ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN DATA 19 DE
MAIG 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
19 DE MAIG DE 2015
20:13 hores
21:22 hores
Bartomeu Morro Oliver
Joan Miquel Mulet Reynés
Miquel Fiol Julià
Antoni Ramis Ferrer
Antoni Micol
Antònia Vallès
Bartomeu Adrover
Guillem Llabrés
Margalida Llabrés Cirer
Satiago Mayrata Pou
Ordinària
Catalina Maria Ferrer Ferragut

Abans d’iniciar l’acte, el Batle dóna la benvinguda al públic assistent, i les
gràcies a la Sra. Catalina Maria Ferrer Ferragut per poder sustituir a la
Secretària Accidental.
El Batle diu que les actes s’aprovaran a un únic plenari que serà el darrer.
1.- FESTES LOCALS 2016.
El Sr. Guillem Llabrés Llabrés diu que com s’han d’aprovar abans del 15
d’agost , que sigui el Consistori entrant que les trii.
Els altres troben que no, que ja a anat a la Comissió i que es deixa triat.
El Sr. Batle diu que dia 5 de febrer es inaludible i que día 27 de febrer es
dissabte, que ja va passar això fa uns anys i trobam que s’hauría de passar a
un altre día.
El Sr. Llabrés demana que troba l’equip de govern i el Batle diu que tenen
llibertat.
El Sr. Joan Miquel Mulet diu que el seu partit, és a dir el PI, troben que hem
de seguir mantenguent el día 27 de febrer.
La Sra. Vallés també troba que el día 27 de febrer ha d’esser festa.
El Sr. Llabrés diu que per triar el día del Firó s’ha de fer un Bon Firó.
El Sr. Batle diu que les dues postures són totalment aprofitables.
El Sr. Micol diu que ara o després sortirà el mateix.

El Sr. Batle diu que el seu grup apostarà pel Firó, i que enten les dues
postures, i que es dur a Ple.
Entenem que el 5 de febrer està marcat pel calendari, i sotmeten a votació
el dia 27 de febrer.
Sotmés a votació :
A favor del 27 de febrer , dos vots del PI , i cinc vots del PP
En contra 2 vots de PSIB i 1 vot de EU.
Quedant aprovat dia 27 de febrer.
2.- ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE MINHAP I
LA FEMP per facilitar el desenvolupament de la Llei de Trasparència ,
accés a la informació pública i Bon Govern.
Rebuda la Circular 37/2015 de la FEMP, que es reprodueix,

El Sr. Batle explica un poc i llegeix el procediment i diu que els municipis
inferiors a 22.000 habitants ho durà el Consorci, i es suposa que
desenvoluparan un programa marc per a tots els Ajuntaments.
I també diu que ho veu positiu deixar aquesta adhesió feta al nou Govern.
La Sra. Vallés diu que tot el que sigui transparència es bo per el poble.
El Sr. Micol demana quin tipo d’informació hi haurà al portal, i el Sr. Batle li

diu que ell creu que serà per poder consultar documents, factures,
ordenances....
Ja ho tenim a la pàgina web, però serà més ampli.
El Sr. Micol diu que el tema de facturació s’ha d’anar molt alerta amb la
protecció de dades, i el Sr. Amengual i la Sra. Vallés diuen que es pot publicar
sense nom, ni D.N.I.
El Sr. Batle diu que es un bon acord per poder tenir una bona transparència,
però es cert que sempre ens trobam com un “caçador, caçat” perquè amb la llei
de protecció de dades és molt bona però atura un poc per no donar dades.
El Sr. Micol diu que de totes maneres les factures més amb qui és, és
informar de amb que s’ha gastat.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
3.- RECONEIXEMENT DE LA FUNDACIÓ DE LA COORDINADORA
D’ENTITATS
LOCALS
DE
SEN

CEL

El Sr. Batle diu que no fa falta dur a votació, sino que es un recolçament a la
Coordinadora d’Entitats.
El Sr. Ramis diu que es una proposta de totes les Asociacions de Sencelles
per fer feina pel Municipi, i s’han reunit i han elaborat els Estatuts.

La Sra. Vallés demana si la Coordinadora serà la que xerrarà amb l’Ajuntament
i el Sr. Ramis li diu que ara mateis són 12 asociacions i quan vulguin entrar
més poden.
El Sr.Llabrés demana qui seràn els Òrgans Col.legiats i el Sr. Ramis diu que el
president es el Batle i pot delegar amb el Regidor que vulgui.
El Sr. Batle informa que tot això surt un poc de totes les asociacions per poder
involucrar-se, ja que trobaven una mica limitat que la seva tasque només fos
organitzar actes culturals i festius, i així poder tenir més autoritat, autonomía….
El Sr. Mulet demana si anirà una partida pressupostària destinada a aquesta
asociació, i el Sr.Ramis diu que es la partida de festes, el Sr. Llabrés demana si
tota la partida, i el Sr. Ramis diu que una part, i el Sr. Batle diu que serà la
major part de la partida.
No es sotmet a votació, perquè només es per donar compte ja que les
asociacions volien que el nou consistori ja en tengués coneixament.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. Llabrés demana quan el Sr. Batle ferà cumplir les Ordenances . El Sr.
Batle diu que ell les compleix, i el Sr. Llabrés diu que no les fa cumplir, el Sr.
Batle diu que li sap greu però que li ha de donar la raò, i el Sr. Llabres diu que a
una porta de comptador ni va haver 8 de publicacions, el Sr. Balte diu que li sap
greu que es faci en campanya electoral, ja que tots els equips polítics han
penjat propaganda, però li torna donar la raò perquè no només ha estat ara
sino durant els quatre o vuit anys anteriors.
El Sr. Llabrés diu que no ha fet cap menció a cap partit polític, sino a altres
coses. Gràcies a Déu a ca nostre no n’han penjat cap, però els veïns que ho
han hagut de agontar….
També diu que fa un parell de mesos es va firmar un acord en contra de toros i
animals , i hi havia un porquet a la Fira que actuava i per jo que no és fan
complir les ordenances.
El Sr. Batle diu que la policia està encarregada també de fer complir les
ordenances, i no creu que no es puguin entrar animals al poble, i que segur que
Entendre, que això no es el mateix , encalçar un porc ensabonat a un porquet
ben cuidat.
El Sr. Llabrés diu que també es poden dur animals al circ, i el Sr. Batle diu que
no el va veure.
El Sr. Micol diu que si no es fan complir les ordenances que es denuncii.
El Sr. Batle diu que no pot estar a cada racó i fer complir les ordenances, té
policies i empleats per poder-les fer complir.
El Sr. Llabrés diu que ho farà arribar a aquesta asociació i diu que si de cash o
passaràn a denúncia.
El Sr. Batle diu que si la policia no diu res que es passi a denúncia.
El Sr. Llabrés diu que ha trobat que no havia de passar a denúncia, sino que ho
havia de dir al Ple.

El Sr, Batle diu que no creu que el Cap de Policia hagi infringit cap Ordenanza.
El Sr. Adrover diu que aquesta demostració del porquet es amb fí benèfic, i el
Sr. Llabrés diu que l’acord es amb animals.
El Sr. Adrover demana si les empreses de publicitat paguen i el Sr. Batle diu
que si.
El Sr. Micol, diu que ja que és el darrer Ple abans de les eleccions vol fer un
repàs i evaluació del seu partit, ja que Ezquerra Unida no es presenta a les
eleccions i vull explicar el perquè, diu que abans de Nadal varem fer una reunió
i varem decidir aquesta altre manera de presentar-nos.
Els Vuit anys que EU, ha estat dins l’Ajuntament noltros hem treballat amb la
part positiva del poble no només de la banda Ezquerra.
Diexen una escoleta que es un model a seguir i una Biblioteca o Centre
Cultural que funciona, també han creat una ruta arqueològica que funciona,
encara queda però està i el treball dins l’equip de govern han intentant poder
arribar a acords.
També vull agriar a Cristina Romero per la seva bona feina feta, a Beatriz
Palomares i a Lua Valenzuela per la Ruta i la Cova.
Agraïr i donar la enoharobana a la Cooperativa els Dos Pous per la seva feina, i
sobretot m’agradaría xerrar de la bona feina que hem fet al Casal amb na
Carme que es va contractar eventualment i ja que el Sr.Chacon representant
per el Partit de Mes, la criticada tant, i haver d’arribar a aquest punt de
confrontació es tornar enrera aquests vuit anys de bona relació.
I pe acabar vull donar les gràcies per tot lo que hem pogut compartir.
El Sr. Ramis diu que referent al seu candidat era una reflxió a una intenció que
ells tenen per aquests cuatre anys que vendrán.
El Sr. Micol diu que ells no han tengut res a dir amb les coses que s’han fet de
festes i cultura i trobava que ells no havien de fer això ,perque no els agradat ja
que això no són maneres constructives sino destructives.
El Sr. Batle vol puntualitzar que com a darrer Plenari del Sr. Micol, en que va
amb llistes, diu que es vol quedar amb la part positiva d’aquests vuit anys, que
tots els grups hem anat creixent i saber conviure amb una cultura de pacte i
tots n’hem anat aprenguent i reiter una altre vegada la pregunta : de Oposició
de la confrontació a la no confrontació, perque han estat aquí quan s’han
necessitat.
Gràcies a tots, aquest municipi es millor que fa vuit anys., amb tots tant l’equip
de govern com Oposició.
Molta sort amb la teva vida i molt orgullosos de comptar amb tu.
El Sr. Llabrés tambè diu adeu i diu donc les gràcies a la meva familia, a en Toni
Ferrer a n’ Antonia i a tots els regidors que han pasta amb ell durant 12 anys i
demana disculpres di ha ofés a qualcú ja que hem estat col.laboranta amb EU i
crec que he estat obert a tot. I no es un adeu sino un reveure.
El Sr. Batle diu que les paraules que s’han dit al Sr. Micol es fan extensives al
Sr.Llabrés i que trobaràn a faltar les seves ironies, i bon humor.

Diu que són dues persones que no quedarán a ca seva i que la seva implicació
continuarà.
El Sr. Adrover demana disculpes si ha ofés a qualcú de l’equip de govern però
no ho ha fet per cap mal, sino per un bé pel poble.
Quatre anys lluitant per possar el rei i después abdica.
El Sr. Batle diu que ha postha molt de color als plens i ha estat un regidor
consistent amb les seves propostes.
S’han recordat anecdotes ja que ha estat consistent.
El Sr. Batle li desitja tota la sort del món i que disfruti amb la seva vida.
El Sr. Batle demana al públic di volen fer cap intervenció i un del públic diu que
no ja que ell haviat seurà aquí.

I no havent més temes per tractar, el Sr. Batle aixeca la Sessió, de la qual, jo,
com a Secretària-Interventora Acctal., en dono fe.
LA SECRETÀRIA ACCTAL,

Catalina Maria Ferrer Ferragut

EL BATLE,

Bartomeu Morro Oliver

