ACTA DE LA SESSIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE SENCELLES, CELEBRADA EN DATA 27 DE GENER
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
27 de gener de 2017
19:00 hores
21’50 hores
Joan Carles Verd Cirer
Miquel Fiol Julià
Maria del Rosario Roca Garcia
Mercè Muntaner Mas
Bartomeu Morro Oliver
Pedro Llabrés Fontirroig
Maria del Carme Reynés Llabrés
Joan Miquel Chacón Nicolau
Catalina Maria Salom Niell
Bernardino Colmillo Serra
Jaume Alorda Alomar
Ordinària
Francisca Campaner Fiol

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
La Sra. Salom comenta que reben les actes a aprovar massa tard. Podria ser
deu dies després de la Sessió? El Sr. Batle li diu que s'han de rebre amb la
convocatòria. La Secretària acctal. sotasignant diu que tenen raó, que les reben
massa tard i que procurarà esmenar-ho. De totes formes, recorda que el seu
esborrany està sempre a disposició.
Sotmesa a votació l’acta és aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DE LA POLICIA DE NUMERACIÓ ALS SEGÜENTS
CARRERS: A) MN. BARTOMEU OLIVER I AMENGUAL, B) RUBERTS, C)
MOLINS.
El Sr. Batle presenta la següent
PROPOSTA DE BATLIA.Vista l’absència de numeració de policia, o les discordàncies i desajustos en la
numeración d’alguns carrers, que el pas dels anys i la construcció de noves

vivendes han provocat, i vist els Informes emesos pel Departament
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, aquesta Batlia
PROPOSA AL PLE
1.- Aprovar la numeració de Policia que proposa el departament d’Urbanisme
de l’Ajuntament per als carrers Mn. Bartomeu Oliver i Amengual, c/ Molins i c/
Ruberts.
2.- Notificar el contingut d’aquest acord als veïns directament afectats, a la
Gerència del Cadastre, a l’Institut Nacional d’Estadística i quantes instàncies
siguien precises.
3.- Publicar el contingut d’aquest acord al BOIB per a coneixement general.

La Sra. Salom demana pels canvis al C/ Molins, i quins han estat. El Sr. Batle
explica, a partir de la documentació gràfica que s’adjunta, i l’Informe de
l’Arquitecte Municipal, així com les consideracions presentades per la Zeladuria
d’Obres, que s’ha intentat en tot cas mantener al màxim la numeració actual, fet
que en el cas del carrer Molins ha estat possible. De totes maneres, si vol
informació de qualque cas en concret, se li donarà l'oportuna informació.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE L’INICI DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT “REVISIÓ
TARIFES AIGUA”.
El Sr. Batle presenta la següent
PROPOSTA DE BATLIA.Vista la sol.licitud presentada per Fernando Dameto Fortuny i Joan Cirer
Campaner, a la qual acompanyaven estudis econòmics per actualitzar la tarifa
de subministrament d’aigua potable que és vigent a l’actualitat al Terme
Municipal de Sencelles, i
vist que, a hores d’ara, cap altre concessionari més ha presentat sol.licitud
similar, i entenent que les tarifes de l’aigua han de ser idèntiques a tot el territori
del municipi, aquesta Batlia
PROPOSA AL PLE

1.- Aprovar iniciar l’expedient de revisió de tarifes de subministrament d’aigua
potable vigents al Terme Municipal de Sencelles.
2.- Encomanar l’emissió d’Informe relatiu a l’estudi econòmic que ha presentat
l’empresa sol.licitant, per valorar la seva justesa i possible adequació de la
proposta a tot el terme municipal.
3.- Així mateix, encomanar emissió d’Informe relatiu a les altres empreses
concessionàries, sol.licitant-los, si escau, l’aportació de la documentació que
sigui precisa.
3.- Una vegada conclòs aquest periode preparatori, sol.licitar a la Comissió de
Preus depenent de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de
les Illes Balears la pertinent autortizació per modificar les tarifes del servei de
subministrament d’aigua al Terme Municipal de Sencelles, amb la remissió de
tota la documentació pertinent.
La Sra. Salom demana si amb anterioritat a aquestes peticions de revisió ja se
n'havia fet alguna més. El Batle respon que no. Que les peticions són de finals
de 2015. Durant l'any, per part de l'enginyer municipal s'han demanat esmenes
a la documentació presentada inicialment. A més, en aquesta ocasió es vol
demanar també informe a un economista.
La Sra. Salom demana si l'Ajuntament és responsable de les concessions, fins i
tot en sòl rústic. El Sr. Batle respon que sí. Les concessions en rústic són
donades per l'Ajuntament a inicis dels anys 2000. Es varen donar a tres
concessionàries: Aigües Son Company, Aigües S'Era Vella i Aigües de
Sencelles. La darrera concessió és la de Biniali, devers 2003-04.
Distint és el cas de Ruberts, atès que el nucli no era objecte de concessió.
Ateses les queixes dels veïnats, i donades les especials característiques de
Ruberts, es va optar per un contracte de serveis. Va suposar una normalització
del servei i de les tarifes.
El Sr. Alorda demana si n'hi ha més, de contractes d'aquest tipus. El Sr. Batle
diu que no.
El Sr. Chacón demana que es posi "si procedeix" al punt 1. I que se'ls
mantingui informats del desenvolupament d'aquest tema. El Sr. Batle respon
que millor afegir "si procedeix" al punt darrer.
El Sr. Batle acaba recordant que a Sencelles es té un sistema, respecte del
tema del servei domiciliari d'aigua potable, distint al de la resta de la
Mancomunitat, que estan consorciats, però ara és així.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per vuit vots a favor (PI, PSOE,
Volem, MÉS) i tres abstencions (PP).

4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PP RELATIVA ALS CONTRACTES
MENORS, TRANSPARÈNCIA I PUBLICITAT.

La Sra. Salom llegeix la moció. El Sr. Batle diu que entenen l'exposició de motius,
però suposen que hi ha una manca d'hàbit. La majoria de les factures que
arriben a l'Ajuntament són fruit de contractes menors, perquè es tracta de
petites compres, petits serveis o adquisicions. Quan són de més valor, i encara
que siguin menors de 18.000 €, és pràctica habitual demanar tres o més
pressupostos. Recullen l'esperit de la moció, i compromesos amb la
transparència, es comprometen a publicar els contractes menors de més de
6.000 €, una vegada que es tenguin els mitjans tècnics i de personal. Quant al
tercer punt, proposa incloure l'expressió "de manera preferent", en quant als tres
pressupostos. Recorda, també, la distinció que es pot fer entre l'opció més
barata, i l'opció més avantatjosa.
El Sr. Chacón diu que no cal renunciar a res. Que altres pobles fan aquestes
publicacions a través d'ABSIS. El Sr. Batle diu que també és el programa
municipal.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

5.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL PI TITULADA “ IMPULS
A LA INDÚSTRIA BALEAR I RECUPERACIÓ DEL TEIXIT INDUCTRIAL
PERDUT”.

La Sra. Salom diu que no tenen motius per no votar-la a favor. Farien un canvi al
punt 1, perquè no són partidaris de crear nous organismes, llevant el redactat a
partir de la paraula "països" de la cinquena línia del primer punt. Avança vot a
favor del seu grup.
El Sr. Chacón anuncia que també li donarà suport, amb una esmena més
completa que la del grup del PP, que suposaria l'eliminació del mateix fragment,
però a partir de la paraula "relocalització)" de la quarta línia del primer punt.
El Sr. Morro diu que el sentit de la Moció és correcte. Però cal matisar. Hi ha
afirmacions de la Moció que van molt més enllà de les competències de la CAIB
(el corredor mediterrani, per exemple).
Respecte de la petició de retirada de paràgraf del Sr. Chacón, el Sr. Morro creu
que El Pi el que vol és que retorni el teixit industrial. Va cap ala dinamització.
El Sr. Batle també matisa: que el que vol llevar MÉS vol dir que Mallorca sigui un
destí atractiu per a empreses. És a dir, no ajudar a les que se'n van a altres llocs.
Així mateix, no creu que es vulgui crear cap organisme nou. Però és cert que

no hi ha empreses certificadores locals, i, al que es refereix, és dotar de
capacitat certificadora a determinades empreses. Als punts 2, 3 i 4 es demana
que el Govern de la CAIB insti al govern estatal, en referència al corredor
mediterrani, ja que no és competència autonòmica.
El Sr. Chacón diu que si l'objectiu és "repatriar" empreses, hi estan d'acord.
Sotmesa a votació, és aprovada per 9 vots a favor (PI, PP, MÉS, Volem) i dues
abstencions (PSOE).

6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL PI TITULADA “MOCIÓ
PER A LA RETIRADA AVANTPROJECTE MODIFICACIÓ LLEI 8/2012 DE
TURISME,
RELATIVA
A
LA
COMERCIALITZACIÓ
D’ESTADES
TURÍSTIQUES”.

El Sr. Batle llegeix i va explicant els punts de l'exposició. La Sra. Salom diu que el
PP no hi està en contra, però s'abstendran, perquè es queda amb la llei d'abans.
Estan d'acord amb molts de punts de l'exposició de motius, i estan d'acord amb
que l'avantprojecte de la nova llei té moltíssimes mancances i pot ser
inoperativa. Els punts d'acord són correctes però es queda amb la seva llei.
El Sr. Chacón manifesta que els és complicat donar suport. Recorda que
aquesta llei ha estat en exposició pública i que s'han pogut fer aportacions,
esmenes i suggeriments. MÉS vol saber el número legal de places. Les
afirmacions del PP, en el sentit que MÉS no vol turistes, no és certa. Però
considera que les fórmules del PP del "tot inclòs" han anat matant les petites
indústries turístiques, i ha evitat que es pugui repartir la riquesa millor. La
situació actual impedeix saber el sostre de places turístiques. Aquesta llei vol
regular, perquè el que no es pot fer és liberalitzar el mercat. No volen ni l'actual
llei, ni la prohibició. Volen una regulació assenyada. L'ordenació turística,
després de la CAIB, s'ha de traslladar als Consells. I el que es vol és que tots
els ajuntaments formin part de les decisions. Menció també a l'ordenació de les
webs d'oferta de lloguer d'habitatges.
La Sra. Reynés anuncia la seva abstenció. En alguns punts hi estan d'acord.
s'ha de ser estricte en el sentit que la gent que ha de fer feina a un lloc no trobi
res per llogar, perquè està dedicat als turistes.
El Sr. Morro diu que el projecte ha tengut moltes al.legacions. És un tema
complicat. Les conselleries de turisme de la CAIB sempre han estat molt al
costat dels hotelers. És bona l'arribada de turistes, però s'ha de regular. Podria
subscriure molts dels punts de la Moció, però retirant l'avantprojecte es perdrà
molta possibilitat de diàleg i de tractar temes.
El Sr. Batle diu que no està dient que no s'hagi de regular. Però no ha de servir
per tallar opcions que estan funcionant bé. Així com està redactat, tallaria
l'opció a vivendes que avui s'estan llogant. S'ha de regular a plurifamiliars.

Sotmesa a votació, no és aprovada per quatre vots a favor (PI), tres vots en
contra (PSOE i MÉS) i quatre abstencions (PP i Volem).
MOCIONS D'URGÈNCIA
La Sra. Salom presenta una Moció d'urgència relativa al transport públic, que a
continuació es reprodueix.

Motiva la seva urgència, que és acceptada per tots els assistents
unànimement. El Sr. Chacón manifesta a més que només faltaria no donar-li
suport. Que s'ha de modificar. La Sra. Reynés diu que és totalment necessari.
El Sr. Morro diu que li hauria agradat que aquesta Moció no entràs per urgència
i haver pogut parlar amb Mobilitat, etc... Però tot el que és millorable, s'ha de
millorar. També s'ha de saber donar un temps d'adequació. Podria ser que hi
hagués una explicació, però, sense haver-ho pogut comprovar, no vol votar en
contra de la major comoditat dels usuari sencellers.

El Sr. Batle diu que la moció recull una demanda del seu partit, ja històrica.
Considera que aquesta solució de la línia 30 és la millor solució. Ells han rebut
queixes dels horaris, i ja tenen sol.licitada/iniciada gestió amb el Director
General de Transports sobre el tema, apart que sigui cert que la línia és nova i
es pot millorar.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Després de posar a disposició dels regidors els Decrets de Batlia del període i les
Juntes de Govern Local, es procedeix a iniciar el següent punt
PRECS I PREGUNTES
La Sra. Salom demana si era necessari fer els punts de recàrrega elèctrics a la
Plaça Nova. Considera que tenen massa poc ús, i que estan molt enmig. El
Batle diu que la ubicació és a proposta dels tècnics, perquè hi ha algunes
especificacions tècniques bàsiques. El Sr. Llabrés diu que ha influït que el punt
de llum és just a devora.
El Sr. Batle diu que de cada vegada n'hi haurà més. Que ja estarà fet. Que en
un futur, el mercat de cotxes turístics serà híbrid o elèctric, i d'entrada és una
inversió de futur, i una possibilitat de dinamitzar l'economia local.
La Sra. Salom demana com fuciona, quin és el procediment. El Sr. Batle respon
que durant dos anys es tendran targetes gratuïtes. La idea és que les tengués la
Policia. Els ajuntaments no poden cobrar, sinó que les elèctriques han de
nomenar gestors autoritzats. Les despeses per als ajuntaments estan pensades
en uns 300 €/any.
La Sra. Salom demana per l’estat del Borsí d’auxiliars. Es contesta dient que,
després d’estar en exposició pública la notació provisional, i havent acabat ja el
trmini d’al.legacions, en un o dos dies es publicarà la notació definitiva.
També demana pel bar del poliesportiu. Se li respon dient que es té previst obrir
l’1 de febrer.
La Sra. Salom s’interessa també pels banys del cementeri, que estan tancats. Se
li respon dient-li que la clau la guarda el vigilant del punt verd. La Sra. Salom diu
que els veïnats es queixen. Es proposa que els banys s’obrin en arribar el vigilant
al punt verd, i es tanquin en anar-se’n. El Sr. Llabrés diu que ja es va provar i que
hi va haver casos de mal ús de les instal.lacions, robatoris, brutícia... Davant la
situació, va decidir optar per tenir-los tancats , havent de demanar la clau al
vigilant. El Sr. Alorda reforça la proposta de la Sra. Salom per motius de
seguretat. Travessar la carretera és delicat. El Sr. Llabrés defensa la seva postura
dient que l’ús dels banys és mínim. S’esdevé un pic a la setmana.
La Sra. Salom dóna l’enhorabona per la festa de Nitvella. Demana qui la va
organitzar i el seu cost. Respon el Sr. Morro traspassant l’enhorabona al grup

organitzador. Durant temps varen intentar fer festes, que no varen tenir èxit: va
ser una col.lecció de fracassos. Creu que la festa d’enguany ha triomfat perquè
ha sortit dels mateixos joves: de defora cap a endins. L’Ajuntament ha procurat
els mitjans necessaris. Quant al cost, l’Ajuntament va posar la carpa, el conjunt
musical i el DJ. La factura inclourà dues actuacions, rondarà aproximadament els
5000 €. Anomena el grup organitzador: Pere Marc Arrom, Marta Salas, Guillem
Sunyer, Manolo Gómez... Així i tot, entre ells destaquen Pere Marc Arrom i Marta
Salas.
La Sra. Salom recull una queixa del c/ Serra. Arran del canvi de nom, considera
que s’hauria d’haver fet una reunió per aclarir dubtes. El Sr. Batle diu que és
comprensible, i es posa a la disposició dels veïnats.
També s’interessa per les informacions que corren en relaació a la futura
supressió d’una pista de tennis i fer una pista de pàdel. El Sr. Batle explica que el
poliesportiu és objecte de concessió i que entra dins la dinàmica de les relacions
Ajuntament/concessionari que ell vulgui dur endavant projectes i l’Ajuntament
autoritzar o no.
El Sr. Alorda demana a la Sra. Reynés si la web és interactiva. La Sra. Reynés
diu que es farà una presentació. Però sí: és molt més interactiva, i donarà cabuda
a associacions, comerços... El Sr. Batle diu que una vegada que estigui penjada i
operativa, els regidors podran utilitzar-la, provar-la etc...
El Sr. Chacón demana per la possible contractació de la tasca de comunicació.
Es pensa obrir un procés participatiu obert? La Sra. Reynés explica que l’any
passat es va fer i ara s’ha acudit a les proposicions presentades l’any anterior,
tornant a entrevistar-los. El Sr. Chacón considera que hauria estat millor tornar
obrir una nova convocatòria.
El Sr. Chacón comenta que el trànsit i l’aparcament són molt complicats els
dissabtes, dia de mercat a la plaça. Se té pensat res? Se li respon que es fa
recerca de terrenys per fer aparcament a les entrades del poble que no en tenen.
S’interessa també pels talls de llum a l’enllumenat públic. El Sr. Batle diu que
pròximament es licitarà la contractació de dos projectes d’enllumenat, a Sencelles
i a Jornets i Cascanar, finançats pel Consell de Mallorca en el si de la
convocatòria de subvencions per a inversions financerament sostenibles.
Quedarà, per tant, per a un futur, acabar actuacions en aquest sentit a Biniali.
El Sr. Chacón demana també per les queixes sobre el servei mèdic. Diu que el
poble ha perdut la confiança en el seu metge i, de fet, ja no hi va. El Sr. Batle diu
que, durant 2016, ha mantingut quatre reunions amb instàncies superiors de la
Conselleria de Salut. Demanen queixes per escrit. No depèn de l’ajuntament. Les
queixes que hi ha fins ara no són motiu per remoure’l de la seva plaça, que hauria
de ser de caire disciplinari. I no s’ha donat el cas.
També comenta les queixes pels coloms del c/ Bons Aires. Se li respon que
temps enrera, i amb permís de l’oficina de Caça, es va fer per una batuda. És un
problema sanitari. Es tramitarà nova batuda.

El Sr. Chacón també vol traslladar una queixa al Sr. Morro, regidor de festes,
perquè no li ha donat encara el cost de les festes de la Mare de Déu d’agost. El
Sr. Morro li respon que, si bé de vegades és difícil de delimitar, perquè hi ha
despeses que poden ser interpretades de moltes maneres (serveis extraordinaris
de policia, grues per col.locar el paperí...) li pot dir que la quantia ronda entre els
55.000/56.000 €.
El Sr. Llabrés vol fer constar el seu agraïment a la Policia Local i a Protecció Civil
per la seva gran tasca durant els dies de tempesta. Aquests dos col.lectius varen
patir unes jornades llarguíssimes, amb moltes actuacions en favor dels veïnats
afectats i del municipi en general. Varen fer una feina de 10, i va ser un èxit
rotund. Tots els regidors s’uneixen a l’enhorabona. El Sr. Morro demana
explícitament que consti en acta. El Sr. Batle diu que l’any que ves se celebrarà el
10è aniversari de Protecció Civil a Sencelles: S’ha de reconèixer i celebrar la
tasca que desenvolupa.
Ams unes paraules d’agraïment als regidors per la concòrdia i el bon to en què
s’ha desenvolupat la sessió, 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

