ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
SENCELLES, CELEBRADA EN DATA 24 DE MARÇ DE 2017
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
24 de març de 2017
19:0 hores
21:40 hores
Joan Carles Verd Cirer
Bartomeu Morro Oliver (s’incorpora a les 19’20)
Miquel Fiol Julià
Maria del Rosario Roca Garcia
Mercè Muntaner Mas
Pedro Llabrés Fontirroig
Maria del Carme Reynés Llabrés
Joan Miquel Chacón Nicolau
Catalina Maria Salom Niell
Jaume Alorda Alomar (s’incorpora a les 19’25)
Ordinària
Francisca Campaner Fiol

A l’inici de la Sessió, el Sr. Batle sotmet a la consideració del Srs. Regidors
l’aprovació de la urgència, d’un punt, relatiu a la sol.licitud que va fer
l’Ajuntament de finançament de sentències fermes a l’ICO. Sotmesa a votació,
és aprovada per unanimitat.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Sotmeses a votació les actes de les sessions anteriors, són aprovades per
unanimitat.
2.- APROVACIÓ FORMALITZACIÓ PRÉSTEC SENTÈNCIES FERMES
El Sr. Batle presenta als regidors la següent proposta, redactada en castellà
per facilitar, si escau, la subsegüent remissió als organismes oportuns:
PROPUESTA DE ALCALDÍA.Considerando que el Pleno del Ayuntamiento de Sencelles, en la Sesión
Ordinaria de 04.08.2016, una vez confirmada su elegibilidad por cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 50 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales, acordó por unanimidad solicitar la adhesión del
Ayuntamiento de Sencelles al Fondo de Impulso Económico 2017, en su
modalidad de financiación de sentencias judiciales firmes, en base a la

regulación contenida en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica
6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Vista la Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local de fecha 15.03.2017, por la que se acepta la financiación de la ejecución
de sentencias judiciales firmes según el cuadro que sigue:
Referencia
125/2015
TOTAL

Importe
425.000,00
425.000,00

Esta Alcaldía
PROPONE AL PLENO
1.- Aprobar la formalización de préstamo con el Instituto de Crédito Oficial,
Banco Agente de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de
Financiación a Entidades Locales, a través del Fondo de Impulso Económico,
según las condiciones financieras que se detallan:
Plazo
Importe
Nominal
Interés

10 años
425.000 €

Fijo, equivalente al rendimiento medio de la Deuda Pública del
Estado a plazo equivalente.
Esquema
de Periodo de carencia de dos años. La amortización será lineal
Amortizaciones anual del principal. Durante el periodo de carencia se
satisfarán los intereses. Las fechas de pago del principal
coincidirán con las fechas de pago de intereses a partir de la
finalización del periodo de carencia
Amortización
Sí, con el límite de una vez al mes, y por un importe mínimo
anticipada
de un 40% de la cuota de amortización, sin penalización
alguna. No se aplicarán comisiones
Intereses
2% adicional calculado sobre las cantidades vencidas y no
demora
reembolsadas.
Recobro
Retención de la participación en los Tributos del Estado de la
cuotas
cuota no pagada más intereses de demora.
impagadas
2.- Facultar al Alcalde- Presidente D. Joan Carles Verd Cirer tan amplia y
expresamente como en derecho fuera necesario para la formalización de la
operación de préstamo y la firma de cuantos documentos sean necesarios en
orden a la ejecución del presente acuerdo.
La Sra. Cati Salom diu que s’abstendran. No estan d’acord en com es varen
defensar els interessos dels sencellers.

El Sr. Chacón, per la seva part, considera que hi ha capital suficient als
comptes de l’ajuntament per mor de les liquidacions de l’IBI. Que no és
necessari, per tant, subscriure cap préstec.
El Sr. Batle respon que si el Consell de Mallorca pagàs els 600.000 € que deu a
l’Ajuntament, potser no hauria de demanar préstecs.
El Sr. Chacón diu que ell el que vol demanar és prudència.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 6 vots a favor (PI, PSOE,
Volem), 1 en contra (MÉS) i 1 abstenció (PP).
En aquest punt, el Sr. Batle rectifica la xifra de 600.000 € esmentada. A dia
d’avui, entre Consell i CAIB, es deuen a l’Ajuntament uns 250.000 €. Es deurà
la quantitat dita quan es presentin les certificacions de les obres que ara es
liciten.
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE BATLIA DE DATA 01.02.2017, RELATIU
ALS TERMINIS DE PAGAMENT FRACCIONAT.
A la vista del següent decret que es reprodueix, i sotmès a la consideració dels
Srs. Regidors, és aprovat per unanimitat.

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE POLICIA, BON
GOVERN I CONVIVÈNCIA CIUTADANA.

El Sr. Batle presenta la següent
PROPOSTA DE BATLIA.L'Ordenança de policia, bon govern i convivència ciutadana va ser aprovada
durant el 2010. Si bé ha estat objecte d'alguna modificació durant aquest
període de vigència, no n'hi ha hagut cap referida al capítol d'animals de
companyia, que descriu i regula la inserció harmònica dels animals a la societat
urbana amb els drets i deures pertinents. L'aplicació d'aquesta ordenança
durant els anys ens ha portat a trobar al seu redactat algunes mancances que
són les que ara es volen esmenar. Concretament es refereixen a les despeses
que comporten els cans errants a l'Ajuntament, l'alimentació de les colònies
silvestres i una major definició de les infraccions objecte de sanció.
Per tot això aquesta batlia
PROPOSA AL PLE
1. Aprovar inicialment la inclusió a l'article 69.3 el següent text:
«En tot cas, tot propietari i/o posseïdor de l'animal errant s'haurà de fer càrrec
de les despeses de manutenció que generi i de les taxes corresponents pels
serveis de recollida i transport al centre oportú. L'Ajuntament iniciarà d'ofici, a
partir de la informació proporcionada pel centre receptor, policia local o altres
mitjans als seu abast, el corresponent procediment per al cobrament de les
despeses i taxes abans esmentats, en compliment del que disposa l'art. 64è de
la present ordenança i l'art. 1905 del codi civil.»
2. Aprovar inicialment la inclusió a l'article 74, faltes lleus el següent text:
«e. Alimentar animals errants a la via pública a excepció de les ocasions que
l'Ajuntament autoritzi.»
3. Aprovar inicialment la inclusió a l'article 73.5 el següent text:
«L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a aquestes capítol
serà constitutiu d'infracció, la qual serà classificada en lleu, greu o molt greu a
judici de l'òrgan sancionador competent, sense perjudici de l'establert als
següents articles.»
4. Publicar al BOIB l'anunci d'aquestes modificacions per un període de 30
dies, superat el qual i si no hi ha hagut cap al·legació l'acord esdevindrà
definitiu.

La Sra. Roca explica les modificacions presentades.
El Sr. Alorda demana si hi ha algun tipus de control en relació als xips,
excrements etc... És un problema de civisme, però troba que s’ha de fer alguna
cosa. Recorda que es va fer una campanya. Com va anar?
La Sra. Reynés explica que la campanya era de caire informatiu, i en
col.laboració amb l’associació “Quina animalada”. El problema de sancionar
l’infractor és que la policia l’havia de trobar just al moment en què el seu ca fa
un excrement, i el propietari no el recull.
El Sr. Batle diu que el tema dels excrements penja molt del civisme de la gent.
El tema del xip és diferent, molt més controlable per la policia. Un tema pendent
és el cens general caní, no només de races perilloses, que implicaria el xipatge
dels cans censats. El control social també és important: la col.laboració dels
veïnats. La gent no s’ha de barallar, però sí que pot, si vol, advertir.
El Sr. Chacón diu que una altra font de perill és la gent que duu els cans
amollats. També sap de gent que de forma “solidària” dóna menjar als moixos
de manera incontrolada. És conscient de la dificultat de la policia per sancionar
propietaris de cans en el moment oportú per abandonament d’excrements.
La Sra. Reynés afegeix que seria bo que es donàs un temps mínim abans
d’avisar a Natura Park per endur-se’n el ca. I és important que tots els policies
sàpiguen controlar el xipatge.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
5.- APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PARC INFANTIL DE
BINIALI, I DE LA SEVA EXECUCIÓ.
A la vista del trasllat d’acord que efectua a l’Ajuntament el Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, relatiu a l’autorització del
projecte modificat del parc infantil de Biniali, se sotmet a la consideració dels
regidors el contingut de les modificacions dels projecte, i la seva posterior
execució.
La Sra. Salom diu que el seu grup s’abstendrà, per més que aquest fos un
compromís electoral del seu partit. No pensen que sigui el lloc adequat.
El Sr. Chacón anuncia que votarà a favor. Respecte del lloc, neix d’una consulta
popular.
La Sra. Salom diu que només es presentaren dues opcions, però el Sr. Fiol li
recorda que varen ser tres. Així i tot, la Sra. Salom considera que hi ha hagut
canvis respecte del projecte inicial, i que ara ja no és el que va sortir de la
consulta. Reitera la seva abstenció.
El Sr. Alorda, i respecte d’una al.lusió a fer el parc infantil al casal de veïnats,
demana si no es pot invertir a llocs no municipals.

El Sr. Batle diu que sí, però només en determinades circumstàncies, mitjançant
convenis etc... i que aquesta opció no permet la concessió de subvencions. El Sr.
Batle rcorda els resultats de la consulta popular, que també incloïa el suggeriment
o proposta de llocs.
El Sr. Fiol recorda que temsp enrera ja hi havia hagut un parc infantil al mateix
lloc, composat per tres elements. Recrimina als representants del PP una
recollida de signatures en contra de la ubicació actual del parc.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 8 vots a favor (PI, PSOE, Volem,
MÉS) i 2 abstencions (PP)
6.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL “PROTOCOLO-MARCO
PROGRAMA AGENTE-TUTOR” DE LA FEMP.

DEL

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha elaborat el Protocolo Marco
del programa Agente Tutor com a part dels compromisos adquirits en el marc del
Conveni específic de col.laboració signat l’any 2012 amb el Ministeri de sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, a través de la delegació del Govern per al Pla Nacional
Sobre Drogues. Mitjançant aquest conveni de col.laboració es pretén impulsar i
facilitar la implantació del servei de policia tutor en els municipis interessats de
l’estat espanyol, i una unificació o homogeneïtzació d’intervencions, funcions,
formació específica, metodologia de treball i de procediments d’actuació en
matèria de menors d’edat.
Sotmesa a votació l’adhesió a l’esmentat Protocol-Marc, és aprovada per
unanimitat.

7.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI RELATIU AL SOLAR DE
L’ESCOLETA INFANTIL.
El Sr. Batle explica els antecedents que possibilitaren la signatura del Conveni
inicial, ja fa vuit anys. I que la llarga tramitació de les NNSS fa que s’hagi arbitrat
una pròrroga de quatre anys, que inclou el pagament d’interessos.
La Sra. Salom demana si en tres o quatre anys el tema estarà resolt. El Sr. Batle
explica que sí, que han tardat molt en rebre informes d’instàncies externes
(Departament de Carreteres, per exemple). També diu que, possiblement, una
futura legislació doni agilitat a aquests processos. De moment, sembla que és un
termini raonable.

Sotmesa a votació, és aprovada per 8 vots a favor (PI, PSOE, Volem, MÉS) i 2
abstencions (PP).

8.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA.

Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
9.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ A ALCALDES POR LA PAZMAJORS FOR PEACE.

Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
10.- MOCIÓ DE MÉS PER UNS PLANS D’OBRES I SERVEIS PARTICIPATIUS

El Sr. Chacón la llegeix.
La Sra. Reynés diu que aquesta Moció queda enlaire. Li proposa retirar-la i parlarne. Li recorda que ja es va fer una assemblea sobre aquest tema a Sencelles i
altres punts del terme. Li avança que, de no retirar-la, la votarà en contra.
El Sr. Morro demana més concreció: com es plantejaria, en quines
circumstàncies?
El Sr. Batle li diu que està d’acord en implemantar el màxim de participació. Però
s’ha d’anar més enllà a un simple “presentau propostes”. Precisament, els Plans
d’Obres i Serveis tenen uns àmbits molt delimitats. El proper procés que es té
pensat és el de valorar quines modificacions es poden fer a la Plaça de la Vila.

Troba que la Moció està bé, però falta fer-li molta feina. Avança el vot en contra
del seu grup. El que sí es pot fer és una enquesta sobre quins temes es
prioritzarien per invertir-hi. Però de manera general, i no vinculant-la al POS del
Consell. S’ha de conjugar la participació de la gent amb les convocatòries de
subvenció i els seus requeriments tècnics específics. Encoratja la totalitat dels
regidors a fer propostes, i el seu principal instrument és el Ple.
El Sr. Chacón considera raonable tot el que s’ha dit, però no troba que sigui
contradictori amb votar a favor aquesta moció. Anima a votar-la favorablement i
després ja concretar els punts que ho requereixin. Així es podria obrir un procés
participatiu real.
La Sra. Reynés considera indignant la desqualificació que el Sr. Chacón fa de la
feina d’altres regidors, anomenant “real” aquest procés del qual parla, com si la
tasca d’altres membres de la Corporació no valgués res.
El Sr. Chacón diu que el procés dels pressupostos no va ser participatiu perquè
ells mateixos ho digueren.
El Sr. Batle respon que els percentatges de participació dels pressupostos de
Madrid, Palma i Calvià són més baixos que el de Sencelles, que, si bé també són
baixos, són encoratjadors. El Sr. Chacón hi va participar?
El Sr. Chacón diu que no. No considera que sigui un procés participatiu. Varen
decidir que no es participaria a una farsa.
La Sra. Reynés li respon dient que com pot dir ara això si varen tenir els temps i
els espais per dir-ho? Se’ls va presentar el projecte, la idea, i no varen comentar
res en contra. Considera que ara no es poden queixar-se.
El Sr. Chacón recorda que tenen dret a expressar la seva opinió, i a criticar el que
no els agrada. Troba que la proposta hauria d’haver estat més valent, més
ambiciosa...
El Sr. Morro diu que és cert que s’ha d’anar a més. Però és un bon punt de
partida. I diu que no entén perquè aportar un projecte (respecte de la moció
anterior) és participatiu i incidir sobre quaranta-sis partides del pressupost no ho
és.
El Sr. Batle continua dient que, a més, s’ha urilitzat una eina comprensible,
pedagògica, molt entenedora. Fent passes d’un llarg camí.
Sotmesa a votació, no resulta aprovada per set vots en contra (PI, PSOE, Volem)
i tres vots a favor (PP i MÉS).

Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

11.- MOCIÓ DE MES EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

El Sr. Chacón llegeix un paràgraf de l’exposiió de motius. Explica el cas del músic
sineuer condemnat per l’Audiència Nacional. Troba que s’han de poder criticar els
governants que no fan les coses bé. Dóna lectura als punts d’acord.
La Sra. Salom anuncia que votarà en contra, per respecte a les sentències
judicials. Però que també considera que una cosa és llibertat d’expressió i l’altra
són amenaces. Conseidera important que no es fomenti ni es doni suport a la
violència.
La Sra. Reynés votarà a favor.
El Sr. Morro vol matisar. Entén el sentit de la Moció i la pot assumir en bona part.
Però recorda que venim d’un passat on el terrorisme ha tingut una incidència molt
forta dins la vida quotidiana dels ciutadans. Entén que hi ha sentències difícils
d’admetre, però, per altra part, tampoc està d’acord amb les paraules del PP
perquè hi ha una cadena de sentències on sembla que la justícia no estigui a
favor del poble. En comparació a altres sentències, aquesta resulta molt forta. A
més, va sortir quasi al temps de la del cas Noos. Al seu grup, no els agrada el
primer punt d’acord de la moció. Quant al segon punt, creu que el problema està
en la interpretació de la llei, no en llei mateixa. Pensen que, potser, es podria
consensuar el text. Entenen la preocupació i la cura per la llibertat d’expressió,
però no creuen que el problema estigui en la llei orgànica. Els costa votar a favor
del punt 2.

El Sr. Batle també manifesta que així com està redactada no la poden votar a
favor. No entenen que cantant o rient es pugui amenaçar. Això ultrapassa la
llibertat d’expressió. Altra cosa és la crítica a la Corona, però no es pot amenaçar.
Troba que la condemna és exagerada, però no volen donar suport a ersones que
amenacen. Això no es pot emparar amb la llibertat d’expressió. El seu grup
condemna qualsevol tipus d’amenaça. I a la cançó s’amenaça a gent,
precisament, per dir el que pensa.
El Sr. Chacón diu que s’ha d’entendre que és un cantant que utilitza metàfores,
paraules fortes... Considera que entra dins l’àmbit del cant. Creu que el PP, amb
aquesta llei, dinamita la llibertat d’expressió. Creu que la persecució a Valtònyc és
ideològica. Perquè el principal impulsor de la demanda és un gran conegut pel
seu extremisme ideològic d’extrema dreta.
El Sr. Fiol diu que ell és d’EL PI, però la votarà en contra.
La Sra. Salom diu que té la sensació que ser de dretes és dolent “per se”. I que
els de dretes s’han d’amagar, i rebre crítiques, com si la gent d’esquerres mai no
fes res mal fet. Creu que la gent s’ha de considerar individualment, i no com a
col.lectiu.
El Sr. Morro diu que creu que la palanca que ha dinamitat tot això és la “llei
mordaça”. Vol consensuar l’eliminació del punt número 2, i la paraula “suprimir”,
llevada.
Sotmesa a votació, no és aprovada per 3 vots a favor (Volem, MÉS, PSOE) i 7
vots en contra (PI, PP).

12.- MOCIÓ DEL PP RELATIVA A LA REDISTRIBUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ
DE LA LLEI DE LES ESTADES TURÍSTIQUES

El debat d’aquesta moció es realitza conjuntament amb la del punt següent.
13.- MOCIÓ D’EL PI PER MODIFICAR ELS CRITERIS DE REPARTIMENT
DELS FONS PRODUÏTS PER L’IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE.

Com s’ha dit anteriorment, el debat d’aquestes dues darreres mocions es fa
conjuntament, per la semblança de la seva temàtica. Amb un breu debat, es
consensua el text de les dues mocions, que queda amb el punt 2n. de la Moció
del PP i el punt 2n. d’El Pi.
El Sr. Chacón anuncia el seu vot contrari, perquè es podran seguir fent
aportacions.
La Sra. Reynés, en canvi, està a favor del 1r. punt i en contra del 2n. El Sr. Batle
proposa eliminar, del segon punt, fins la paraula “administracions” de la segon
línia.
El Sr. Morro recorda que el PP sempre ha estat en contra d’aquest impost. La
Sra. Salom diu que, al marge de qüestions autonòmiques, i ja que l’impost hi és,
si poden venir doblers cap a Sencelles, han de venir. El Sr. Morro respon dient
que li sorprèn, perquè, com a representant del seu partit, hauria de vetlar pels
interessos dels emprearis hotelers que se senten perjudicats per la pròpia
existència de l’impost.
El Sr. Chacón considera aquesta actitud un “postureo” hipòcrita per part del PP.
El Sr. Batle conclou dient que el seu grup pensa que és un impost positiu: amb el
mal finançament que es té, s’han de treure recursos d’allà on sigui possible.
Sotmesa a votació és aprovada per 7 vots a favor (PI, Volem, PP) i tres en contra
(PSOE, MÉS).

Una vegada posada a disposició dels regidors els decrets i acords de la JGL del
periode, i no havent-hi Mocions d’urgència, es tracten els

PRECS I PREGUNTES
La Sra. Salom demana per l’estat de la qüestió de la Moció del TIB. El Sr. Batle
diu que era per qüestió horària, que va ser la resposta que varen tenir. Que han
de continuar realitzant més gestions.
També demana com es financien les actuacions arqueològiques. El Sr. Batle diu
que part, per subvenció del CIM, i part a càrrec municipal.
La Sra. Salom reprèn el tema de l’apertura dels banys del cementeri, perquè si bé
ja s’ha tractat en una sessió anterior, la gent insisteix.
Es demana també per si els habitants de camins asfaltats pagaren contribucions
especials. El Sr. Batle respon que si bé és una manera de finançar segons quines
actuacions, ells no l’han utilitzada mai.
Demana també si el Batle fitxa. Li respon que no ha fa cap Batle d’Espanya.
Demana per la paret del Pou Major, de qui depèn que s’arregli. El Batle diu que
del seu propietari, i li explica el procediment. El Sr. Llabrés diu que hi ha alguns
punts més en la mateixa situació.
També s’interessa per la subvenció de sosteniment de l’escoleta. Se li respon que
recentment ha arribat una quantitat de 19.000 €, que possiblement respongui a
aquest motiu.
Demana pel jove que s’ha contractat a la biblioteca. Se li respon que la seva
contractació és via subvenció del SOIB, per a joves qualificats.
S’interessa per les pistes de pàdel. Se li respon que està en procés.
L’adjudicatària haurà de demanar autorització a l’ajuntament i que la decisió
dependrà del sentit dels informes tècnics.
Per acabar, demana per convocatòria de subvencions a entitats. Se li respon que
convocatòria no se’n fa. Que l’Ajuntament procura col.laborar en l’organització de
l’activitat.
El Sr. Chacón demana pels munts de grava entre Biniali i Binissalem. Han
demanat llicència d’obres? El Sr. Batle respon que, per experiències anteriors,
creu que n’estan exempts.
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

