ACTA DE LA SESSIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE SENCELLES, CELEBRADA EN DATA 11 DE
SETEMBRE DE 2015
Lloc de la reunió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
President:
Presents:

Caràcter de la sessió:
Secretària Acctal.:

Sencelles, Sala d’Actes de la Casa de la Vila
11 de setembre de 2015
19:00 hores
21:45 hores
Joan Carles Verd Cirer
Miquel Fiol Julià
Maria del Rosario Roca Garcia
Pedro Llabrés Fontirroig
Mercè Muntaner Mas
Bartomeu Morro Oliver
Joan Miquel Chacón Nicolau
Bernardino Colmillo Serra
Carme Reynés Llabrés
Catalina Mª Salom Niell
Ordinària
Francisca Campaner Fiol

El sr. Batle dóna la benvinguda als assistents i anuncia un canvi a l'Ordre del
Dia: El punt 3 passa al 7 i el 4 passa al 3.
Abans de començar, dóna l'enhorabona al Sr. Bartomeu Morro pel seu recent
nomenament com a Director Gerent de l’Institut de Desenvolupament Inductrial
i Comercial. També comunica el seu nomenament com a President de la
FELIB, per unanimitat: Per tant, agraeix el sentit del seu vot al PP i a MÉS, i
recorda que, en aquesta altra entitat, el seu objectiu és anar millorant els
municipis i donar força al municipalisme.
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Sotmesa a la consideració dels regidors l'acta de la sessió anterior, és
aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD SOBRE
PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES.
El Batle explica els antecedents i motius d'aquesta proposta, que neix del
recent sondeig d’opinió entre els sencellers i sencelleres sobre l’hora de
celebració de les sessions plenàries.
Donada la paraula a la Sra. Salom, vol fer dues puntualitzacions: en primer lloc,
diu que es va cometre un error quan es va fer públic l'anunci del sondeig,
perquè comentava el vot negatiu de PP i MÉS. Matisa que en concret el PP no

estava en contra del sondeig, sinó de la indeterminació de les seves
condicions.
En segon lloc, posa de manifest una sèrie de mancances del sistema del
sondeig, que el Sr. Batle manifesta ja conèixer. A més, el Sr. Batle considera
que el seu equip no porta ni cent dies al govern, i que les seves mesures s'han
vist constantment criticades i mal interpretades.
Per la seva part, el Sr. Chacón diu que ells estaven d'acord amb el sondeig,
però que al mateix "paquet" es trobava el sondeig i les hores de celebració dels
plenaris. Per això es varen abstenir: no pel sondeig. I diu al Sr. Batle que no es
queixi de manca de suport, perquè les seves propostes són en positiu:
col.laboratives i participatives. I que tenen el dret a la discrepància.
El Sr. Batle aprofundeix sobre el tema de les mancances del sistema utilitzat.
Les reconeix, però explica que per això, en part, es va fer aquest primer intent:
per posar-lo en funcionament i que sorgissin les incorreccions, per tal de
corregir-les. Accepta la crítica.
Conclòs el debat, presenta la següent
PROPOSTA DE BATLIA.Vist l’Acord de Ple, pres en data 19.06.15, relatiu a la periodicitat de les
sessions plenàries ordinàries, que establia un horari de celebració a les 12’00
hores.
Vist el posterior Acord de Ple de data 17.07.2015, al qual s’aprovà la
modificació següent:
“Les sessions se celebraran, alternadament, en horari de matí (a les 12’00 hores) i
d’horabaixa (a les 19’00 hores), mentrestant s’arbitri, realitzi i resolgui un sondeig
d’opinió entre els sencellers i sencelleres sobre aquesta qüestió, de caire consultiu, i
que implicarà, si n’és el cas, l’adopció d’un nou acord”.

Vist el sondeig d’opinió realitzat, el resultat del qual va ser majoritàriament a
favor de l’opció de celebrar les sessions ordinàries a les 19’00 hores, aquesta
Batlia
PROPOSA AL PLE
1. Modificar el punt 2 de l’acord pres en data 19.06.2015, a la Sessió
Plenària organitzativa, relatiu a la periodicitat de les Sessions Plenàries
Ordinàries, que quedaria redactat de la següent manera:
“ Les sessions se celebraran a les 19’00 hores”.
L’adopció d’aquest acord deixa sense efectes el pres en data
17.07.2015, que tenia caire provisional i anunciava l’adopció del present.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 2 vots en contra (Srs. Miquel
Fiol i Pedro Llabrés, d'EL PI) i 8 a favor (MÉS, Volem, PP, PSOE, Sr. Joan
Carles Verd, d'EL PI).

3.- APROVACIÓ, SI CAL, DE LA PROPOSTA DE MÉS PER UNS
PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS AL SERVEI DE LA GENT.

El Sr. Joan Miquel Chacón llegeix el text de la Moció.
Acabada la lectura, el Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Morro. El Sr. Morro explica
que, donada l'experiència de l'any passat, sí està a favor dels Pressupostos
participatius, però no amb la metodologia de l'any passat. Anima a utilitzar un altre
sistema que no escalivi la gent que hi pugui estar interessada. Diu que hi ha
experiències a altres municipis. Però que, així i tot, agraeix i valora la proposta
pionera de l'any passat.
La Sra. Reynés recolça les paraules del Sr. Morro.
El Sr. Batle també coincideix. Diu que els processos participatius s'han de
treballar bé, no minimitzant-los. No necessàriament un pressupost participatiu
passa per fer reunions a la Sala. S'Ha de garantir que la decisió municipal no es
basi en la presència de cinc persones que tenen temps de venir, i que poden
esbiaixar una opinió majoritària.
La Sra. Salom diu que està d'acord amb els pressuposts participatius, i està
d'acord en que, com s'ha comentat abans, la participació se centri en partides
concretes, a les que sigui possible incloure les opinions de la gent. I que se
pengin a la web, però amb un format i d'una manera que la gent pugui entendre.
El Sr. Chacón diu que ell estaria satisfet amb la convocatòria, amb comprovar que
s'inicia el procés.
El Sr. Batle diu que no vol passar l'arada davant el bou. En aquest moment, posar
una data és arriscat. Proposa que el text es modifiqui i digui: "iniciar amb la
màxima celeritat"... No es poden comprometre en tenir el pressupost elaborat el
mes de novembre: és un equip nou. I considera que no s'ha de deixar tot en
mans dels processos participatius: els resultats electorals els varen nomenar per
prendre decisions, i assumir-les. A més, diu que els actuals pressupostos de 2015
estan fets i pensats per no governar. Per tant, resumeix dient que, per la seva
part, té tota la disposició cap a la participació, la proposta i l'orientació. Però que
no es poden comprometre per al mes de novembre.
A la pregunta del Sr. Chacón sobre els motius d'impossibilitat del mes de
novembre, el Sr. Batle respon que no és fàcil. A més, és un equip nou, acabat
d'aterrar i hi ha coses que encara no estan ben perfilades. El Sr. Morro intervé
dient que la regidoria vol elaborar un projecte, que passarà per la Junta de
Govern Local i la Junta de Suport. No volen tenir la pressió del temps, d'una data.
No es fixen tant en la data, com en el treball i la bona forma, per suposat, de caire
participat i participatiu.
Tots els regidors manifesten el seu acord de substituir l'expressió "convocar data i
hora" per "iniciar, amb la màxima celeritat possible...". Sotmesa, amb aquest
canvi, la moció a votació, és aprovada per unanimitat.

4.- MOCIÓ DE MÉS EN SUPORT AL PLEBISCIT DEL 27 DE SETEMBRE.

El Sr. Chacón llegeix la Moció.

La Sra. Salom anuncia el vot contrari del seu grup, per respecte a la Constitució i
a la legislació vigent, deixant clar que, quan aquesta canvii, també ho
respectaran.
La Sra. Reynés manifesta que donarà el seu suport a la Moció.
El Sr. Morro demana si Sencelles és l'únic municipi on es presenta aquesta
Moció. Considera atrevit que un municipi com Sencelles es defineixi sobre
processos electorals d'altres comunitats autònomes i de límits legals difuminats.
Diu que votaran en contra. Troba que és un jardí que no ens correspon.
El Sr. Batle anuncia que el seu grup s'abstendrà. És un tema important. El procés
de Catalunya no és extrapolable a altres indrets, ni tan sols al nostre. Troba que
no ens correspon donar o llevar el sentit plebiscitari d'unes eleccions. Diu que
compartim llengua i cultura, però no tenim ni els seus ritmes ni els seus
processos. Pensen que és necessari que l'estat espanyol escolti.
El Sr. Chacón diu que no li sorprèn el vot negatiu del PP. Però que no diguin que
la Constitució no ho permet, perquè el que falta és la voluntat política. Recorda
l'exemple recent del Sr. Cameron i Escòcia. Agraeix la solidaritat de Volem.
Al PSOE: MÉS està parlant de democràcia, del dret a decidir, en general. No
parlen de territori, parlen del concepte bàsic de la democràcia i del dret a decidir.
Es demana si Sencelles no té opinió, i com que està clar que en té, perquè s'ha
de limitar als sencellers la seva veu, la seva capacitat de fer-se escoltar. Comenta
el renou de sabres, les amenaces de l'exèrcit... Tot això demostra que no són
unes eleccions normals. Diu que el poble català bull, i en especial avui, la Diada.
Es demana perquè no hem de recolçar un poble que vol manifestar el seu dret
d'autodeterminació.
Al Sr. Verd: Li demana si és cert que ho considera tema no extrapolable. I li
recorda les seves idees sobiranistes i els contactes que tingué per pactar amb
MÉS.
El Sr. Morro diu que en cap moment han dubtat del sentit de la Moció. Però el seu
text demana "manifestar el convenciment"... un regidor de Sencelles? Això és una
opinió personal. Sense entrar a discutir el seu fons, no comparteix la naturalesa
de la Moció: no li veu el sentit. La Moció està demanant que canvii el sentit de les
eleccions. El Sr. Chacón recorda que a la legislatura passada, es varen votar
mocions a favor del dret de decidir.
El Sr. Batle considera que a un ajuntament no li pertoca ni li compet llevar o posar
caràcter plebiscitari unes eleccions que no són nostres. El PI pensa que el nostre
país no és Catalunya, i creu que aquesta és una opinió majoritària.
La Sra. Salom diu que el PP està a favor del dret a decidir: quan poses el vot a
l'urna estàs decidint.
Tant El PI com el PP manifesten no voler votar la moció íntegra, perquè o estan
d'acord amb l'exposició de motius. El Sr. Chacón es reafirma en el seu contingut
íntegre.

Acabat el debat, se sotmet a votació i no resulta aprovada, amb el següent
resultat: 2 vots a favor (Volem i MÉS), 4 vots en contra (2 del PP i 2 del PSOE) i 3
abstencions (EL PI).

5.- MOCIÓ DE MÉS PER LA NETEJA DELS TORRENTS DE SENCELLES.

Abans que el Sr. Chacón llegeixi la Moció, el Sr. Batle li diu que l'Ajuntament ja ha
iniciat els contactes i procediments per a això. Considera que la Moció ja no té
sentit i li demana que la retiri. El Sr. Chacón no la retira i, per això, dóna lectura al
seu text.
Abans de començar el debat, el Sr. Batle diu que li agradaria dir quines passes
s'han fet en relació al tema d'aquest punt. També intervé el Sr. Pedro Llabrés, que
detalla les intervencions que s'han sol.licitat, concretament, al pont de Biniali, als
dos ponts de la zona de Cas Canar, al pont de Ruberts, al torrent del Camp del
Pi, i a la carretera de Sencelles a Biniali, prop de la benzinera. El Sr. Batle
continua dient que aquest tema no és competència dels ajuntaments. Només
poden sol.licitar les intervencions que consideren necessàries i proposa que
canviin la seva planificació, ampliant l'àmbit, per tal que concedeixin a Sencelles,
no tan sols intervencions puntuals, sinó la neteja integral de tots els torrents.
Sotmesa a votació, la Moció és aprovada per unanimitat.

6.- MOCIÓ DE MÉS PER L’ADMISSIÓ HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS.

El Sr. Chacón llegeix la Moció, afegint després que ara la situació és distinta, i el
govern espanyol ha rectificat la seva posició contrària inicial. La Sra. Salom
informa que el govern de l'estat ha habilitat una partida de 53 milions d'euros, ha
creat una comissió interministerial i vol ara encoratjar el Govern de les Illes
Balears a donar passes en aquest sentit.

La Sra. Reynés avança el seu vot favorable, però demana que s'expliqui com s'ha
de fer: hi haurà mediadors, treballadors socials, psicòlegs... El Sr. Morro veu clar
que la moció es va redactar abans del canvi d'escenari que s'ha produït. El Sr.
Batle està d'acord amb la Moció, però com la Sra. Reynés, la troba
excessivament genèrica. Sencelles ha d'acollir refugiats? Quants? De quina
manera? S'ha d'habilitar pressupost? On els ubicaríem? El grup municipal d'EL PI
afegiria a la Moció que s'obrís un registre de les persones i entitats que es brinden
per a l'acolliment de refugiats. I per part de l'ajuntament, quina seria la via més
adequada: l'antic casal de joves, lloguers subvencionats? Considera que no ha de
ser només una Moció per quedar bé... El Sr. Chacón accepta les precisions i
esmenes dels altres regidors. Conclou el debat el Sr. Morro dient que està d'acord
en tot i anima a escoltar els tècnics.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
7.- PROPOSTA DE MÉS PER UNA ECONOMIA MUNICIPAL, SOCIAL I
HUMANA AL SERVEI DELS SENCELLERS.

El Sr. Chacón llegeix la Moció i retira el primer punt del seu text, prquè abans s'ha
votat a favor dels pressupostos participatius.
La Sra. Salom manifesta que està a favor.
La Sra. Reynés manifesta que Volem desitja una millora dels serveis. Una rebaixa
als ingressos podria fer perillar noves dinàmiques, com la Brigada Jove, per
exemple.
A partir de la retirada del primer punt, el Sr. Morro demana perquè es retira l'IBI
de la moció i es manté la taxa de fems. No es podria vincular també als
pressupostos participatius?
El Sr. Batle manifesta que és arriscat fer rebaixes. El seu desig és que es pagui el
mínim pels millors serveis. Però els serveis i els compromisos s'han d'assumir:
servei policial els vespres, ajuda als refugiats, brigada jove, conveni de personal
funcionari i laboral, cobrició de baixes i vacances... Amb responsabilitat, es volen
baixar els imposts. La seva idea és premiar la gent que recicla. No la gent de fora
poble. S'estan estudiant els sistemes que altres municipis han implantat: la bossa
vermella, les inspeccions tècniques...
El Sr. Chacón diu que amb aquestes propostes no cerca el populisme, i creu que
és compatible fer-ho. El Sr. Batle demana temps per poder fer l'adequat estudi
econòmic: quina hauria de ser la rebaixa: un 10%? un 2'5%? o un 20%? Depèn.
Amb aquest raonament, anuncia el vot contrari del grup d'EL PI.
Sotmesa a votació, la proposta no resulta aprovada, amb aquest resultat: 3 vots a
favor (MÉS, PP) i 7 en contra (PSOE, EL PI, Volem).
PRECS I PREGUNTES
El Sr. Batle comunica dues qüestions concretes:
- Un incident greu al clavegueram de Biniali. Comenta els contactes amb Abaqua
que s'han realitzat.
- Un incident amb una paret de Ruberts, que s'ha desmoronat. Com que la
propietat no atèn els requeriments municipals, l'Ajuntament l'arreglarà i revertirà
les despeses al propietari.
La Sra. Salom felicita el Sr. Verd i el Sr. Morro pels seus nomenaments i,
seguidament, demana pel tema de l'abocament del torrent de Biniali, denunciat al
Seprona des del mes d'abril. El Sr. Batle diu que ja n'han tornat a parlar amb la
Direcció General, i han dit que revisaran si compleixen rigorosament les
prescripcions mediambientals. I si el govern no fa res, s'anirà a la Fiscalia.
També demana per les dues delegades de Batlia a Ruberts i Jornets. Demana si
s'han presentat als veinats. El Sr. Batle diu que encara no. La Sra. Salom demana
que s'incorporin a l'organigrama de la plana web.
També s'interessa pel tema de la barrera del poliesportiu. El Sr. Pedro Llabrés diu
que avui és el darrer dia que la piscina està oberta. I que, per tant, dilluns matí, a
les 7'30 hores del matí, se començarà.
Demana pel personal eventual, si encara fa feina. El Sr. Batle, després de posar
en valor la feina realitzada pel Sr. Coll i la Sra. Terrasa, dóna compte de la seva
situació.

El Sr. Chacón diu que hi ha un ca perillós al Pol. 3, parcel.la 226, al Camí de Son
Boi. Demana si té llicència. Creu que la policia pot haver instat el seu propietari a
treure-la. El Sr. Batle diu que confirmarà aquestes informacions.
També demana per la plaça de dinamitzador. El Sr. Batle aclareix que no es
tracta d'un lloc de treball propi de la plantilla de personal. S'ha realitzat un sondeig
de mercat, demanant a les persones interessades que presentin propostes, però
no es tracta en cap cas d'incrementar el capítol 1 de despeses, propi del personal
municipal en nòmina.
En aquest moment, quan són les 21'30 hores, la Sra. Muntaner deixà la sessió.
El Sr. Chacón continua demanant per l'organisme denominat Consell de
Productors. El Batle aclareix que no és un organisme. Que es va fer una reunió
amb els productors del municipi. El Sr. Chacón lamenta que no s'hagi comptat
amb ells. Diu que volen col.laborar, que volen formar part, i que estan convençuts
que no fa falta pertànyer al grup de govern per col.laborar. El Sr. Batle li dóna la
raó. El Sr. Chacón insisteix en la idea que el seu grup té la mà oberta al grup de
govern municipal, i que és possible governar amb consens.
Seguidament, comenta la possibilitat de fer un acte per commemorar el
tricentenari del Decret de Nova Planta, amb la col.laboració de l'Obra Cultural
Balear, Cristòfol Soler... Que també s'ha demanat l'ajut de Joan Colom. Tendria
forma de debat, de taula rodona... Encara no s'ha plantejat una data concreta. El
Sr. Batle diu que no hi ha cap tipus de problema.
Demana després pel càlcul del que han costat les festes de la Mare de Déu. El
Sr. Morro respon que no s'han pogut ajustar totalment al poc pressupost que els
quedava, que hi haurà una desviació que encara no han concretat.
Finalment, també s'interessa pel Toilecan del carrer Bons Aires, que creu que no
s'utilitza i, en canvi, l'aparcament està molt brut. Hi hauria d'haver vigilància
policial? El Sr. Batle anuncia un proper cens municipal de cans, amb l'objectiu de
fomentar el xipatge. Fa una crida a la responsabilitat personal: l'Ajuntament no
hauria d'estar vigilant si els veinats actuen de forma higiènica i responsable
envers els seus animals, recollint els seus excrements.
Per acabar, felicita els Srs. Morro i Verd pels seus nomenaments, i a Volem per la
seva nova idea del mercat.
I no havent més temes per tractar, el Sr. Batle aixeca la Sessió, de la qual, jo,
com a Secretaria-Interventora Acctal., en dono fe.
LA SECRETÀRIA ACCTAL,

Francisca Campaner Fiol

EL BATLE,

Joan Carles Verd Cirer

