
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
SENCELLES, CELEBRADA EN DATA 4 D'AGOST DE 2016 
 
Lloc de la reunió:   Sencelles, Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
Data:    4 d'agost de 2016 
Hora de començament: 20:00 hores   
Hora d’acabament: 22:45 hores 
President:   Joan Carles Verd Cirer 
Presents:   Bartomeu Morro Oliver 
    Miquel Fiol Julià 
    Pedro Llabrés Fontirroig 
    Maria del Rosario Roca Garcia 
    Mercè Muntaner Mas 
    Maria del Carme Reynés Llabrés 
                                           Joan Miquel Chacón Nicolau 
    Catalina Maria Salom Niell 
    Bernardino Colmillo Serra 
Caràcter de la sessió:  Ordinària 
Secretària Acctal.:            Francisca Campaner Fiol 
 
 
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 
 
Sotmeses a la consideració dels Srs. regidors les actes de 11.03.2016, 
30.05.2016 i 02.06.2016, són aprovades per unanimitat.  
 
2.- APROVACIO FESTES LOCALS 2017.  
 
A partir de l’escrit remès per la Directora General de Treball sobre les festes 
autonòmiques de 2017, i del Dictamen de la Comissió Informativa, es proposen 
les següents dates com a Festes Locals per a l'any 2017:  
- a Sencelles, 27 de febrer i 26 de desembre 
- a Biniali, 10 de juliol i 26 de desembre. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat.  
 
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE SENCELLES PER A LA INSTAL.LACIÓ 
I/O ADEQUACIÓ D’HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES AL MUNICIPI DE 
SENCELLES.  
 
El Sr. Batle presenta als regidors el text del Conveni, que es reprodueix a 
continuació :  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
El Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Pedro Llabrés, que comenta alguns dels punts 
on s'està plantejant la instal.lació d'un hidrant d'emergència: Creu de la Cometa, 
Vial de les Escoles, Sortida Sencelles/Costitx-Carreró de Son Verd, 
acondicionament d'un antic hidrant de Biniali, Punt Verd de Biniali. Explica també 
que a Ruberts no se'n pot posar cap perquè la canonades no duen la força o 
pressió suficient. El mateix passa a Jornets.  
 
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
4.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA 
D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ DENOMINADA “EMPRENDE EN TRES”.  
 



 
 
 
El Batle explica que, a més dels beneficis que pot reportar estar inclosos a 
aquesta plataforma, és un dels requisits per poder sol.licitar la inclusió al Fons 
d’Impuls Econòmic Local (FIEL), concretament a una de les seves línies, la de 
finançament de sentències.  
 
Sotmès a votació, és aprovat per unanimitat.  
 
5. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL FONS D’IMPULS ECONÒMIC PER A 
ENTITATS LOCALS.  
 
El Sr. Batle explica la vinculació d'aquest punt i l'anterior amb la sentència 
condemnatòria a l'Ajuntament relativa a Aigües Son Company. Donat que el Fons 
d'Impuls Econòmic per a Entitats Locals té un apartat específic adreçat al 
finançament de sentències fermes, i del termini que es té per a la seva adhesió, 
pensa que d'entrada seria bo sol.licitar l'adhesió i, més endavant, ja es veurà si hi 
ha vies més avantatjoses per a l'Ajuntament. Posa en coneixement de la 
Corporació que la part contrària ha sol.licitat l'execució de la sentència.  
 
Per tant, i una vegada confirmada l’elegibilitat de l’Ajuntament de Sencelles per a 
adherir-se al Fons d’Impuls Econòmic 2017, l’Ajuntament podria sol.licitar-ne la 
inclusió especialment a l’apartat que contempla el finançament de sentències 



judicials fermes, vist que, amb l’aprovació del punt anterior (adhesió a Emprende 
en 3) l’Ajuntament sembla complir tots els condicionants inicials:  

- Elegibilitat  de l’Ajuntament per part de la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda.  

- Adhesió a la Plataforma FACe 
- Consignació, al pressupost de 2016, de Fons de Contingència 
- I, si escau, acord plenari d’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic per a 

Entitats Locals.  
 
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.  
 
6.- APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CANVIS AL 
NOMENCLÀTOR DE CARRERS I ACTUALITZACIÓ DE POLICIA DE 
NUMERACIÓ ALS SEGÜENTS PUNTS: - INFORME DEL CRONISTA OFICIAL 
SR. JORDI LLABRÉS, DE DATA 25.03.2015, -RUBERTS, - CARRER 
AMARGURA DE BINIALI, -NOM NOVA VIA AL CEMENTERI DE SENCELLES.   
 
El Sr. Batle explica que de la redacció d’aquest punt s’ha d’extreure la referència 
al carrer Amargura de Biniali. I es dóna coneixement general a l’Informe del 
Cronista al qual es fa referència a l’encapçalament del punt, el qual es transcriu 
literalment:  
 
 

JORDI LLABRÉS I SANS                                   
CRONISTA OFICIAL DE LA VILA DE SENCELLES 

 
 

INFORME I PROPOSTA D’ACTUACIÓ EN EL NOMENCLÀTOR DELS 
CARRERS DE SENCELLES 

 
Sencelles, 25 de març de 2015. 

 
A petició dels senyors Regidors que formen l’Equip de Govern del Molt Il·lustre 
Ajuntament de Sencelles, present aquestes lletres a mode d’informe per tal avalar la 
proposta de canvi de nomenclatura d’algunes vies públiques de la nostra Vila. 
En primer lloc s’ha proposat, i creiem que amb molt d’encert, el donar el nom de 
Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual (1903-1993) al vial d’accés a l’actual col·legi 
públic de Sencelles. Consideram que aquest personatge “senceller fins al moll dels 
ossos” (talment es descrivia així mateix, vegeu pàg. 7 del seu llibret Sor Francina-Aina 
dels Dolors, Fundadora del Convent de la Caritat de Sencelles. Edicions de 1933 i 
1970), és ben mereixedor de tal distinció. A partir d’un homenatge que recentment l’hi 
ha dedicat la nostra Vila s’ha posat en relleu que Don Bartomeu Oliver és un autèntic 
“prohom de la nostra cultura” i aquest fet no és pot limitar tan sols al descobriment 
d’una placa o a l’organització d’algunes activitats en memòria seva. Serà bo que el seu 
nom es perpetuï en un lloc considerable, com pugui ser aquest que dona accés al centre 
on des de les seves aules i de la docència que s’hi imparteix, s’ha de treballar per 
desenvolupar i fer enriquir la nostra cultura entre aquells que creixen protagonistes del 
demà comú. A més pensam, que tots ells han de ser els receptors de tota casta de 
coneixements de la pròpia història i dels personatges que més han treballat per congriar-
la.  



Cal recordar que Mossèn Bartomeu una vegada acabats els estudis sacerdotals al 
Seminari de Mallorca (1928), va prosseguir amb la carrera de Magisteri. Obtingut el 
títol de mestre i aprovades oposicions l’any 1930 va desenvolupar la tasca docent al 
poble de Villatomil, a la província de Burgos, i després a Algaida. Durant dos períodes 
concrets de temps, el curs de 1936-1937 i entre 1942 i 1965, any de la seva jubilació, 
fou mestre de l’Escola de Sencelles, aleshores situada a l’edifici de Can Bril, i n’ocupà 
el càrrec de director.      
Dins la mateixa línea recolzam la supressió del nom de Plaça d’Espanya per després 
posar-li el de Plaça de la Vila. En aquest sentit cal fer notar que el nom de Plaça 
d’Espanya mai ha calat en el sentiments dels sencellers, ans bé aquesta nomenclatura 
tan sols ha estat utilitzada purament en el camp administratiu. Per antonomàsia i per tots 
els sencellers aquest lloc ha estat i sempre serà la Plaça de la Vila o si voleu la Plaça. A 
tot això volem apuntar que la història del nom actual no gaudeix de gaire antiguitat i 
tampoc honora a totes les ideologies dels sencellers i sencelleres. Consta en els arxius 
que el canvi es va produir durant les festes de la Mare de Déu d’Agost de 1937 durant 
un acte d’exaltació patriòtica promogut pel Movimiento Nacional i durant el qual hi va 
intervenir Mossèn Nicolau Saggesse, capellà castrense, qui no tingué rues a la llengua 
per defensar la matança indiscriminada duta a terme pels falangistes ni per reclamar 
sense escrúpols que la gent amb afinitats d’esquerres acabessin “al paredón”. Clar que 
parlam d’uns moments prou distints als nostres, però creiem que la societat actual ha de 
ser defensora dels principis que promouen la pau, la concòrdia, la convivència i la 
germanor entre tots els ciutadans d’un mateix poble.  
Sens dubte aquest canvi de nom dignificarà l’espai més comú dels sencellers, el que ha 
estat testimoni dels esdeveniments més importants del nostre poble i en el que hi trobam 
alguns dels edificis històrics més importants de Sencelles. Un lloc que, sens dubte, 
mereix qualsevol consideració i mostra d’efecte col·lectiu. Tant de bo que aquesta 
intervenció sigui l’inici d’una més que necessària recuperació d’aquest espai físic, de 
posada en valor dels seus elements més significatius i de tot el bellíssim conjunt.  
A principis de la dècada dels anys noranta del segle vintè, el poble de Sencelles 
s’engrandia obrint un nou carrer que ocuparia l’espai d’un solar destinat a horts de la 
caserna de la Guardia Civil. El projecte es dugué a terme  perllongant el veí carreró 
Serra fins al corral de la casa coneguda amb el nom de “Sa Quintana”. A aquesta nova 
via l’hi adjudicaren el nom de Carrer Nou, un nom gens pretensiós i tan sols proposat 
per la veu popular d’aquell moment que feia dècades que no havia vist obrir un carrer 
nou en el nostre poble. Transcorregut tot aquest temps, en que Sencelles ha crescut per 
altres indrets, creiem que és idoni un canvi de nomenclatura, tot recuperant el nom antic 
de Carrer Serra o dedicant-lo a algun personatge o fet de la nostra història, als quals no 
sovintegen en el nostre poble gaires reconeixements.  
Aprofitant l’avinentesa d’aquesta proposaria els noms de Jaume I, fent memòria del 
gran rei que amb la Conquesta de 1229 per ell gestada, va introduir Mallorca en el món 
occidental. Altre nom podria esser Dels Montcada, de Bearn o Dels Vescomtes de 
Bearn, família a la que va pertànyer  Gastó de Montcada i els seus hereus, qui foren 
afavorits després del Repartiment amb el districte d’orígens musulmans de Qanarrussa  
del qual formava part l’actual terme de Sencelles. I dins aquesta línea no podem deixar 
de proposar un altre personatge, el Canonge Pere de Centelles, qui la història reconeix 
com a fundador de la Vila de Sencelles, fet que l’any 2013 era celebrador del 775è 
aniversari. En el cas que fos viable alguna d’aquestes propostes tindríem al nostre abast 
una novella oportunitat per explicar a la gent qui eren aquests personatges propis de la 
nostra història col·lectiva i els fets que protagonitzaren.  



Si per altre banda es decideix fer extensiu el nom de Carrer Serra  a la pràctica totalitat 
de l’actual  Carrer Nou, creiem oportú que es retoli obviant el mot Can, ja que així 
apareix en els documents oficials. A més, en aquest sentit a sencelles hi ha carrers, i 
d’altres que ja han canviat de nom, que fan referència al malnom d’alguna de les 
famílies que hi habitaren o fins i tot encara hi habiten. Així diem Carrer d’es Gall i no 
Carrer de Can Gall, Carrer del Papa i no Carrer de Can Papa, Carrer Betlem, Carrer 
Tiró, Carrer Capità... 
 
 
Atès que l’Ajuntament de Sencelles estudia la possibilitat  de fer algunes modificacions 
en el nomenclàtor dels carrers i places de Sencelles i aprofitant l’avinentesa del present 
escrit em plau fer una altre proposta. Veiem que amb el pas del temps, i principalment 
dins els darrers cent anys, algunes vies públiques del nostre poble han vist modificar el 
seu nom històric, moltes vegades amb l’objectiu d’enaltir sistemes polítics molt 
concrets. Altres vegades, els canvis s’han produït davant la necessitat col·lectiva de 
dedicar aquestes a personatges que han fet mèrits en el camp de la cultura, com ara el 
glosador Llorenç Cartutxo o l’escultor Antoni Josep Llabrés Mudoy, i d’altres que han 
esta considerats benefactors de Sencelles. A mode d’exemple indicar a Sor Francinaina 
Cirer, el rector don Joan Molinas, Jaume Sard i Antoni Maura.  
Amb l’afany d’afavorir la memòria col·lectiva de Sencelles, i a semblança d’altres 
ciutats i viles de Mallorca, voldria proposar als senyors Regidors que estudiïn la 
possibilitat de col·locar davall les plaques actuals de la retolació oficial d’alguns carrers, 
unes altres plaques (més petites o diferents) on hi consti el nom històrics que tenien 
antigament aquestes vies. Al meu parer, s’haurien d’excloure aquells noms de 
personatges i esdeveniments històrics amb connotacions polítiques, com tots aquells que 
siguin propis de la II República Espanyola o els de la Dictadura del General Franco, ja 
que avui dia no son vigents pels moments històrics i de Democràcia en que vivim i en 
moltes ocasions poden obrir nafres o donar peu a desavinences partidistes. 
Per el cas que es considerés oportú executar aquesta proposta, adjunto una relació amb 
els noms que pens  que seria bo recordar. 
Cal no oblidar que el nom de cada carrer té molt a veure amb la història de cada lloc. I 
segur que estem d’acord que la pròpia història, mai per mai, no pot esser ignorada ni 
oblidada. Aquests no foren triats a l’atzar. Tenen una relació molt directa amb les 
activitats, edificis, famílies, etc. que hi havia o que encara hi ha. A la pregunta de qui va 
posar els noms dels carrers, cal respondre que, antigament, sorgien espontàniament del 
col·lectiu. 
Si amb el recte procedir de l’Ajuntament de Sencelles es pren en consideració aquesta 
proposta d’actuació de canvi del  nomenclàtor, pens que, no solament suposarà una 
recuperació de noms i indrets oblidats, sinó que, sobretot, comportarà la conservació 
d’una part de la nostra cultura i del nostre patrimoni immaterial per a generacions 
futures. D’igual manera, aquesta adaptació permetrà dignificar determinats indrets o 
espais del nucli urbà de Sencelles. En qualsevol cas, també, cal tenir en compte que una 
correcta senyalització del nomenclàtor històric podria esdevenir un element important 
per realitzar visites turístiques o guiades pel nucli urbà de la població. Si estimem el 
nostre municipi, hem de saber valorar tot allò que tenim més al nostre abast. 
 
 

Jordi Llabrés i Sans, cronista oficial de la Vila de Sencelles. 
      



PROPOSTA PER RECUPERAR LA NOMENCLATURA ANTIGA D’ALGUNS 
CARRERS DE SENCELLES 

1- Carrer de Sor Francinaina, posar unes plaques que diguin Abans carrer Major o del 
Cap d’Amunt. 

2- A la Creu de Sa Cometa,  posar una placa que digui Costa de na Ramellet. 
3- Carrer del Glosador Cartutxo, posar unes plaques que diguin Abans carrer de Betlem. 
4- D’amunt l’explanada de l’Església, col·locar una placa que posi Es Lloc Sagrat. 
5- Carrer de l’Escultor Llabrés Mudoy, posar unes plaques que diguin Abans carrer del 

Fossar Vell. 
6- A les diverses creus de terme posar una placa amb el corresponent nom. 
7- Carrer d’Antoni Maura,  posar unes plaques que diguin Abans carrer del Mercat, del 

Comerç, de les Casetes o del Cap d’Avall. 
8- Carrer de Jaume Sard, posar unes plaques que diguin Abans carrer Tiró. 
9- Carrer de la Constitució, posar unes plaques que diguin Abans carrer de Sant Vicenç. 
10- Al principi i al final de la Volta del Bisbe, posar una placa amb aquest nom. 
11- Plaça Nova, posar una placa que digui Abans Plaça de s’Aljub. 
12- Carrer de la Caritat (tram que hi ha entre el Convent i la portasa de Son Prim), posar 

una placa que digui Abans carreró de Son Prim, de Sa Serradora o de Ses Butzes. 
13- Carrer de la Pau, posar una placa que digui, Abans carrer del Quarter Vell. 

 
Concretant el sentit de l'Informe, les propostes serien:  
- l'adopció del nom Plaça de la Vila a l'actual Plaça d'Espanya. 
- l'adopció del nom c/ Serra a l'actual c/ Nou. 
- l'adopció del nom c/ Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual al vial d'accés al C.P. 
Can Bril, sense denominació específica.  
- l'adopció de c/ Ruberts a tot el que és vial urbà d'aquest nucli, de forma quasi 
circular.  
- l'adopció del nom Via de la Mare de Déu de Lluc, al nou carrer del cementeri, 
obert a partir de la construcció de nous nínxols, en coherència amb el 
nomenclàtor existent, de tradició catòlica. El Sr. Batle explica la opinió que aquest 
nom trascendeix les connotacions religioses (Patrona de Mallorca, Batlessa 
Honorària de Sencelles...) 
 
La Sra. Salom intervé dient que el seu grup és favorable al nom de c/ Mn. 
Bartomeu Oliver i Amengual, al nom del c/ Ruberts, i al nom de Via Mare de Déu 
de Lluc al cementeri municipal de Sencelles. Però que són reticents al canvi de 
nom de la Plaça d'Espanya i del c/ Nou, perquè suposen canvis molt forts. Són 
partidaris que es demani opinió als veïnats: sondeig d'opinió etc... Si es duen tots 
el canvis proposats com una única proposta, anuncia l'abstenció.  
 
El Sr. Chacón expressa la seva satisfacció per tots aquests canvis. per això, ja 
presentaren aquestes mocions an un plenari anterior: considera que és un cas de 
justícia històrica i de reafirmació de valors democràtics i progressistes. Explica 
que el seu grup es distingeix del Partit Popular perquè el nacionalcatolicisme va 
mal utilitzar el bon nom d'Espanya de manera totalitària. I per això volen 
recuperar el seny i el sentit comú. El seu vot serà a favor. Creu que en aquest 
punt els autèntics protagonistes han de ser els srs. Antoni Morro i Miquel Llabrés, 
"Xaliu", primers regidors progressistes.  



La Sra. Reynès comenta que votaran a favor, però al seu grup hi ha 
discrepàncies respecte del nom de Mn. Bartomeu Oliver i Amengual.  
 
El Sr. Morro recull la referència a Antoni Morro i Miquel Llabrés "Xaliu", i vol que 
consti en acta l'agraïment al record i les paraules que ha tengut el Sr. Chacón.  
 
El Sr. Batle recorda que, malgrat la redacció del títol del punt de l'ordre del dia, no 
es proposen canvis al c/ Amargura de Biniali. Si més endavant hi ha propostes 
per part del veïnats, ja s'estudiaran.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 8 vots a favor (PI, PSOE, Volem, 
MÉS) i dues abstencions (PP). 
 
Una vegada posada a disposició dels regidors la documentació relativa a Decrets 
i Juntes de Govern Local, es presenta la següent  
 
MOCIÓ D'URGÈNCIA: PROPOSTA D'ACORD DE LA FELIB EN RELACIÓ A 
LA DEMANDA DE MÉS FORMACIÓ, TENDENT A LA CAPACITACIÓ DE 
NOUS PROFESSIONALS PER ESSER DESTINATS A REFORÇAR LES 
PLANTILLES DE LA POLICIA LOCAL DELS MUNICIPIS DE LES ILLES 
BALEARS.  
 
 



 
 
 
 

 
 



Sotmesa a votació la seva urgència, és aprovada per unanimitat.  
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat.  
 
Seguidament, el Sr. Batle informa de la propera sol.licitud a la convocatòria de 
subvencions realitzada pel Consell de Mallorca, i de les actuacions susceptibles 
de ser-hi incloses: la reforma del 2n. pis de la Casa de Cultura, l'asfaltat del Camí 
dels Puputs, reformes al Pavelló municipal, modificació de l'encreuament del c/ 
Bons Aires-c/ Rafal.  
 
A continuació, la Sra. Roca explica les actuacions realitzades al Parc Infantil de 
Sencelles i comunica que el projecte del Parc Infantil de Biniali ja és a Patrimoni.  
 
En primer lloc, el Sr. Chacón manifesta el seu malestar i desacord per l'asfaltat 
del Camí dels Puputs, perquè considera que no es defensa l'alt valor paisatgístic 
del seu traçat. El Sr. Fiol respon dubtant que el Sr. Chacón conegui de primera 
mà el camí, i les opinions dels seus veïnats.  
 
(En aquest moment, el Sr. Batle interromp el desenvolupament de la Sessió per 
recordar el 25è aniversari de l'incorporació com a personal municipal de la 
Secretària Acctal que subscriu la present, la qual  agraeix a tota la Corporació la 
celebració i l'obsequi commemoratiu). 
 
Represa la Sessió a les 21'21 hores, el Sr. Fiol explica que és a ell que li arriben 
les queixes dels veïnats quan no poden passar per camí degut al seu mal estat.  
El Sr. Chacón insisteix en la bellesa paisatgística d'aquest camí. Creu que és un 
camí preciós i que potser necessita treballs de la Brigada Municipal quan està en 
males condicions. Diu que la tasca primordial d'un regidor és ocupar-se dels seus 
conciutadans i que, per això, s'ha reunit amb la Conselleria, amb el Batle de 
Consell per temes com la depuradora, la lavanderia... I estarà molt orgullós si pot 
dir als binialers que ha volgut salvar un camí, que a més, per a ell, té un valor 
sentimental enorme. No vol que s'asfaltin més camins.  
 
El Sr. Fiol diu que els veïnats no volen reparacions de la Brigada, perquè són 
actuacions molt provisionals i al cap d'un temps fugen. A les paraules del Sr. 
Chacón, el Sr. Fiol diu que ell també s'ha reunit amb la Directora General de 
Recursos Hídrics, que no els va fer gaire cas.  
 
El Sr. Chacón insisteix dient que el Sr. Fiol ha de fer la seva feina i assumir la 
seva responsabilitat, així com ell assumeix la seva. Reconeix que s'han fet 
passes, que s'estan fent gestions. Finalment, manifesta que en el fons estan 
d'acord, però que les formes són molt diferents.  
 
La Sra. Roca demana al Sr. Chacón si sap que s'estiguin expropiant terrenys 
devora la depuradora. El Sr. Chacón diu que s'ha iniciat l'expedient. La Sra. Roca 
comenta que hi ha rumors que el problema no és causa de la depuradora, sinó de 
la bassa de regants.  
 
El Sr. Batle intervé dient que aquest és un tema antic, però que cada vegada ha 
anat a més. Manifesta que no s'han sentit escoltats en les seves queixes, mai han 
rebut conclusions clares de la problemàtica, mai han rebut instruccions, 



informes... Diu que el seu objectiu és garantir la salut dels veïnats. Posa a 
disposició de MÉS l'estudi que encomanaren a una empresa de prestigi i 
reconeguda solvència professional en temes hidrogeològics, que remeteren a la 
Conselleria. Aquest informe explica l'existència de dos aqüífers a nivells distints 
de profunditat. Sembla que la Conselleria només controla el més profund, però és 
el més superficial el que afecta els pous del veïnats. A més, de les mostres 
extretes de les canonades de la lavanderia,  i de les instal.lacions de la 
depuradora es pot concloure que qui més contamina és la depuradora. 
 
Segueix explicant que fa vuit anys que s'exigeix a l'Ajuntament de Consell que 
expropiï els terrenys per ampliar la depuradora. Vol recordar, a més, que la 
lavanderia pertany al municipi de Consell i que l'activitat d'aquesta empresa 
també és tema del seu Ajuntament. Reconeix que de vegades és difícil esbrinar si 
determinats elements contaminants procedeixen de la lavanderia o de la 
depuradora. Però el que sí és cert és que la lavanderia té una autorització 
d'abocaments de nivell vivenda. Diu que quan això es revisi, demanaran molta 
més restricció, perquè no només és que s'aboqui a un torrent, sinó que és un 
torrent que alimenta un aqüífer.  
 
Diu que per a l'Ajuntament és un tema central. I agraeix les gestions que el Sr. 
Chacón en l'actualitat, i altres corporacions temps enrera, han fet en aquest sentit. 
El Sr. Fiol recorda la manifestació que es va fer davant l'Ajuntament de Consell, 
quan era regidor el Sr. Jaume Alós.   
 
El Sr. Chacón diu que s'ha obert un expedient sancionador. La culpable no és la 
Conselleria, és una empresa privada. Aquest tema, fa massa anys que dura, però 
s'està fent feina.  
 
El Sr. Batle diu que l'estudi que ha esmentat abans conclou que la principal font 
de contaminació és la depuradora. I la depuradora és responsabilitat de la 
Conselleria. El que hi ha dins els pous prové de la depuradora.  
 
En aquest punt, el Sr. Chacón reprèn el tema anterior (l'asfaltat del Camí dels 
Puputs) i reitera la seva petició que no s'asfalti. El Sr. Batle respon que ells 
prioritzen la bona vida quotidiana dels veïnats, i més quan són ells els que 
demanen les actuacions. Asfaltaran més camins durant la legislatura. A aquest, 
en concret, ja no poden anar tapant més clots.  
 
La Sra. Salom aplaudeix que l'equip de govern hagi tengut en compte les 
opinions del seu grup respecte del parc infantil, i del c/ Bon Aires.  
 
PRECS I PREGUNTES.  
 
La Sra. Salom inicia aquest apartat agraint la feina que ha desenvolupat la 
Secretària Acctal que subscriu. Seguidament, demana al Sr. Batle per la 
convocatòria de subvencions del Consell per inversions financerament 
sostenibles. El Sr. Batle respon que segurament seran actuacions de millora a 
l'enllumenat públic del casc urbà de Sencelles: canvi de luminàries... Hi ha un 
estalvi energètic considerable. Les de LED encara estalvien més, però el gran 
estalvi es fa amb el canvi de les tradicionals a les de sodi. També és important 



canviar el cablejat. Depenent dels imports dels projectes, es plantejarien incloure 
també posar LED al poliesportiu, o alguna actuació a Biniali. Un altre apartat de la 
convocatòria està dedicat a les fuites d'aigua. Però no s'hi adheriran. Quant a 
asfaltat de camins i carreteres, i si hi hagués marge, s'actuaria a la que connecta 
Ruberts i Lloret. Respecte d'eliminació de barreres arquitectòniques, estaria bé 
eixamplar voravies, però segurament no s'hi acolliran.  
 
La Sra. Salom demana quantes instàncies s'han presentat al concurs per a la 
gestió del poliespotiu municipal amb explotació de bar. Se li respon que, de 
moment, una.  
 
Demana també pel concurs d'administratius. S'informa que tot està fet, s'ha de 
respondre una al.legació i procedir a la publicació.  
 
El Sr. Chacón demana per les noces de la família Maroto, per si varen pagar tots 
els serveis que varen tenir. El Sr. batle respon que sí. En concepte d'ocupació de 
la via pública. A més, diu que és la primera vegada que es cobra per aquest 
concepte a unes noces. la Brigada va fer la neteja de la plaça ordinària després 
del mercat. Així mateix, la família va avisar de la presència d'autocars, i 
l'Ajuntament va actuar en conseqüència.  
 
El Sr. Chacón demana recuperar la Coordinadora d'Entitats. El Sr. Morro diu que 
li hauria anat molt bé que totes les entitats haguessin comparegut a la seva 
convocatòria per tal d'elaborar el programa de les festes. Així i tot, totes les que sí 
assistiren volien fer algun acte. Explica també que si hi ha acte que se solapen és 
per no fer durar en excés el temps de festes. A més, recorda que tres o més 
entitats poden instar convocatòria. Que no defuig la seva responsabilitat , però la 
possibilitat de convocatòria ve de les dues bandes.  
 
El Sr. Chacón demana un impuls a la coordinadora, per crear dinàmiques de 
participació. El Sr. Morro recull el prec, i el durà endavant.  
 
El Sr. Chacón proposa que, per a l'any que ve, es convoqui la Junta de Suport per 
crear un Pla de seguretat per a les festes de Biniali. El Sr. Batle respon que el Pla 
de Seguretat hi és. El model de verbenes de Biniali, que semblava controlat els 
darrers anys, s'ha tornat a desbaratar. Ja s'han reunit i han arribat a una sèrie de 
conclusions: desincentivar la massificació, prevenir l'abús d'alcohol, prevenir 
l'assistència de menors d'edat o de 16 anys sense acompanyants (possible 
responsabilitat dels pares, possibilitat d'anar a la Fiscalia de Menors...), millorar 
qüestions d'organització, incrementar la presència de Guàrdia Civil (enguany, al 
final, no vengueren) i Policia Local...  
 
El Sr. Chacón demana per la convocatòria de subvencions del CIM per a 
dinamització lingüística. El Sr. Batle respon que no s'hi varen adherir perquè no 
està previst editar cap llibre. A més, es confirma que aquesta convocatòria no va 
adreçada a entitats locals. Lamenta que es faci tan poca feina en la qüestió 
lingüística. Recorda la participació de l'Ajuntament a la Fundació Mn. Bartomeu 
Oliver i Amengual.  
 



El Sr. Chacón insisteix en que hi ha moltes ocasions de millorar els fons 
bibliogràfics existents. Lamenta la manca absoluta d'iniciativa, per la 
responsabilitat pública que té el poder municipal en la dinamització d'aquests 
temes.  
 
El Sr. Batle comenta que s'han tengut contactes, però que de vegades la gent no 
s'involucra. El Sr. Chacón continua pensant que el govern municipal no ha 
d'esperar que la gent s'acosti. Són ells qui han d'anar a cercar la gent i animar a 
concretar iniciatives.  
 
Per acabar, el Sr. Colmillo diu que de les Festes de Biniali, el que més va fallar 
varen ser els serveis sanitaris. S'han de duplicar, i posar-ne a totes les sortides 
del poble.  
 
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,                                   EL BATLE, 
 
 
Francisca Campaner Fiol    Joan Carles Verd Cirer 


