ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE
SENCELLES, CELEBRADA DIA 20 DE GENER DE 2021

Lloc de la reunió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
President:

Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Secretària :

Sencelles, Sala d’Actes de l’Ajuntament
20 DE GENER DE 2021
17:00 hores
19:10 hores
Joan Carles Verd Cirer
Pedro Llabrés Fontirroig
Rosa Roca García
Joana Isabel Oliver Ramis
Bartomeu Morro Oliver
Antoni Ferragut Mayrata
Joan Miquel Chacón Nicolau
Joan Rigo Feijóo
Jaume Alorda Alomar
Catalina Salom Niell
Miquel Fiol Julià
Ordinària
Primera
Francisca Maimó Molina

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLEANÀRIA ANTERIOR
El Sr. Batle demana si algú té alguna cosa a dir respecte l’acta de la sessió
anterior.
Sr. Antoni Ferragut: Respecte el procediment de contractació de les obres del
cementiri diu que:el sr. Batle mai va dir que no hi hagués partida pressupostària
per pagar les obres tal com reflexa l’acta. Indica que el Sr. Batle va dir que: «tot
el procés es va fer correctament i que no va reconèixer que no hi havia crèdit».
Sra. Secretaria indica que es pot revisar tant l’esborrany com el vídeo i si fos
necessari comentar-ho al proper Ple.
Sotmesa a votació l’acta de la sessió anterior de data 13.11.2020, es aprovada
per tots menys 3 abstencions (Catalina Salom Niell, Joan Miquel Chacón
Nicolau i Antoni Ferragut Mayrata).

2.- VOTACIÓ D’URGÈNCIA «MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DELS
500 ANYS DE LA REVOLTA DE LES GERMANIES (1521-2021)».
En primer lloc la sala vota la urgència la qual és aprovada per unanimitat.
Sr. Rigo llegeix la moció per tal de poder debatre i votar.
Sr. Ferragut indica que votaran en contra perquè no comparteixen l’exposició
de motius perquè considera que l’esquerra es vol apropiar d’un context històric
polític per fer la seva política.
Sr. Chacón exposa que des dels Ajuntaments es fa política. Estan a favor de la
Moció i volen donar un sí per tirar endavant la proposta. Commemorar fets
històrics sempre aporta a la societat.
17:30h: S’incorpora el Sr. Jaume Alorda Alomar.
El Sr. Morro confirma que també votaran a favor i no entenen perquè el PP
votarà en contra perquè no pot entendre que es qüestioni un fet històric.
El Sr. Batle indica que també votaran a favor per que és un fet històric que es
commemorarà a altres administracions. No obstant, en el cas de fill il·lustre s’ha
de seguir un procediment acreditant la seva motivació.
En el cas del nom del carrer ja hi ha dues propostes anteriors i quan s’obri un
carrer ja es podrà debatre quina és la prioritat.
El Sr. Ferragut insisteix en que no estan d’acord amb l’exposició de motius i
que es faci política amb un fet històric.
El Sr. Rigo indica que està d’acord amb una part de l’argument del Sr. Ferragut
perquè es cert que els historiadors han pogut idealitzar els fets en un band
polític però avui en dia ja no té sentit.
Es cert que es podria haver fet una altra exposició de motius però el que sí és
cert són els fets històrics que ens han afectat a tots els mallorquins.

Sotmesa a votació és aprovada amb 8 vots a favor 8 (PSOE, Volem, Acord per
Sencelles i Biniali) i tres vots en contra del PP

3.- EXPEDIENT 12/2021. ADHESIÓ CONTRACTE ENDESA –FELIB
El Sr. Batle explica els antecedents.
El Sr. Ferragut pregunta amb qui es tenia contractat l’any anterior.
El Sr. Batle indica que estava contactat amb Endesa i Som Energia (a l’escola).
El Sr. Rigo exposa que amb Som Energia es va estalviar aproximadament uns
7.000 €.
El Sr. Ferragut pregunta si hi ha un estalvi respecte el contracte anterior.
El Sr. Batle indica que l’estalvi es diu que es aproximadament d’un 30%.
Votació a favor: 10. Abstenció: 1 (Sr. Chacón).

4.- EXPEDIENT 1058/2020. RATIFICAR DECRET PAGAMENT FACTURA
OBRA CEMENTIRI
El Sr. Ferragut indica que el PP votarà en contra perquè es va dir una cosa a
l’anterior Ple i se n’ha fet una altra. A l’anterior Ple el Sr. Batle va dir que es va
fer tot el procediment correctament i s’ha demostrat amb aquest decret que es
va contractar sense crèdit.
Votació a favor: 7. Votació en contra: 3 (PP). Abstenció: 1 (Mes)

5.- EXPEDIENT 1041/2020. RATIFICAR DECRET DE MODIFICACIÓ DE CD i
CE Policies

El Sr. Batle explica el decret i la motivació.
El Sr. Alorda pregunta si és cert que l’Ajuntament de Sencelles és dels que
paguen menys a Mallorca.
El Sr. Batle indica que no és el que menys paga però sí és cert que els sous no
són molt alts i amb la modificació de CD i CE queden més o menys equiparats
a Algaida. Un avantatge que té Sencelles és que les condicions de feina són
millors que a altres municipis.
El Sr. Chacón comenta que està content que s’hagi augmentat el sou per tal
d’evitar quedar-nos sense policies. Sol·licita saber perquè el cap de policia ha
decidit anar-se’n a un altre municipi.
El Sr. Batle explica que la motivació no era econòmica sinó perquè necessitava
un canvi d’aires. De fet, ja s’havia decidit contractar un coordinador de policia
atès que volia deixar aquest càrrec. Mentre es creava la plaça li va sortir
l’oportunitat d’ocupar una plaça a Calvià i va decidir aprofitar l’oportunitat.
Com a Batle, estava molt content de la seva tasca i la seva evolució.
Sotmès a votació, aprovat per unanimitat.

6.- EXPEDIENT 8/2021. DONAR COMPTE RENUNCIA JUTGE DE PAU
El Sr. Batle i l’equip de Govern vol que consti l’agraïment al Sr. Joan Roig Cirer
de la tasca realitzada atès que ha sigut una tasca sorda però molt eficient.
Ha sigut una persona amb plena dedicació.
El Sr. Ferragut indica que el PP vol agrair la seva tasca per decidir dedicar el
seu temps lliure al municipi i això és sempre un gest d’agrair.
El Sr. Alorda pregunta si es farà un acte de reconeixement públic.
El Sr. Batle comenta que encara que sigui amb mesures de prevenció COVID
s’està estudiant quina serà la millor forma i en quin moment, però sense cap
dubte ho mereix.
El Sr. Batle indica que actualment seguirà com a jutge el jutge suplent.

18:00h el Sr. Rigo abandona la sessió.
La Sra. Salom pregunta al Sr. Rigo si sap alguna cosa referent al macro
projecte de plaques solar que s’ha presentat al registre. L’empresa demana que
l’Ajuntament sol·liciti l’interès general al CIM ja que afecta la part rústica de
Jornets.
El Sr. Batle comenta que no ha vist encara el projecte però s’estudiarà la
proposta. Els tècnics encara deuen estudiar el projecte per veure si es viable.
S’informarà.
7.- VOTACIÓ D’URGÈNCIA DE LA MOCIÓ A FAVOR DE LA «DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL
CONTRA EL CÀNCER».
Sotmesa a votació la urgència aquesta és aprovada per unanimitat.

El batle explica el contingut de la moció i explica que del que demanen es farà
el que es podrà.
Atès que és una declaració institucional i tots els partits estan d’acord no és
sotmesa a aprovació i s’accepta com a Declaració institucional.

PREGS I PREGUNTES
La Sra. Salom pregunta on s’ha reubicat la partida de festes no gastada durant
el 2020 atès que s’ha fet molt poquet degut a l’estat d’Alarma.
El Sr. Batle respon que durant l’any 2020 s’ha anat destinant a altres partides
però a un altre Ple es pot concretar un poc més.
La Sra. Salom pregunta si poden explicar la sanció de 10,000 €
aproximadament per organitzar festa de Halloween.
El Sr. Fiol explica quins varen ser els fets i que va ser una casa que es va llogar
i varen organitzar una macrofesta amb més de 700 persones, cotxes,
drogues...
La policia va aconseguir identificar a la infractora i se li va posar la denúncia i la
sanció màxima.
El Sr. Batle indica que el que és interessant és que es faci publicitat del
procediment que es va seguir per tal que es vegi que a Sencelles es
persegueixen aquests fets.
La Sra. Salom comenta que hi ha hagut un canvi de tarifes des de el TIB i
demana si es pot fer alguna cosa des de l’Ajuntament.
El Sr. Batle comenta que la única cosa que és pot fer és ’enviar un escrit del
malestar a TIB
La Sra. Salom demana si es podrien ampliar els serveis del Centre de Salut. Hi
ha altres municipis que tenen més serveis.
El Sr. Batle indica que es farà un requeriment i es farà tot el possible per tal de
que
no
hi
hagi
diferències
respecte
altres
Centres
de
Salut de municipis de les mateixes condicions.
La Sra. Salom pregunta si han augmentat usuaris de serveis socials.
El Sr. Batle indica que sí i també ha augmentat la demanda a Rebost Solidari.
Es sol·licitarà a la Sra. Viedma que presenti, davant tots, la memòria anual.
També s’han augmentat serveis com per exemple l’ús de targetes per compres
dels usuaris a comerços del poble.
La Sra. Salom pregunta si està previst algun Pla d’ajudes a empresaris i
autònoms.
El Sr. Batle comenta que avui han fet una reunió a la Felib. Els Ajuntaments
han tingut un problema amb les declaracions de la Presidenta quan va dir que
els Ajuntaments llevarien les taxes. Unes taxes que els Ajuntament legalment,
no poden eliminar.

El Sr. Batle comenta que es presenta una crisi sistèmica i s’ha d’esperar a
veure com evoluciona. L’Ajuntament ha de pensar en ajudar als Sencellers
independentment de si són o no empresaris. La seguretat social i l’IVA són les
despeses més importants dels empresaris i no les taxes municipals.
L’Ajuntament podrà ajudar però s’ha d’esperar una mica.
La Sra. Salom comenta que la periodicitat dels Plens no s’està respectant i
demana quin és el motiu.
El Sr. Batle indica que és un motiu d’oportunitat. El Ple de gener s’hagués
pogut fer divendres però és molt complicat preparar-lo durant el període de
festes.
El Sr. Alorda pregunta si s’ha fet res pels empresaris o s’ha donat algun tipus
d’ajuda.
El Sr. Batle respon que amb el tema de les taxes ja s’ha modificat l’ordenança
però amb el tema d’ajudes és molt complicat preparar una convocatòria.
L’Ajuntament va aportar 10.000 € per crear una línia d’ajudes als autònoms que
concedeix la CAIB.
El Sr. Ferragut pregunta si també s’ha ajudat amb la taxa d’ocupació de via
pública.
El Sr. Batle respon que s’ha augmentat l’espai a la via pública sense haver de
pagar.
El Sr. Ferragut pregunta si està regulat a l’ordenança.
El Sr. Batle respon que no.
El Sr. Ferragut indica que les actes del Ple no estan pujades a la pàgina web i
que ja s’ha demanat en altres ocasions.
El Sr. Ferragut pregunta si es podrien penjar els vídeos a la pàgina web o
retransmetre a través de YouTube.
El Sr. Batle respon que es mirarà.
El Sr. Chacón comenta respecte la desclassificació de sol urbà de la qual s’han
assabentat pels mitjans informatius i pregunta: Quines són les xifres de metres
quadrats reals (hi ha un ball de números) i quins imports econòmics
corresponen a cada parcel·la?
El Sr. Batle respon que no és cert que no s’informen, ja que el Batle va informar
personalment d’aquestes modificacions.
- 47.000 m2 es la xifra real de la UAC. Hi va haver un error material en el
redactat del projecte. El possible error pot venir també del tractament donat a
les zones verdes perquè aquestes zones verdes s’han de mantenir.

No obstant a una reunió amb el CIM, la tècnic, va dir que no era necessari
mantenir aquestes zones verdes.
- Respecte al preu d’expropiació no té les dades i segurament la més cara deu
ser la que fa cap de cantó. Si és una dada important i que li interessa, el Batle
pot demanar aquesta informació.
El Sr. Chacón fa un prec per si al C/. Antoni Maura i Sor Francinaina Cirer es
poden posar controls de velocitat com a la sortida del poble atès la
problemàtica que presenten (radars pedagògics).
El Sr. Batle respon que s’han comprat 4 radars. A Sencelles està previst posar
3: Donants de Sang (escoles), entrada carretera Sineu i entrada carretera Inca.
A Biniali és vol posar 1: Carretera Binissalem.
Encara falta decidir on posar-los, a quina alçada... Els que ja estan instal·lats
(entrada a Sencelles des de Biniali) ha estat el CIM i no l’Ajuntament.
El Sr. Chacón indica que al parking habilitat del C/. Torrent, l’entrada no està
condicionada perquè hi ha un escaló i falta il·luminació.
El Sr. Fiol comenta que ja està arreglat.
El Sr. Chacón pregunta si a la Festa dels Reis de Sencelles podria ser que els
xeremiers siguin de Sencelles i no de Palma.
La Sra. Oliver respon que l’Ajuntament va contractar amb els sencellers però
per motius diversos no varen poder i es varen veure obligats a cercar xeremiers
de Palma.
El Sr. Chacón considera que va ser la falta de previsió el que no va permetre
als xeremiers poder assistir a les festes del poble.
El Sr. Ferragut pregunta si al mes de desembre, quan es va tancar l’autopista i
varen haver de passar molts de cotxes per Sencelles, si varen avisar a
l’Ajuntament des de Carreteres.
El Sr. Batle respon que no.
El Sr. Alorda comenta que quan entres a Sencelles des de Biniali has de
passar de 90 a 40 km/h en un no res. Pregunta si es podria regular millor.
El Sr. Llabrés respon que avui matí ja s’ha regulat i ara de 90 km/h passa a 60
km/h i de 60 Km/h a 40 km/h.
I sense més temes que tractar, s’aixeca la sessió quan són les 19:10 hores.
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