
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
SENCELLES, CELEBRADA EN DATA 22 DE GENER DE 2016 
 
Lloc de la reunió:   Sencelles, Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
Data:    22 de gener de 2016 
Hora de començament: 19:30 hores   
Hora d’acabament: 23:00 hores 
President:   Joan Carles Verd Cirer 
Presents:   Miquel Fiol Julià 
    Maria del Rosario Roca Garcia 
    Mercè Muntaner Mas 
                                           Bartomeu Morro Oliver 
    Joan Miquel Chacón Nicolau 
    Pedro Llabrés Fontirroig 
    Antònia Vallès Ramis 
    Catalina Maria Salom Niell 
                                           Bernardino Colmillo Serrra 
    Maria del Carme Reynés Llabrés 
Caràcter de la sessió:  Ordinària 
Secretària Acctal.:            Francisca Campaner Fiol 
 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
 
Sotmeses a votació les actes dels plenaris de data 24.11.2015 i 28.12.2015, 
són aprovades per unanimitat.  
Queda sobre la taula l'acta de data 13.11.2015, perquè es comprova que se'n 
va repartir als Srs. Regidors una versió incompleta.  
 
 
2.- APROVACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
LES NN.SS. DE SENCELLES CONSISTENT EN "SISTEMA GENERAL EN 
SÒL RÚSTIC D'EQUIPAMENT COMUNITARI DESTINAT A CEMENTERI DE 
BINIALI I MODIFICACIÓ DE L'ART. 142 "EQUIPAMENTS", AL SEU APARTAT 
EQ-2 (CEMENTERI MUNICIPAL).  
 
El Sr. Batle presenta la següent 
 
PROPOSTA DE BATLIA 
Vista la documentació que consta a l’expedient de Modificació Puntual de les 
NNSS de Sencelles, consistent  en la creació d’uns Sistema General en sòl 
rústic d’equipament comunitari destinat a Cementeri del nucli de Biniali, i 
modificació del seu article 142 “equipamientos”, al seu apartat EQ2, així com 
l’Informe Jurídic que l’acompanya, aquesta Batlia  



 
PROPOSA AL PLE 
 
1.- Aprovar l’inici de la tramitació corresponent i la remissió de l’expedient a les 
instàncies necessàries per tal de procedir a la seva aprovació inicial.  
 
La Sra. Vallès anuncia el vot a favor del seu grup. El Sr. Chacón anuncia també 
el seu vot favor, perquè troba que és en benefici de tots els binialers.  
 
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.  
 
3.- APROVACIÓ D'INICI DEL TRÀMIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
LES NN.SS. DE SENCELLES CONSISTENT EN "SISTEMA GENERAL DE 
SERVEIS COMPLEMENTARIS I D'INFRASTRUCTURES EN SÒL RÚSTIC-
PUNT VERD".  
 
El Sr. Batle presenta la següent: 
 
PROPOSTA DE BATLIA.-  
 
Vista la documentació que consta a l’expedient de Modificació Puntual de les 
NNSS de Sencelles, consistent  en la creació d’uns Sistema General en sòl 
rústic De serveis complementaris i d’infrastructures en sòl rústic (Punt Verd) 
així com l’Informe Jurídic que l’acompanya, aquesta Batlia  
 
PROPOSA AL PLE 
 
1.- Aprovar l’inici de la tramitació corresponent i la remissió de l’expedient a les 
instàncies necessàries per tal de procedir a la seva aprovació inicial.  
 
La Sra. Vallès anuncia el vot a favor del seu grup. El Sr. Chacón anuncia el seu 
vot en contra. Considera que això és repetir tasques i gastar doblers 
innecessàriament. Que seria millor un plantejament general a llarg termini, i no 
anar fent modificacions puntuals sobre les Normes Subsidiàries.  
 
El Sr. Batle justifica la seva proposta amb les llarguíssimes tramitacions que 
comporta l'aprovació d'unes Normes Subsidiàries de planejament. Explica també 
que la seva intenció no és fer modificacions "a la carta", sinó mirar pel bé del 
municipi: el fet que un immoble o instal.lació no tengui la qualificació urbanística 
que pertoca només causa problemes. Recorda el cas de Can Bril, on no s'hi 
poden fer segons quins tipus d'intervencions perquè tampoc té la qualificació 
adequada. Manifesta no entendre la postura de MÉS, que en dos temes tan 
similars, vota a favor de la de Biniali, i en contra de la de Sencelles.  
 
El Sr. Chacón respon que emplaça a l'Ajuntament a fer una comissió, posar 
ordre, fer unes noves NNSS i aprovar-les, i no funcionar a cop de Modificacions 
Puntuals. Respecte del seu vot afirmatiu anterior, entén que la modificació que 
afecta Biniali és més urgent que la del Punt Verd de Sencelles. Reitera estar en 
contra dels apedaçaments.  
 



El Sr. Morro comenta que les NNSS en tràmit no són només del Batle, també les 
sent com a seves, i considera que un Ajuntament ha de poder legalitzar 
situacions anòmales. Recorda que les NNSS les aprova el Consell, i que les 
modificacions de legislació i normativa només fan que retardar els terminis de la 
seva tramitació. Pensa que les coses s'han de fer al seu moment: el GOB ha 
presentat una al·legació a Jornets, quan el Parc Verd fa vint-i-cinc anys que hi és. 
Si s'hagués fet al seu moment, ara no ens trobaríem així. Per tant, arreglem-ho.  
 
El Sr. Batle explica els inconvenients que ens provoca aquesta situació: manca 
de subvencions, problemes per envestir qüestions integrals...  
 
El Sr. Chacón reitera la idea que no volen pagar apedaçaments, sinó unes noves 
i completes NNSS. Voldrien deixar arreglat el creixement urbanístic de Sencelles 
d'una vegada per a totes.  
 
El Sr. Batle acaba el debat dient que el temps ho demostrarà. Demostrarà la 
complexitat i la llargària de la tramitació.  
 
Sotmesa a votació, és aprovada per 10 vots a favor (PI, PSOE, Volem, PP) i 1 vot 
en contra (MÉS).  
 
4.- APROVACIÓ D'INICI DEL TRÀMIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
LES NN.SS. DE SENCELLES CONSISTENT EN "SISTEMA GENERAL DE 
SERVEIS COMPLEMENTARIS I D'INFRASTRUCTURES EN SÒL RÚSTIC-
APARCAMENT PUNT VERD JORNETS".  
 
El Sr. Batle presenta la següent 
 
PROPOSTA DE BATLIA.- 
 
Vista la documentació que consta a l’expedient de Modificació Puntual de les 
NNSS de Sencelles, consistent  en la creació d’uns Sistema General en sòl 
rústic De serveis complementaris i d’infraestructures en sòl rústic (Jornets-
Aparcament-Punt Verd) així com l’Informe Jurídic que l’acompanya, aquesta 
Batlia  
 
PROPOSA AL PLE 
 
1.- Aprovar l’inici de la tramitació corresponent i la remissió de l’expedient a les 
instàncies necessàries per tal de procedir a la seva aprovació inicial.  
 
El Sr. Batle explica les particularitats d'aquest cas, que no deixa de ser similar al 
del punt anterior.  
 
Sotmesa a votació, és aprovada per és aprovada per 10 vots a favor (PI, PSOE, 
Volem, PP) i 1 vot en contra (MÉS).  
  
 



5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
SUBSTITUCIÓ DE SANCIONS ECONÒMIQUES PER REALITZACIÓ DE 
SERVEIS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT.  
 
El Sr. Batle presenta la següent  
 
PROPOSTA DE BATLIA.- 

S’ha elaborat una nova Ordenança , per tal d’oferir la substitució de sancions 
econòmiques per realització de serveis en benefici de la comunitat. Tal i com 
diu l’Ordenança a la seva exposició de motius, pretén proporcionar a un 
determinat col·lectiu una alternativa al compliment de les sancions pecuniàries 
que s'imposen a conseqüència de la infracció de determinades normes 
municipals, la qual cosa s'articula mitjançant la possibilitat d'acollir-se a la 
substitució de la multa imposada per la realització de treballs i/o serveis en 
benefici de la comunitat, que vénen a reparar el perjudici derivat de la conducta 
reprovable, tot això inspirat en el principi constitucional de la reeducació i 
inserció de la persona infractora i el caràcter exemplar de les sancions.  

 
Per tot això, aquesta Batlia 
PROPOSA AL PLE 
1.- Aprovar provisionalment l’Ordenança de substitució de sancions 
econòmiques per realització de serveis en benefici de la comunitat.  
2.- Publicar al BOIB l'anunci d'aquesta modificació per un període de trenta 
dies, superat el qual, i si no hi ha hagut cap al.legació, l'acord esdevindrà 
definitiu. 

ORDENANÇA DE SUBSTITUCIÓ DE SANCIONS ECONÒMIQUES PER 
REALITZACIÓ DE SERVEIS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

La present Ordenança pretén proporcionar a un determinat col·lectiu una 
alternativa al compliment de les sancions pecuniàries que s'imposen a 
conseqüència de la infracció de determinades normes municipals, la qual cosa 
s'articula mitjançant la possibilitat d'acollir-se a la substitució de la multa 
imposada per la realització de treballs i/o serveis en benefici de la comunitat, 
que vénen a reparar el perjudici derivat de la conducta reprovable, tot això 
inspirat en el principi constitucional de la reeducació i inserció de la persona 
infractora i el caràcter exemplar de les sancions.  

Disposicions generals  

Article 1 Objecte  

Aquesta Ordenança té per objecte regular el dret de les persones incloses en el 
seu àmbit d'aplicació subjectiva, d'acollir-se a la possibilitat de compliment 
alternatiu de les sancions econòmiques que s'imposin per la comissió 



d'infraccions administratives, amb el pagament de la quantia mitjançant la 
realització de serveis en benefici de la comunitat.  

Article 2 Àmbit  

Es considera com a servei en benefici de la comunitat la prestació de la 
cooperació personal no retribuïda en determinades activitats d'utilitat pública, 
amb interès social i valor educatiu, que serveixi de reparació a la comunitat 
perjudicada per il·lícit administratiu, activitat no supeditada a aconseguir 
interessos econòmics. Els serveis en benefici de la comunitat es poden 
desenvolupar en qualsevol àmbit d'activitat de competència municipal.  

Article 3 Àmbit d'aplicació  

1.- La present Ordenança és aplicable com a alternativa al compliment 
de les sancions econòmiques, mitjançant pagament de quantitat, que 
s'imposin per causa d'infraccions a les ordenances municipals.  

2.- S'exclouen, en tot cas, de l'àmbit d'aquesta norma:  

1. Les persones jurídiques. 
2. Les sancions tributàries.  
3. Les sancions urbanístiques.  
4. Les infraccions administratives que tenguin la classificació de molt greus.  

3.- Únicament es poden acollir a la present Ordenança les persones 
físiques majors de 14 anys, que compleixin les condicions següents:  

a) No haver estat sancionades, mitjançant resolució ferma, dins els dotze 
mesos anteriors a la data de la denúncia, per infracció del mateix o un altre 
precepte de la mateixa ordenança per la qual s'hagi imposat la corresponent 
sanció.  

b) No tenir cap informe desfavorable per la substitució de la multa en un 
expedient anterior.  

c) No tenir cap deute, en executiva, amb l'Ajuntament.  

4.- Criteris relatius a trams d'edat i condicions d'aplicació de serveis en 
benefici de la comunitat:  

De 14 anys en endavant: serà aplicable després de la petició de la 
persona interessada, amb l'autorització corresponent del pare/mare/tutor 
o tutora legal en casos de persones menors d'edat.  

Article 4 Procediment  

1.- Una vegada notificada la sanció econòmica recaiguda en el corresponent 
expedient sancionador, si es reuneixen les condicions establertes en l'article 
anterior, la persona sancionada podrà acollir-se a la possibilitat de substituir el 



pagament de la multa que s'hagi imposat amb la realització de serveis en 
benefici de la comunitat, i igualment s'hi podrà acollir en rebre la notificació de 
la proposta de la sanció amb proposta de multa. 

2.- Dins el termini de quinze dies hàbils comptadors des de la data de la 
notificació de la resolució, la persona sancionada podrà presentar instància 
dirigida a la Batlia en la qual manifestarà el consentiment i la voluntat que li 
sigui aplicable l'alternativa a la sanció mitjançant la realització de serveis en 
benefici de la comunitat. Juntament amb la sol·licitud, s'adjuntarà còpia del DNI 
i autorització del pare/mare/tutor o tutora legal, si és el cas 

3.- La Batlia resoldrà sobre la petició, amb l'emissió prèvia de l'informe 
pertinent. Si és estimatòria a la petició, aquesta resolució suspendrà l'execució 
de la sanció econòmica. A més, haurà de pronunciar-se sobre:  

• Lloc o entitat a la qual s'hagi assignat. 
• Característiques del servei o activitat que haurà de desenvolupar.  
• Lloc, data i hora en què haurà de comparèixer a aquests efectes. - 

Persona responsable del seguiment.  
• Determinació del nombre de jornades i dies en què haurà de dur a terme 

el servei o activitat, especificant l'horari, si escau.  

Si la persona sol·licitant no compleix les condicions necessàries per acollir-se a 
aquest benefici, es revocarà la decisió amb expressió de la causa. 

Article 5 Execució de la mesura  

1.- Finalitzada l'execució dels serveis en benefici de la comunitat, la persona 
responsable del seguiment emetrà informe sobre la seva realització. 

2.- Si l'informe resulta favorable, es declararà la compensació de la sanció 
econòmica, la qual quedarà sense efecte.  

3.- Si l'informe resulta desfavorable, s'aixecarà la suspensió de la sanció 
econòmica i s'ordenarà prosseguir amb les actuacions que corresponguin per a 
la recaptació íntegra de la sanció. Serà procedent emetre informe desfavorable 
per la no assistència de la persona obligada a una o algunes de les sessions o 
per la manifesta desatenció de les instruccions de la persona encarregada del 
seguiment. L'informe desfavorable significarà la impossibilitat d'acollir-se en un 
futur a aquest benefici.  

Article 6 Duració de la jornada  

1.-La jornada de prestació del servei en benefici de la comunitat tindrà una 
duració no inferior a dues hores diàries ni superior a les vuit hores diàries, amb 
un màxim de 20 jornades. 

2.- En cap cas hi haurà una remuneració pel servei.  

Article 7 Valoració  



Per calcular el temps a dedicar-hi, es farà la correspondència d'una hora de 
serveis per cada 30 € de l'import de la sanció.  

Article 8 Seguiment i control  

En la realització dels serveis, la persona obligada haurà de seguir les ordres i 
instruccions de les persones encarregades dels servei.  

Article 9 Risc i ventura  

La persona que s'aculli a la possibilitat prevista en la present Ordenança 
executarà els serveis en benefici de la comunitat al seu risc i ventura. No 
obstant l'anterior, l'Ajuntament subscriurà una pòlissa d'assegurances que 
beneficiï les persones sancionades i que cobreixi els riscs provinents del 
compliment d'aquests serveis en benefici de la comunitat. 

Disposició transitòria 1ª 

La present Ordenança igualment serà d'aplicació respecte a la reparació 
econòmica dels danys materials causats a qualsevol tipus de béns i/o immobles 
municipals.  

Disposició transitòria 2ª 

Els expedients d'Infracció d'Ordenances Municipals i d'altres als quals li sigui 
d'aplicació el present text, que actualment es troben en fase de tramitació, 
queden en suspens fins a l'aprovació definitiva de la present Ordenança, per si 
algun afectat vol afegir-se a la modalitat que conté. 

Disposició final Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de la seva 
publicació íntegra en el BOIB 
 
El Sr. Batle explica que amb aquesta Ordenança es vol anar més enllà de la 
intenció recaptatòria. Es vol donar un caire de reparació del dany, i una dimensió 
educativa, no només punitiva.  
 
La Sra. Vallès demana si els que utilitzin aquesta via tendran una assegurança. El 
Sr. Batle manifesta que sí, que l'Ordenança ho contempla. La Sra. Vallès anuncia 
l'abstenció del seu grup. Es donaran un temps a veure com funciona.  
 
El Sr. Chacón anuncia el seu vot a favor, però proposa una sèrie de 
modificacions: que no hi estiguin incloses les infraccions per raó de raça, sexe, 
ideologia o en contra dels animals; que les resolucions de Batlia estiguin avalades 
per informes dels Serveis Socials; que el mínim de la jornada passi de 2 a 4 hores 
i que l'acompanyament es faci per personal especialitzat, i no el propi de 
l'Ajuntament. Així i tot, vol deixar palès que no ha qüestionat, ni ho vol fer, la 
formació del personal de l'Ajuntament.  
 



Per la seva banda, la Sra. Salom opina que aquesta és una Ordenança molt 
oberta, oberta a tots els casos i a persones que, d'entrada, no necessiten de 
l'assistència social.  
El Sr. Batle diu que, efectivament, no es planteja un usuari propi dels Serveis 
Socials, sinó que està oberta a tots els veïns.  
 
Finalment, i sense incloure les modificacions proposades pel Sr. Chacón, la 
proposta de Batlia, juntament amb el text inicial de l'ordenança se sotmet a 
votació, resultant aprovat per 7 vots a favor (PI, PSOE, Volem) i 4 abstencions 
(PP, MÉS). 
 
 
6.- MOCIÓ DEL PP PER LA MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS AL 
MUNICIPI DE SENCELLES.  
 

 



 
 
La Sra. Vallès explica el sentit de la Moció, i li dóna lectura. El Sr. Fiol diu que ell 
també s'ha interessat per aquest tema, i li digueren que els problemes existents 
només es resoldran quan arribi la fibra òptica. 
 
El Sr. Morro diu que el tema de la Moció és molt recurrent. Que a l'anterior 
legislatura ja es parlava del projecte pioner de Telefònica de cablejar tot Mallorca 
amb fibra òptica.  
 
El Sr. Batle i la Sra. Reynés anuncien el vot positiu dels seus grups.  
 
En aquest moment, el Sr. Fiol fa una menció específica d'agraïment al Sr. 
Francesc Oliver, antic Regidor de l'Ajuntament, que, per la seva experiència 
laboral i extensos coneixements, sempre l'ajudà en aquests temes.  
 
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
 
8.- MOCIÓ DE MÉS PER TAL DE DISMINUIR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
AÈRIA SOBRE SENCELLES.  
 
El Sr. Chacón llegeix la Moció. 



 
 
 
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.  
 
9.- MOCIÓ PER COMMEMORAR L'ANY LLULL A SENCELLES.  
 



 
 
 
El Sr. Chacón llegeix la Moció. En acabar, la Sra. Roca aprofita per comentar que 
ja hi ha molta feina feta, i detalla punts del programa que a hores d'ara ja estan 
confirmats: un concert, un itinerari per Palma... la Parròquia ha proposat una 
Missa i una sortida a Gràcia, Randa i Cura... A la vista d'aquestes explicacions, el 
Sr. Chacón dóna l'enhorabona a la Sra. Roca. 
 
Sotmesa la Moció a votació, és aprovada per unanimitat.  
 
 
 
9.- DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DE LES 
RESOLUCIONS DE BATLIA.  
 
El Sr. Batle posa a disposició dels Srs. Regidors la documentació. 
 



10.- MOCIONS D'URGÈNCIA 
 
La Sra. Vallès presenta en aquest punt la Moció que seguidament es transcriu:  
 
 
 
 
EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SENCELLES, d'acord 
amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció, 

 
”MOCIÓ SOBRE LA TARIFA DE TRACTAMENT DE LLOTS  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 El Consell de Mallorca, en Ple celebrat el 14 de gener de 2016, va aprovar una 
pujada de la tarifa de tractaments de llots de depuradora. 

 La llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació 
econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres 
activitats i mesures tributàries, en el seu article 18 fa referència als llots d'estacions 
depuradores i estableix que en el procediment d'aprovació d'aquesta tarifa específica 
s'ha de garantir, en tot cas, la participació dels productors dels llots, que són les 
entitats gestores de les estacions depuradores d'aigües residuals, i s'ha de calcular 
segons els costs reals del tractament dels llots, sense incloure altres conceptes. 

 Aquesta pujada de les taxes pot suposar en darrer terme una pujada del cànon 
de sanejament de les aigües, cosa que en principi provocarà un augment en els 
rebuts. 

 La nova tarifa de fangs per al 2016 ha estat aprovada inicialment, sense 
compliment del que estableix l'art. 18 de l'esmentada llei 13/2012, sense comunicar 
prèviament i donar audiència a l'Ajuntament en el procés d'elaboració de la mateixa, 
només donant el mateix termini per presentar al·legacions que tenen els ciutadans i 
empreses en general. 

 Entenem que és obvi que si la Llei 13/2012 preveia en un article, en concret art 
18.2, garantir que els productors de fangs participessin en el procés d'aprovació de la 
tarifa, no es referia al termini ordinari d'al·legacions, sinó a la possibilitat de revisar els 
expedients de la tarifa i revisar els costos efectius de la mateixa, per a poder fer 
aportacions si fos el cas, abans de la seva aprovació definitiva. 

 Així mateix, destacar que des del Consell de Mallorca han tramitat aquesta 
pujada impositiva al·ludint a la necessitat de recalcular de la taxa, però, ni l'empresa 
que realitza el tractament ni els productors havien demandat en cap moment el seu 
augment o recàlcul. 

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'Adopció del següent 

 
 

ACORD 
 
 

PRIMER.- L'Ajuntament de Sencelles insta al Consell de Mallorca a que paralitzi 
l'aprovació inicial de la tarifa de fangs i que torni a iniciar el procediment ajustant-se al 
que determina la Llei 13/2012. 



 
SEGON.- L'Ajuntament de Sencelles insta al Consell de Mallorca a la congelació de la 
tarifa de fangs. 
 
TERCER.- En cas de que es dugui a terme aquesta pujada definitivament, l’ 
Ajuntament de Sencelles, insta al Govern de les Illes Balears que sigui la Direcció 
General de Recursos hídrics la que assumeixi els costs.” 
 
La Sra. Vallès dóna lectura a la Moció i, sotmesa a votació la seva urgència, és 
aprovada per unanimitat.  
 
El Sr. Morro anuncia el seu vot en contra, atès que ara que s’ha aturat la 
importació de residus, si s’ha de pujar la tarifa de residus, que aquest increment 
recaigui sobre les empreses càrniques productores de llots i fangs, i no sobre les 
famílies.  
 
El Sr. Batle, davant la discrepància, demana a la Sra. Vallès si pot donar més 
explicacions. La Sra. Vallès comenta que, a més de les empreses càrniques, 
també afecta els pagesos i a les famílies a través del canon de sanejament que 
forma part del rebut de l’aigua.  
Sotmesa a votació, és aprovada per 7 vots a favor (PI-PP), 2 en contra (PSOE) i 
2 abstencions (MÉS i Volem).  
 
 
Seguidament, i quan són les 21’00 hores, la Sra. Vallès s’absenta de la Sessió. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
En primer lloc, la Sra. Salom, i respecte a la moció que no s’elevà a Plenari a la 
Comissió Informativa, demana la inclusió en aquesta acta de la seva exposició de 
motius, ara ja en forma de prec:  
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’article 55 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, estableix 

que “tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els 

principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en 

el present Estatut i en la resta de l'ordenament jurídic.”. Així mateix, continua 

dient que “les Administracions Públiques, entitats i organismes al fet que es 

refereix l'article 2 del present Estatut seleccionaran al seu personal funcionari i 

laboral mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis 

constitucionals abans expressats, així com els establerts a continuació: 

a) Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 

b) Transparència. 



c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 

d) Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 

i) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques 

a desenvolupar. 

f) Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció.” 

Darrerament hem viscut ben d’aprop una greu irregularitat sorgida arran d’una 

contractació per part de l’Ajuntament de Sencelles, on es va cobrir una baixa per IT 

sense passar cap procés de selecció. Entenem que avui dia no es pot tolerar una 

pràctica tan poc transparent i que vulnera la normativa sobre els empleats públics. 

Per tot això, el Grup Popular de Sencelles proposa al Ple l’adopció dels següents, 

PRECS 

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sencelles crearà una borsa de feina per a 

auxiliars administratius, neteja i brigada ja que si torna esdevenir el cas d’una vacant, 

perquè una persona que es pugui incorporar immediatament al lloc de feina. 

L’equip de govern demanarà a la Mancomunitat del Pla col·laboració de la ADL que 

els orienti i els doni suport i ajuda per a la creació d’aquest borsí. 

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sencelles haurà de dur al Ple els requisits per la 

contractació de treballadors públics a l’Ajuntament.” 

 
 
Continua dient que el seu objectiu principal era la creació de bosses de feina 
com, per exemple, de neteja... 
 
El Sr. Batle explica que assumeix aquesta petició, que es farà. Respecte de dur a 
Plenari els requisits, les bases... es podria fer a través d’una Junta Consultiva de 
Suport,  a la qual es convocaria a tots els regidors. A una proposta de la Sra. 
Salom de requerir l’assistència de l’Agent de Desenvolupament Local de la 
Mancomunitat, el Sr. Batle respon que considera que no és una figura apta per a 
aquestes tasques, apart del fet que creu que ara ja no hi ha aquesta figura a la 
Mancomunitat. Diu que tindran l’assessorament del Consell de Mallorca i proposa 
una reunió prèvia o l’elaboració d’un calendari de treball.   
  
La Sra. Salom passa després a realitzar una sèrie de preguntes:  
 
a.- Sobre el bar del poliesportiu: comenta que el bar estava tancat durant les 
festes, però és que aquesta situació provocà que les pistes també restaren 
tancades. El Sr. Llabrés diu que el poliesportiu, aquests dies, estava obert de les 
7,00 hores a les 14,30 hores. El Sr. Batle comenta que a la redacció dels nous 



plecs constarà explícitament que el bar no tancarà en temps de vacances 
escolars.  
 
b.- Sobre les Festes de Nadal: Considera que hi va haver poca implicació de la 
Regidoria de Festes. Després de les campanades d’any nou, els al.lots entre 12 i 
15 anys deambulaven pel poble sense saber què fer, on anar... El Sr. Morro es 
dol d’aquesta situació i diu que la seva regidoria, i tot l’ajuntament, recolçaria 
qualsevol iniciativa, però que els intents dels darrers anys han fracassat.  
La Sra. Salom diu que potser fer un poc de festa a la mateixa plaça, aprofitant 
que la gent fa el rem allà... 
 
c.- Sobre les aturades de llum general el mes de novembre, si qualcú té més 
notícia. El Sr. Llabrés diu que, concretament, no, però s’ha vist operaris 
d’ENDESA fent reparacions. Si es refereix a l’enllumenat municipal, hi ha hagut 
casos de sobrecàrrega.  
 
d.- Sobre el sistema d’ús del tanatori. El Sr. Batle explica que la Funerària d’Inca 
no té l’exclusiva, però té una clau, per més comoditat donat el seu volum de 
negoci dins el municipi. Se ssuposa que entre les funeràries s’arreglen. El Sr. 
Llabrés diu que ell estaria d’acord en tornar a posar la figura del fosser al poble.  
 
e.- Sobre les queixes dels veïns del carrer de Sor Francinaina, relatives als 
aparcaments. El Sr. Batle explica que els canvis que s’han fet responen a una 
modificació general, que no només afecta al carrer Sor Francinaina (carrer Rafal, 
carrer Jardins...). Sap de les queixes del veïnats. El Sr. Llabrés diu que ja s’ha 
arreglat, que s’ha tornat al sistema anterior, mensual, en lloc del que es pretenia, 
semestral. El problema són els autocars. El Sr. Batle diu que si això no va bé, es 
podria mirar de fer el canvi en dissabte, que no hi ha autocar, i la gent tendria dos 
dies marge.  
La Sra. Salom diu que es podria haver parlat amb els veïnats. El Sr. Batle diu que 
sí, que pot ser falta l’hàbit, però que des de la regidoria de Participació s’està 
treballant en aquest sentit.  
 
f.- Sobre el responsable de l’elaboració dels pressupostos. Volien demanar pel 
pressupost del 2016. El Sr. Batle diu que aquest tema està en les mans del grup 
municipal del PSOE. El Sr. Morro diu que ja s’ha recapitulat totes les dades. Que 
actualment, com marca la Llei, són vigents els pressupostos prorrogats del 2015. 
La Sra. Salom demana per una previsió temporal: dos mesos, sis mesos? No es 
detalla.  
 
g.- Sobre els motius que els veïnats del casc urbà de Biniali no puguin anar al 
punt verd. El Sr. Batle explica que el Punt Verd de Biniali és més una àrea 
d’aportació. Els binialers, per segons quins tipus de residus, han d’anar al de 
Sencelles. Es promou també l’ús del servei domiciliari perquè incentiva el 
reciclatge. La Sra. Roca diu que, a partir de la modificació de taxes es faran 
reunions informatives i la gent aclarirà tots els dubtes. En casos puntuals, poden 
anar al de Sencelles.  
 
h.- Sobre el parc infantil de Biniali. El Sr. Fiol diu que no s’ha concretat on es 
realitzarà. La Sra. Roca diu que té pressupostos d’empreses, que ja s’han 



informat de possibilitats i preus, però que el tema ha d’anar a Patrimoni, perquè 
l’autoritzi. També s’ha de xerrar emb els veïnats, i s’han de contemplar altres 
aspectes, com el número d’aparcaments que es veuen afectats. La Sra. Salom, a 
un comentari del Sr. Fiol, insisteix en que el Partit Popular no ha recollit 
signatures en contra del parc. El PP no està en contra del parc: aquesta actuació 
també constava al seu programa electoral. Estaven en contra de certes maneres 
que no tenen res a veure amb el nucli del cas. El Sr. Chacón intervé dient que 
està d’acord amb el parc, però que s’ha de cercar la millor ubicació.  
El Sr. Batle manifesta que està d’acord amb la intervenció del Sr. Chacón. En 
conclusió: està en fase d’estudi. I anima a proposar ubicacions alternatives, 
perquè si bé la que proposen té problemes, fins ara és l’única que hi ha.  
 
i.- Sobre si el Sr. Batle està autoritzat a prohibir a la Policia Local a posar multes. 
El Sr. Fiol vol que consti en acta que aquesta insinuació és falsa. Que no és vera. 
El Sr. Colmillo diu que la gent està molesta perquè de vegades no poden aparcar. 
Els veïnats es molesten en dur els cotxes enfora perquè els multen, i després ve 
un de fora poble i aparca, i no li diuen res. El Sr. Batle explica que, potser en 
casos excepcionals, es pugui tenir una aplicació més laxa.  
 
j.- Sobre el temps de tramitació d’un gual. El Sr. Batle respon que depèn del cas. 
Hi ha tramitacions que poden ser més breus, i d’altres més llargues. 
 
Una vegada acabades les preguntes de la Sra. Salom, el Sr. Chacón intervé 
manifestant el seu malestar com a grup municipal ja que, a la sessió de la 
comissió informativa, amb dues fotocòpies grapades, es va censurar la Moció de 
Transparència que el seu grup volia presentar. Volen sol.licitar Informe de la 
secretaria municipal. Pensaven que aquest govern tenia un tarannà molt més 
obert i democràtic. Han presentat, darrerament, 15 mocions en tres sessions 
plenàries, i no havien tingut mai cap tipus de problema. Insisteix qualificant 
aquesta actuació de censura, amb el consentiment del PSOE i de Volem. Estan 
descontents, no els agrada que se’ls retalli el seu marge de maniobra polític i 
pensen que el govern s’està escorant cap a la dreta. Presentaran en forma de 
prec la moció, per a ells, censurada:  

 
“Prec 

Pel compliment de la Llei de Transparència i el bon govern 
 
Citant el primer paràgraf del preàmbul de la llei de transparència “La 
transparència, i accés a la informació pública i les normes de bon govern han 
de ser els eixos fonamentals de tota acció política. Només quan l'acció dels 
responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer 
com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics 
o sota quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar de l'inici d'un 
procés en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que 
és crítica, exigent i que demana participació dels poders públics.” 
Els conceptes de transparència i bon govern no són una moda  ni un grapat de 
bones paraules i intencions. Aquests conceptes són eines. Eines, que ajuden 
als ciutadans a jutjar millor i amb més bon criteri la capacitat dels seus 
responsables públics, el foment del dret a decidir i a la informació ciutadana 



dels drets i deures dels representants populars; decidir en conseqüència, i per 
tant, ens permet una millor fiscalització de l'activitat pública promovent 
l'eficiència i eficàcia. I en definitiva, la transparència en la gestió del bé comú, 
contribueix a la necessària regeneració democràtica. 
En aquesta legislatura es creà la regidoria de Transparència i fou dotada dels 
recursos econòmics, humans i materials pel seu bon funcionament. Aquesta 
regidoria té al seu abast la pàgina web de l’ajuntament gestionada pel 
Departament d’Informàtica del Consell Insular. Els responsables de la regidoria 
de Transparència només han d’enviar la informació perquè la pengin i informin 
conseqüentment als sencellers. A més a més, s’ha contractat una empresa 
externa per dur endavant aquesta tasca, però a dia d’avui no s’ha fet res en 
aquest sentit. 
La transparència, la participació i la informació no són conceptes banals. Amb 
la creació de l'esmentada regidoria, els sencellers han d'estar ben informats i 
tenir accés a la informació als dies és cabdal. De què serveix que al Ple de 
novembre s’aprovassin bonificacions fiscals si aquestes no es fan públiques? 
De què serveix si els sencellers accedeixen a la pàgina web de l’Ajuntament 
per consultar-les i troba les ordenances aprovades el 2012? De què serveix si 
els pares i mares dels alumnes sencellers volen  reunir-se amb la regidoria de 
educació i surti el regidor d’EU de la passada legislatura i número 3 de la 
candidatura de Volem Sencelles les passades eleccions? Per evitar aquesta 
desorganització, aquesta deixadesa i aquesta manca de responsabilitat en la 
gestió de la Transparència 
 
Des de el Grup Municipal de MÉS per Sencelles i Biniali feim el següent  
 

PREC  
 
instar a l’equip de Govern i a la regidoria de Transparència, Participació i 
Informació Ciutadana a complir i a aplicar la Llei de Transparència i el bon 
Govern, d’obligat compliment des del 10 de desembre de 2015” 
 
El Sr. Chacón continua explicant que MÉS ha fet, en el passat, molta feina en 
aquest tema: el reglament de Participació Ciutadana, els Pressupostos 
participatius, la publicació del periode Mitjà de pagament... 
 
La Sra. Reynés li demana que se centri en la Llei de Transparència, i comença 
a enumerar les tasques que s’han fet i que s’estan fent: Quan va entrar a 
l’Ajuntament no hi havia res fet, en qüestió de Transparència i Participació 
ciutadana. Tots els ajuntaments s’ha posat a adequar-se a la llei en aquests 
aspectes i TIC Mallorca està saturat. S’ha donat el cas que l’Ajuntament ha 
enviat documents per penjar i encara estan pendents. Des de la seva entrada 
com a regidora, els plens es retransmeten (tot i que no és obligació), s’ha creat 
el canal de Youtube, s’ha actualitzat la informació del Centre de Salut, de la 
Biblioteca, s’han obert dues pàgines de Facebook, s’ha habilitat el correu 
ciutadà... Considera que fins a dia d’avui, el Sr. Chacón només ha criticat, 
sense demanar-li en cap cas quines tasques s’estaven fent. A parti d’aquí, 
enumera tota una sèrie de tasques de caire tècnic que ja s’han elaborat.  
 
 



 
 
A aquesta enumeració, el Sr. Chacón respon que, al final de tot, no s’està 
complint la Llei. 
 
El Sr. Batle intervé dient que sí és compleix. L’organisme que ara està 
corrdinant els temes de transparència dels ajuntaments és el TIC Mallorca i des 
d’allà s’ha comunicat que Sencelles està a la mitjana superior dels ajuntaments 
complidors. Que n’hi más de deu que ni han començat.  
 
El Sr. Morro diu que a ell li alarma i preocupa el nivell de les intervencions a les 
xarxes socials, amb adjectius com cacics etc... quan a altres pobles el seu partit 
ha tingut actuacions fins i tot pitjors. No creu que s’hagi coartat en cap cas el 
dret d’expressar-se i debatre els temes. A partir d’aquí, el Sr. Morro fa una crida 
a la reflexió, a la serenitat i a l’autèntic sentit de democràcia, abandonant certes 
espirals de desqualificació, que fins i tot poden arribar a ser més pròpies del 
filibusterisme. El document que va presentar MÉS volia situar el grup de govern 
en una disjuntiva impossible: o contra la seva pròpia regidora, o contra la llei.  
 
La Sra. Salom diu que al seu grup també estan molests per això. Se sumen al 
malestar de MÉS. Demanaran un Informe a la Secretaria. Es varen sentir 
coartats. El seu grup no vol arribar a l’absurd, però sí que considera que pot 
deixar clara la seva disconformitat i la seva queixa.   
 
El Sr. Chacón respon al Sr. Morro que no li valen els exemples d’altres pobles. 
Insisteix en que s’ha practicat un acte de censura i que, així i tot, no el callaran, 
no el silenciaran. Considera que l’equip de govern ha d’admetre la crítica que 
pot venir dels grups en oposició. 
 
El Sr. Morro demana a ambdós regidors on és la coerció de la llibertat: el tema 
s’ha tractat, s’ha debatut amplament, la regidora ha respost... No és coerció si 
tot això no s’ha fet en el format que ells desitjaven.  
 
La Sra. Reynés diu que li ha semblat també una falta de respecte al personal 
de l’Ajuntament. El Sr. Chacón diu que no, que ell interpel.la la regidora. Que 
no toca el personal. I que no consent aquesta afirmació.  
 
El Sr. Batle recondueix el tema distingint entre les figures de prec i moció. Insta 
a celebrar una Junta consultiva per delimitar qüestions d’ordre del Plenari. I 
considera que no es pot acusar de censura un tema que ha passat per 
Comissió Informativa, de la qual esdevé un Dictamen.  
 
La Sra. Salom diu que han consultat els serveis jurídics del PP i han dit que fer 
això és censurar. Que el que cal és tenir un Reglament. I a més, encara es 
demana perquè ara no. Perquè fins ara sí, i ara no.  
 
El Sr. Chacón diu que el millor hauria estat poder-ho dur a la Comissió 
Informativa i convocar una Junta de Suport per comentar-ho. 
 
Seguidament, fa les següents preguntes: 



 
a).- Sobre coets a la façana de la rectoria la nit de Cap d’Any. El Sr. Morro diu 
que durant les Festes, el civisme travessa qualque línia vermella... Però que 
des de la regidoria de Festes ni s’ha alentat, ni s’ha donat permís a cap tipus 
d’actuació semblant.  
 
b).- Sobre l’aparcament de cotxes damunt les voravies. Creu que no es prenen 
les mesures que s’han de prendre. El Sr. Llabrés diu que miraran de posar més 
remei.  
 
Per acabar el Sr. Llabrés anuncia que ja s’han començat les obres de reforma 
del tanatori i l’inici de construcció de nous nínxols. I que s’ha llevat la placa que 
feia referència a Jaume Matas del local de la Tercera Edat.   
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


