ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
SENCELLES, CELEBRADA EN DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2016
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
15 de novembre de 2016
20:00 hores
23:30 hores
Joan Carles Verd Cirer
Miquel Fiol Julià
Maria del Rosario Roca Garcia
Mercè Muntaner Mas
Joan Miquel Chacón Nicolau
Catalina Maria Salom Niell
Bartomeu Morro Oliver
Pedro Llabrés Fontirroig
Maria del Carme Reynés Llabrés
Bernardino Colmillo Serra
Jaume Alorda Alomar
Ordinària
Francisca Campaner Fiol

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Sotmeses a votació les actes de sessions anteriors són aprovades per
unanimitat.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. JAUME ALORDA ALOMAR
A continuació, i prèvia la presentació de la Credencial de Regidor remesa per la
Junta Electoral Central, l’oportuna identificació, i la constatació d’haver
presentat abans d’aquest acta les seves Declaracions de Béns, el Sr. Jaume
Alorda Alomar inicia el procés de prendre possessió del seu càrrec de Regidor
de l’Ajuntament.
A tal efecte, davant el Ple de la Corporació, pronuncia la següent fórmula:
“Jo, Jaume Alorda Alomar jur, per la meva conciència i pel meu honor, de
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de
Sencelles, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’estat”.
El Sr. Batle li fa entrega de l’emblema identificatiu amb l’escut municipal i li
dóna la benvinguda a la Corporació.

Seguidament, dóna la paraula al Sr. Alorda, que intervé donant, en primer lloc,
les gràcies a la Sra. Antònia Vallès perquè li ha donat l’oportunitat de conèixer
les dinàmiques del món local. Diu que intentarà fer bé la seva feina i que està
disposat a ajudar el que faci falta: regidor, regidoria, Batle... sempre que sigui a
favor de sencellers, binialers, jorneters i tots els habitants del municipi en
general.
Amb la benvinguda de tots els altres regidors, el Sr. Batle conclou dient que
tots junts faran camí.
3.- APROVACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE 565 M2 DE TERRENYS
MUNICIPALS AL CONSELL DE MALLORCA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE
LA ROTONDA DE BINIALI (OBRA REALITZADA DURANT 2006-2007).
El Batle posa en coneixement dels regidors els antecedents d’aquest punt i
sotmet a la seva consideració la següent
PROPOSTA DE BATLIA.
Dia 20 de novembre de 2006, se signà una Acta entre el que era, llavors, Batle
de Sencelles, i un Representant del Consell de Mallorca, relativa a l’ocupació
d’uns terrenys de propietat municipal en el marc de la reforma Integral de la
carretera MA-3020 de Santa Maria a Sencelles.
A data d’avui, l’expedient relatiu a la finca esmentada encara no s’ha tramitat.
Per això, vist el requeriment d’informació remès pel Consell de Mallorca,
respecte de la finca ubicada al polígon 11, parcel.la 46 de Sencelles, referència
cadastral 07047A011000460000OS, titularitat cadastral de l’Ajuntament de
Sencelles, aquesta Batlia
PROPOSA AL PLE
1.- Autoritzar el Consell de Mallorca a ocupar la parcel.la de titularitat municipal
sita al polígon 11, parcel.la 46 per una superfície de 565 m2, necessaris per a
la reforma de la carretera MA-3020, i, concretament, per a la construcció de la
rotonda de Biniali i voltants, segons el detall del plànol adjunt.
2.- Cedir formalment i gratuïtament al Consell de Mallorca aquests terrenys.
3.- Notificar aquest Acord al Consell de Mallorca i a les instàncies oportunes
per al total compliment del seu contingut.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT DE SENCELLES
PER A LA GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE
TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA.
El Sr. Batle presenta a la consideració del plenari el següent document:

Sotmès a votació, és aprovat per unanimitat.

5.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016: - PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT –
PER MODIFICACIONS AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA.
El Sr. Batle presenta les següents propostes de modificació:

PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIES DE CREDIT DEL PRESSUPOST DE
2016

Aplicacions
Aplicacions
Import
pressupostàries
Concepte
pressupostàries
transferència
amb crèdit en baixa
amb crèdit en alta
03.231.131.01
Joventut
10.100,00€
03.338.226.01
03.231.16000.01
Joventut
3.030,00€
03.338.226.01
01.920.12001.01
Secretari
7.000,00€
03.338.226.01
01.920.12001.01
Secretari
5.000,00€
02.323.22799.01
02.326.479.01
Escoleta
7.000,00€
02.3321.22799.01
05.414.22699.01 Desenvolupament rural
1.500,00€
02.3321.22799.01
Desenvolupament
05.433.22699.01
4.200,00€
02.3321.22799.01
empresarial
01.920.500.01
Fons de Contingència
15.500,66€
02.336.635.01
01.920.500.01
Fons de Contingència
6.352,50€
04.164.635.01
01.920.500.01
Fons de Contingència
3.146,84€
04.442.623.01
01.011.300.01
Interessos
1.716,03€
04.442.623.01
TOTAL
64.546,03€

Concepte
Festes
Festes
Festes
Escola
Arxivers
Arxivers
Arxivers
Estanteries Arxiu
Mobiliari tanatori
Punts de recàrrega
Punts de recàrrega

MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL
ROMANENT LÍQUIDA DE TRESORERIA.
Consta a la comptabilitat de l'Ajuntament la realització, o la previsió, d'una sèrie
de despeses que no tenen consignació pressupostària adequada i/o suficient.
Ens referim, concretament a les detallades al quadre següent:
Import de la
transferència
Arranjaments escoleta
16,106,64€
Parc Infantil Biniali
11.997,15€
Poli Biniali
11.096,91€
Connexió clavegueram
6.604,18€
45.804,88€

Aplicacions pressupostaries Concepte
02.933.619.01
02.171.609.01
04.171.619.01
04.160.609.01
TOTAL

PROPOSTA

1.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i amb
càrrec al romanent de tresoreria de l'exercici 2015, a les aplicacions
pressupostàries detallades anteriorment.
4.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i sotmetre’l a
exposició pública durant un termini de quinze dies per tal que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. Si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions la modificació de
crèdit es donarà per aprovada definitivament de forma automàtica.

Sotmeses a votació, són aprovades per set vots a favor (PI, PSOE, Volem) , tres
vots en contra (PP) i una abstenció (MÉS).
La Sra. Salom explica el vot negatiu del seu grup dient que és massa ball de
dades. Dóna impressió de poca i mala previsió.
Per la seva banda, el Sr. Chacón explica que s’ha abstès perquè va demanar els
comptes de les festes de Biniali i Sencelles i ara duen modificacions. Considera
que hi ha manca d’aclariment.
El Sr. Morro diu que en aquests moments ja no hi ha res a pagar. Les despeses
es desbordaren un poc, hi va haver imprevistos: canvis de conjunts, modificacions
de preus… que encariren el resultat final.
Respecte de les modificacions en general, tant el Sr. Batle com el Sr. Morro
expliquen que són d’ús habitual a totes les administracions, transferències de
crèdit a final d’any, per minimitzar l’impacte d’una major despesa a partides
determinades, enfront del major estalvi d’altres. Que són procediments habituals
perquè el pressupost no deixa de ser una previsió raonada, però que la seva
execució durant tot un any sol donar lloc a desviacions en positiu o negatiu que
poden resoldre’s via modificació de crèdit per transferència.
El Sr. Chacón diu que el seu grup hauria prioritzat l’àrea de joventut, que a la
proposta de modificacions veu reduïts els seus crèdits. Que si bé és cert que hi
ha joves que volen més festa, n’hi ha d’altres que pensen d’una altra manera, que
pensen que les festes són magres i que hi ha altres maneres de fer.

6.- MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR PERQUÈ LA CONSELLERIA
D’AGRICULTURA REALITZI ELS PAGAMENTS DE LA PAC ALS
AGRICULTORS DE LES BALEARS.

La Sra. Salom llegeix la moció i diu que el principal objectiu és ajudar els
pagesos.
El Sr. Chacón diu que ell sap que el govern ja ha fet públic el calendari de
pagaments. Aquesta PAC és molt més complexa tècnicament i
administrativament que les anteriors. Hi ha molts diners assignats i és necessari
un poc de paciència per no cometre errors. A anteriors legislatures es varen
cometre errors considerables. Comunica el calendari de pagaments.
El Sr. Morro subscriu al 100% les paraules del Regidor de MÉS. Anuncia el vot
negatiu del seu grup. I considera que, donada la complexitat del tema, un retard
de trenta dies no és tan significativa.
La Sra. Reynés diu que ella, en principi, pensava un vot a favor.
La Sra. Salom reitera que el seu suport va als pagesos. Que a partir d’ara es
veurà si el calendari de pagaments es respecta. Que al seu grup els preocupa la
preocupació dels pagesos, que es que volen és cobrar.
Sotmesa a votació, és aprovada per vuit vots a favor (PP, PI, Volem) i tres en
contra (PSOE, MÉS).

En aquest moment, el Sr. Batle modifica l’Ordre del Dia, per una major claretat a
l’exposició dels punts, i per tant, el següent punt a tractar és

7.- PROPOSTA D’ACORD DE MÉS PER TAL DE REBAIXAR EL COEFICIENT
D’IBI i
8.- PROPOSTA D’ACORD DE MÉS PER TAL DE SOL·LICITAR LA REDACCIÓ
D’UNA NOVA PONÈNCIA DE VALORS CADASTRALS.

La Sra. Salom es manifesta a favor de rebaixar el coeficient municipal al 0’40, que
és el mínim legal. També es manifesta a favor d’una nova Ponència de Valors
cadastrals.
El Sr. Batle manifesta que veu arriscada l’aprovació de les dues mesures a la
vegada. Està d’acord en tenir una pressió fiscal justa, i en fer primer una revisió
de valors. I una vegada comprovat com queden les valoracions, intentar baixar al
mínim. Però fer-ho ara, les dues coses juntes, és arriscat, i quasi irresponsable.
Proposa convocar una Junta de Suport, convocar el Gerent del Cadastre, perquè
considera que serà bo tenir una reunió amb ell abans de fer la petició formal.

Proposa també, de moment, baixar al 0’46, deixant marge per a una baixada
posterior, però continua pensant que primer s’ha de veure com queden els valors.
La Sra. Reynés manifesta estar d’acord amb aquestes noves propostes, però li
agradaria vincular l’import de l’IBI a l’ocupació de la vivenda i a si és primera o
segona vivenda. El Sr. Batle explica que aquestes precisions no són permeses
per la llei.
La Sra. Reynés explica que la proposta seria cercar les vies per tal que això fos
possible.
El Sr. Morro diu que ens hem de guiar per un principi de prudència. Recorda que
en temps anterior, la idea no era pujar l’impost, sinó que pagàs tothom. Explica
que, normalment, els ajuntaments que tenen el coeficient d’urbà baix, tenen molt
alt el de rústic. I a l’enrevés. Sencelles té baixos els dos. Creu que la mesura del
0’46 és prudent, perquè pensa que és assumible. Però la seva idea és que són
molt baixos. I amb una nova revisió no es pot fer més sense riscos. Considera
que la proposta d’EL PI és assenyada.
La Sra. Reynés demana si es contempla el fraccionament. El Sr. Batle respon
que sí, tant per la via del fraccionament de l’ATIB, com per l’ordenança municipal
d’ajornaments i fraccionaments.
El Sr. Chacón s’adreça al Partit Popular i diu que baixar el coeficient per baixar,
no. Que es tractaria de baixar-lo a persones amb les rendes baixes, pensions
mínimes, situacxions vulnerables... Al PI o al PSOE els diu que no creu que la
seva proposta posi en perill l’estabilitat pressupostària. Opina que hi ha marge
suficient i que el Batle té la responsabilitat d’alleugerir l’import de l’impost. Així
mateix, accepta les modificacions que s’han proposat des de la Batlia.
El S. Batle considera que el que no es pot fer és, a causa d’un ingrés cojuntural,
com les liquidacions dels darrers anys sobre l’IBI, prendre mesures de caire
estructural a llarg termini. Agraeix al Sr. Chacón l’acceptació de les modificacions
proposades. El Sr. Morro recorda que l’any que ve, aquests ingressos no es
tendran.
El Sr. Chacón diu que al seu grup són molt persistents. Ja fa un any varen
proposar una rebaixa al 0’44. Qui és caparrut i viu l’utopia, arriba a aconseguir
resultats. Recorda que enguany el pressupost municipal s’ha vist augmentat en
300.000 € de despesa corrent, i s’han gastat en despesa prescindible, supèrflua .
Ara es reben 300.000 € d’ingressos per IBI. Creu que el primer ha de ser la gent,
els sencellers.
El Sr. Morro li demana que presenti llistat d’aquestes despeses supèrflues.
El Sr. Alorda diu que el seu grup demana que es davalli la taxa i que es
revaloritzin els immobles. Recolzen la idea de davallar els tributs, perquè és per a
tots, especilament si d’aquí a un parell d’anys pugen o baixen els valors.
Respecte dels estudis per analitzar la qüestió, ell pensa que aquests estudis
s’han de fer a l’Ajuntament cada any, quan es fan els pressupostos. A la Sra.

Reynés, respecte del seu comentari de distinció entre primera i segona vivenda, li
diu que el que és segona vivenda per a un, és primera vivenda per a un altre.
El Sr. Batle manifesta que el seu grup no subscriu l’exposició de motius de la
rebaixa de coeficients.
Finalment, i considerant que les modificacions proposades per la Batlia (“Proposa
convocar una Junta de Suport, convocar el Gerent del Cadastre, perquè
considera que serà bo tenir una reunió amb ell abans de fer la petició formal.
Proposa també, de moment, baixar al 0’46, deixant marge per a una baixada
posterior”) suposen una proposta conjunta de les dues propostes que inicialment
s’han presentat al Plenari, i sotmeses a votació, són aprovades per unanimitat.

9.- PROPOSTA D’ACORD DE MÉS PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS
SOCIALS A LES CLASSES POPULARS DE SENCELLES PER AL
PAGAMENT DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.

El Sr. Chacón llegeix la proposta i la Sra. Salom demana com es faria, qui les
regularia. Es demana si es faria a través de Serveis Socials, i perquè s’ha
establert el 50%.

El Sr. Chacón diu que el seu grup té la proposta feta, però que no han de fer la
tasca al grup de govern. Demana perquè no es convoca una Junta de Suport i
posen les idees en comú. Creu que la seva proposta és generosa i de consens.
El Sr. Batle s’estranys que tenguin una proposta i no la duguin al plenari. Es
demana pel concepte de “classe popular”. Així i tot, el seu grup municipal votarà a
favor, però vol dir que no comparteixen l’exposició de motius i comenta, a més,
que el seu grup estava estudiant actuacions en aquest sentit des del mes
d’octubre.
La Sra. Reynés diu que li sembla bona proposta, però que manca establir criteris
demostrables.
El Sr. Batle reprèn les seves consideracions dient que no li agraden segons quin
tipus d’insinuacions, que semblen suposar motivacions ocultes a les actuacions
municipals.
En aquest moment, es reprèn un debat entre el Sr. Chacón i el Sr. Morro, relatiu a
la conveniència o no de les modificacions de crèdit tractades a un punt anterior. El
Sr. Chacón continua pensant que si es rebaixen els crèdits de les partides de
joventut i per transferència s’assignen a les partides de festes, implica que
l’Ajuntament no prioritza la joventut de Sencelles, afirmant que no entén com pot
ser socialista un Regidor d’Hisenda que fa modificacions de crèdit sense prioritzar
l’àrea de joventut.
El Sr. Morro demana al Sr. Chacón que retiri aquesta afirmació.
El Sr. Chacón es reafirma en les seves paraules, concretament, en que no ha
prioritzat la joventut respecte de les festes.
També considera que la bonificiació del 50% de l’IBI a les famílies nombroses no
és de justícia social, perquè hi ha famílies nombroses amb alts ingressos. Se li
respon que aquesta és una de les poques bonificacions contemplades per la llei
estatal.
Finalment, sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

10.- PROPOSTA D’ACORD DE MÉS PER TAL DE REBAIXAR LA TAXA DE
FEMS.

El Sr. Chacón llegeix la proposta.
Seguidament, la Sra. Reynés intervé comentant que creu que hi ha massa poc
temps d’aplicació de les tarifes en vigor i del sistema d’ITR com per instar una
nova modificació. Ella preferiria impulsar altres mesures: fer compost,

contenidors, i que si hi hagués superàvit, decidir de forma participativa la seva
destinació final.
El Sr. Batle recorda que les despeses que aquest servei comporta, no són només
de l’empresa. Recorda que existeix un deute amb la Mancomunitat que es va
eixugant a poc a poc. Diu que, sorpresivament, les dades de reciclatge enguany a
fora vila no són les que s’esperaven. Al casc urbà es recicla bé, però a fora vila
no. S’està considerant la implantació de les bosses de fems vermelles per intentar
millorar les ràtios de reciclatge.
El Sr. Chacón comenta que ells volien reduir un 20% als que reciclen. El Sr. Batle
pensa que enguany és prematur.
Sotmesa a votació, aquesta proposta no és aprovada, per set vots en contra (PI,
PSOE, Volem) i quatre vots a favor (PP, MÉS).
Seguidament, es presenta un nou punt per via d’urgència, relatiu a una
modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilitzacions privatives
i aprofitament especial de domini públic local, per tal d’incloure els comerciants
del mercat dels dissabtes als obligats a abonar la taxa per mercat.
Justificada la seva urgència per la Sra. Reynés, i sotmesa a votació, és aprovada
per set vots a favor (PI, PSOE, Volem) i quatre abstencions (PP i MÉS).
La Sra. Salom diu que el seu grup s’abstén perquè voldrien parlar amb els
comerciants. El Sr. Chacón manifesta que els hauria agradat saber-ho amb temps
per col.laborar.
11.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER UTILITZACIONS PRIVATIVES I APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI
PÚBLIC LOCAL
El Sr. Batle presenta la següent
PROPOSTA DE BATLIA.Des de la implantació del mercat dels dissabtes i per tal d’afavorir-ne la seva
consolidació, l’ajuntament de Sencelles no va proveir cap tipus de taxa que
gravàs l’ocupació de la via pública per aquest motiu. Una vegada passat un
temps prudencial es considera apropiat aplicar una taxa i no perpetuar el
greuge comparatiu amb els comerciants participants del mercat dels dimecres.
Per tot això, aquesta Batlia
PROPOSA AL PLE
1.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de
la Taxa per utilitzacions priovatives i aprofitament especial del domini públic
local de l’Ajuntament de Sencelles, en el sentit següent:

- eliminar, del text dels articles 5.1.b) i 6.3 de l’Ordenança d’ocupació per
aprofitaments i utilitzacions provatives del domini públic municipal l’expressió:
“dels dimecres”.
2.- Publicar al BOIB l'anunci d'aquesta modificació per un periode de trenta
dies, superat el qual, i si no hi ha hagut cap al.legació, l'acord esdevindrà
definitiu.

La Sra. Reynés comenta que aquesta proposta neix d’una decisió presa en
assemblea dels participants del mercat.
El Sr. Alorda demana si els comerciants estan preparats per suportar taxes. La
Sra. Reynés diu que d’entrada no els va agradar la idea, però que ben aviat
arribaren a un acord.
El Sr. Alorda reitera la idea que és necessari fer un bon projecte de pressupost i
que no s’improvisi.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per set vots a favor (PI, PSOE, MÉS)
i quatre abstencions (PP, MÉS).
Després de posar a disposició dels regidors els decrets i les actes de la Junta de
Govern Local del periode i de comprovar l'absència de Mocions d'Urgència, es
passa al següent punt de l'ordre del dia.
PRECS I PREGUNTES
En primer lloc, la Sra. Salom demana més diligència a l'hora de respondre a les
seves peticions de documentació. Recorda que havia demanat pel preu de les
labors de pintura a la via pública. El Sr. Llabrés li respon que, més eactament,
havia demanat si el preu era de més de 18.000 euros, i ja li varen respondre que
segur que no. Ha costat uns 12.000 euros.
La Sra. Salom també demana per l'agranadora elèctrica. El Sr. Batle respon que,
una vegada mirades, les bones eren molt cares. Les de preu adequat no
semblaven massa operatives. En contrapartida, ja que es tractava d'aprofitar una
subvenció del Consell, s'ha comprat un cote i una moto. El Sr. Alorda diu que no
ho entén, perquè la qüestió procedia d'un problema de neteja de Ruberts i
Jornets.
La Sra. Salom demana pels pressupostos. El Sr. Morro diu que no han de ser
participatius, podrien estar llestos a finals de desembre. Si han de ser
participatius, estaran llestos més endavant.
També demana pel contracte menor del cementeri. Es demana per la pervivència
de les figures d'Aina Llabrés i Gina Mayrata, cares visibles de la Funerària d'Inca
dins Sencelles. El Sr. Batle diu que aquest punt és tema de la Funerària, no de
l'Ajuntament. Recorda que hi ha establert el caràcter de lliure mercat de cara als

usuaris, però de portes endins, l'Ajuntament té encarregades les tasques a la
Funerària de Santa Maria.
La Sra. Salom demana pel preus d'adjudicació de les sepultures. El Sr. batle diu
que s'han aplicat les tarifes aprovades l'any 2008.
També demana pel parc infantil de Biniali. La Sra. Roca diu que ara hi ha
dificultats pels colors dels elements del Parc, concretament pels criteris de
Patrimoni.
La Sra. Salom vol fer arribar una queia del seu partit: Recorda que Antònia Vallès
va haver de dimitir, especialment, per motius d'incompatibilitat d'horaris amb les
sessions del Ple. I ara aquest s'està celebrant en dimarts. El Sr. Llabrés diu que a
la Comissió Informativa el Batle va demanar als regidors la seva opinió donant a
triar entre tots els dies de la setmana.
La Sra. Salom demana per la legalitat de les cases prefabricades i caravanes. El
Sr. Batle li diu que no estan permeses.
Seguidament, fa esment a la revista de Sencelles Informa. Està pagada per
l'Ajuntament? Se li respon que sí. La Sra. Salom considera que hi haurien de
participar totes les regidories. No entén que s'utilitin diners públics per donar veu
al Batle o al grup de govern. El Sr. Batle respon que no hi ha informacions de
partit. No hi ha informacions partidàries. La Sra. Salom considera que si El Pi vol
destacar qualque cosa, ho ha de fer amb els doblers d'El Pi. Aquesta via hauria
de ser de tots els regidors, no del Batle. El Sr. Batle respon que ha de poder
contestar a les afirmacions que es varen fer a un fulletó sobre el seu sou anual.
El Sr. Chacón diu que els regidors en oposició també són ajuntament. El Sr.
Batle els recorda que encara estan pendents dels seus permisos per poder
publicar les Bios. Tant la Sra. Salom con el Sr. Chacón manifesten no recordarho.
Seguidament, la Sra. Salom demana per les passes que s'han fet per l'ecotaxa. El
Sr. Batle respon que sap que hi ha hagut tal allau de peticions, que han preferit no
fer la despesa d'un projecte, sense tenir cap tipus de garantia.
També s'interessa per l'incident de la Policia Local amb un jove. El Sr. Batle
respon que la Fiscalia va actuar i al seu moment fou condemnat.
Respecte del tema de la sentència de Son Company, la Sra. Salom diu que el
seu grup estén la seva mà al grup de govern per crear una comissió per tal que
els sencellers no haguessin de pagar. Demana per com es podria fer. El Sr. Batle
conta que no volgueren negociar. Al contrari, demanaren l'execució de la
sentència. Fa constar el seu agraïment a la disposició del PP.
El Sr. Chacón demana per les rajoletes dels nous noms de carrers. El Sr. Llabrés
diu que fa temps que estan comanades i que segurament estaran llestes a final
de mes.

També demana per unes males herbes que han crescut al pàrking del c/ Bons
Aires de fa tres dies. El Sr. Llabrés diu que ho arreglaran.
Demana també pels pressupostos que presentaren les empreses funeràries
consultades. La Secretaria els aporta. El Sr. Batle comenta els antecedents i
dóna lectura a les propostes que es varen presentar per part de Llar d'estels, la
Funerària d'Inca i la Funerària Can Pere Antoni. El Sr. Chacón, reclamant més
transparència, demana si es va requerir certificat d'estar al corrent de les
obligacions tributàries, amb la SS, riscos laborals... El Sr. Batle diu que no, que
només es va demanar pressupost, que com que provisionalment es pren la forma
de contracte menor no era necessari.
El Sr. Llabrés comenta que es diu que els preus als sencellers són inferiors.
El Sr. Colmillo diu que darrerament hi ha va haver un difunt a Biniali i es
detectaren males olors. El Sr. Fiol diu que aquelles tombes són molt antigues i
solen provocar aquest problema per la part de darrera.
Finalment, el Sr. Batle informa de la recent recepció de l'Informe de Carreteres
respecte de les NNSS. També, que en dates properes es durà a plenari
l'aprovació inicial dels punts verds de Sencelles, i Jornets. Al amteix temps,
informa que respecte del Cementeri de Biniali es faran esmenes quant al seu
accés. Se modificaran les previsions inicials i es farà l'accés per darrera: aií
s'evitarà tot el tema de carreteres, seguretat, trànsit...

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

