
 
Ajuntament de Sencelles

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINÀRIA I  URGENT DE
L'AJUNTAMENT DE SENCELLES, CELEBRADA DIA 22 DE MAIG DE
2020.

Lloc de la reunió: Sencelles, al segon Pis del Casal de Cultura Can 
Garau de Sencelles

Data: 22 de maig de 2020
Hora de començament: 16:25 hores  
Hora d’acabament:              18:30 hores
President: Joan Carles Verd Cirer
Presents: Pedro Llabrés Fontirroig

Joan Miquel Chacón Nicolau
Miquel Fiol Julià
Bartomeu Morro Oliver
Catalina Maria Salom Niell
Joan Rigo Feijóo
Joana Isabel Oliver Ramis
Antoni Ferragut Mayrata
Jaume Alorda Alomar
Maria del Rosario Roca Garcia

Caràcter de la sessió: Extraordinària i Urgent
Secretaria :            Francisca Maimó Molina

1.-EXPEDIENT  350/2020.  APROVACIÓ  DEL  PRESSUPOST  2020  I  PLANTILLA  DE
PERSONAL.
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El Sr. Batle explica que son uns pressuposts que seran modificables. 

La Sra. Salom demana on queda reflectida la participació ciutadana. Els ingressos s’haurien de
modificar a la baixa comenta, demana perquè hi ha un augment a l’IBI i perquè l’ICIO queda
igual.

El Sr. Morro comenta que l’augment als regidors d’un any a l’altre es perquè durant el 2019
només es varen estar pressupostats 3 mesos i al 2020 ja és l’any complet.

Es demana perquè baixa 4000€ el serveis socials.

El Sr. Morro respon que no, que hi havia una partida anual per pagar el lloguer d’una casa pel
Mercadet Solidari, i al 2020 s’han llevat 6 mesos.

La Sra. Salom demana si hi ha un increment als ingressos.

El Sr. Morro respons que es per la participació als tributs i segons el padró, comenta que son
dades exactes aportades per altres entitats.

Referent a la participació ciutadana el Sr. Morro respon que s’ha fet el que s’ha pogut i sí que
s’ha tingut en compte en el pressupost.

L’ICIO s’ha calculat de forma prudent amb les dades real sobre la taula.

El Sr. Batle diu que s’ha de pensar que l’ICIO es cobra una vegada concedida la llicència i hem
aprofitat 2 mesos per donar moltes llicències.

El Sr. Ferragut diu que si aquest pressupost s’hagués aprovat al desembre 2019 entendrien
que  s’esperessin  modificacions  però  al  maig  de  2020  ja  saben  que  haurà  partides  que
s’afectaran per la COVID-19. Si es vera que el Govern vol fomentar la construcció però no sap
si la gent tendra diners per afrontar-les. 

El  Sr.  Morro  diu  que  flexibilitzar  la  bossa  de  vinculació  donarà  més  marge  per  atendre
necessitats de la COVID-19. I  de totes formes no saben quines ajudes ens donaran altres
institucions ja que la situació és molt canviant.

El Sr. Chacón demana informació sobre diverses partides.

EL SR. LLABRÉS S’ABSENTA DURANT UNS MINUTS.
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El  Sr.  Morro  aclareix,  l’augment  del  deute  públic,  que  es  tenen  períodes  de  carència  de
préstecs que durant el 2020 han acabat.

Del transport públic, respon que el transport escolar està resolt però també han de incloure la
targeta ciutadana.

Sobre l’augment de les gratificacions, s’ha pensat que seria necessària per temes de la COVID-
19. Pot ser que els funcionaris hagin de fer hores extres.

El Sr. Batle diu que de fet al mes d’abril es va fer una gratificació extraordinària la policia.

El Sr. Morro referent a la pregunta de l’increment de treballs realitzats per altres professionals,
respon que hi ha petites feines pendents del Pla d’Obres i Serveis que es pretenen fer, son
obres petites que s’aprofiten per fer.

La partida d’ajudes a famílies sense ànim de lucre fa referencia al rebost solidari.

El Sr. Chacón opina que aquesta partida s’hauria d’haver incrementat degut a que hi haurà un
increment de les necessitats de les famílies.

El Sr. Morro diu que aquesta partida es modificarà tant com sigui necessari per tal que no falti
mai crèdit.

Referent a l’org. 2 212, es comenta que es un increment degut a la COVID-19 atès que no
sabem si s’hauran de fer inversions amb mampares per evitar contagis.

Sobre les millores a les instal·lacions esportives s’ha disminuït perquè no es faran millores sinó
que s’adaptaran. 

Les despeses diverses de joventut fa referència a les sortides, excursions i altres activitats de
joventut.

Hi  ha  hagut  despeses diverses  de festes  que  s’han  reduït  per  incrementar  altres  partides
perquè degut a la situació actual no sabem que passarà.

El serveis tècnics son tasques d’urbanisme per cadastre, planejament, etc.

EL SR. LLABRÉS ABANDONA LA SALA PER FALTA DE CONEXIO QUAN SON LES 17:00H.

La partida de protecció civil queda igual perquè no han fent una major demanda.

El Sr. Batle diu que degut a l’aprovació del nou decret s’haurà de comprar nous uniformes que
ja  estan inclosos i  pot  ser  s’hagi  de comprar  un vehicle  nou per  la  qual  cosa s’hauria  de
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modificar la partida.

El Sr. Chacón diu que no és protecció civil qui ho ha de demanar sinó que és l’Ajuntament qui
els hi ha de donar l’equipament que sigui necessari.

El Sr. Morro diu que la partida d’arrendaments de terrenys, son lloguers de parkings.

Referent al Cementeri i Serveis funeraris, el Sr. Batle diu que aquest any es te previst treure el
concurs de la gestió del cementeri i manteniment, i per tant, està previst en aquesta partida,
pensant que tan sols son 6 mesos.

La partida d’assistència social i primària, l’any 2019 es van fer inversions al centre de salut i
aquest any no es té previst fer inversions noves.

El Sr. Morro diu que en general el pressupost s’ha fet en base a l’estat d’execució de l’exercici
anterior i les partides s’han adaptat a l’execució de la partida de 2019 i les previsions certes per
2020.

EL SR. RIGO ABANDONA LA SESSIÓ A LES 17:30H.

El Sr. Alorda diu que no hi ha cap partida per energies renovables, i afegeix que les plaques
solars del poliesportiu estan a l’ombra. 

Hi ha hagut un increment a 912.10001 retribucions sous regidors. 

El Sr. Batle respon que és degut a l’acord de Ple sobre els nous sous/aportacions a membres
del Govern.

El Sr. Alorda demana per les retribucions a grups polítics, comenta si son 50 € per regidor més
150 € per grup polític.

El Sr. Batle respon en quan al es plaques solars ja s’ha demanat al tècnic, i el projecte està
dimensionat en funció a les hores de sol que hi ha on es varen col·locar les plaques.

El Sr. Ferragut demana respecte a la sessió i que tothom recordi que està a una sessió de Ple
oficial.

Sotmesa a votació es aprovada amb 5 vots a favor (PI-VOLEM-PSOE) 3 vots en contra (PP) i
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una abstenció (MÉS)

2-  EXPEDIENT  355/2020.  MODIFICACIÓ  CONTRACTUAL  PER  AL  RESTABLIMENT  DE
L'EQUILIBRI ECONÒMIC DEL SERVEI DE L'ESCOLETA (COVID-19). 

El Sr. Batle explica la proposta
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Es demana que s’afegeixi al punt 1 que aquesta suspensió no anirà més enllà de dia 30 de
juny, es a dir la finalització del curs.

La Sra. Salom demana perquè no s’ha fet un ERTE. Com ha quedat el tema neteja i si amb la
concessionari del poliesportiu també és farà alguna gestió.

El Sr. Batle respon que el tema de fer un ERTE no està molt clar perquè es una cooperativa,
però a més han fet un acompanyament a les famílies.

Del personal de neteja, s’ha renovat a la mateixa netejadora fins que el borsí estigui en vigor.
S’han fet les desinfeccions i neteja d’acord els protocols aprovats.

De la piscina, de moment no s’han pres decisions, però si que estan en converses amb la
concessionària perquè el servei s’haurà d’ajustar a les mesures sanitàries aprovades.

El Sr.  Chacón demana perquè no s’ha inclòs als  pressupost  si  ja  es sabia,  demana si  es
podrien donar ajudes a les famílies. 

El Sr. Batle respon que son ajudes dels serveis social s que sempre es tindrà en compte igual
que qualsevol altra ajuda que sigui necessària.

Sotmesa a votació es aprovada amb 6 vots a favor (PI-VOLEM-PSOE-MÉS) i 3 abstencions
(PP).
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I no havent més temes per tractar, el Sr. Batle aixeca la Sessió, de la qual, jo, com a Secretaria-
Interventora ., en dono fe.
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