ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/8

El Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de
convocatòria

Extraordinària

Data

5 de juliol de 2021

Durada

Des de les 19.10 fins a les 19.45 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Juan Victor Marti Valles

Secretari

Jaime Perelló Marcé

DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

78215150Q

Alicia Coloma Sánchez Moreno

SÍ

43149778F

Andreu Villalonga Simonet

NO

78204183C

Catalina Carmen Cortés Jaén

SÍ

43165655Z

Cesareo Moreno Llabrés

NO

34067160C

Concepción Rodríguez Rodríguez

SÍ

43017083E

Francisca Serra Capó

SÍ

42960070A

Francisco Moya Pol

NO

43060702X

Josefina Ramis Rigo

NO

43028232Q

José María Pons Morey

NO

78211067G

Juan Victor Marti Valles

SÍ

78214157N

M. Aurora Mateu Martínez

SÍ

78214167E

Paula Moyá Llabrés

SÍ

43071918W

Rafael Ramis Fuertes

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
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ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

1. Andreu Villalonga Simonet:
«motius personals»
1. Cesareo Moreno Llabrés:
«motius personals»
1. Francisco Moya Pol:
«motius personals»
1. Josefina Ramis Rigo:
«motius personals»
1. José María Pons Morey:
«motius personals»
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 07-06-2021
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 1, Abstencions: 0, Absents: 0

Intervencions:
La Sra. Mateu diu: un

plenari més, manifestam en nostre descontent i recordam
l’incompliment per part d’aquest equip de govern, ja que no es graven els
plenaris.

Votacions.

Es passa a votació, essent aprovat per 7 vots a favor (UxB, PP); 1 vot en contra (MÉS).

Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de llicències
urbanístiques
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 4, En contra: 0, Abstencions: 4, Absents: 0

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
L’actual redacció de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
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Podem donar el vist i plau a la nostra intervenció, ja que la transcripció és literal,
però no, a la de resta de grups, és per això, que el nostre vot serà en contra.

llicències urbanístiques pot induir a confusions en el cas dels de
desistiment, renuncia, denegació o caducitat de llicències urbanístiques
en tràmit.
De la lectura del article 6, es podria arribar a deduir que en els casos de
desistiment, renuncia, denegació i caducitat, també s’ha de cobrar taxa
per sol·licitud de llicència, acumulant en un mateix acte dues taxes; taxa
de sol·licitud de llicència urbanística, més taxa de desistiment, renuncia,
denegació o caducitat.
Es adient, per tant, proposar una modificació a l’ordenança a fi d’evitar
aquesta possible interpretació.
Per l’anterior
PROPOSO AL PLE
1.

Introduir a l’article 6, un darrer paràgraf que digui:

“En cas de desistiment, renúncia, denegació o caducitat únicament
es cobrarà la taxa de desistiment, renúncia, denegació o caducitat.
Essent retornats els imports liquidats superiors a dites taxes”
2.

Addicionalment, també proposo:

Modificar l’import de les taxes de desistiment, renúncia, denegació o
caducitat, establint un 50 % sobre el preu del pressupost entregat o
sobre el preu de la taxa de sol·licitud de llicència.
El Batle

Pla normatiu?, li sona senyor Batle?, el darrer pla normatiu que vostè va dur a
plenari va ser al 2018, quan governava amb el partit popular, tot i així, recordem,
que aixecar-lo a ple, era un simple tràmit amb el que aquell equip de govern
complia, ja que un mes després presentaren el pla d’igualtat, per a la seva
aprovació amb urgència, tant abans com ara, la seva política és d’anar apagant
focs, en cap cas, vostè mira positivament per al poble ni amb una visió de futur,
això és “pa per avui, fam per demà”.

El nostre vot serà d’abstenció, única i exclusivament perquè confiam amb el criteri
d’intervenció.

Votacions:
Es passa a votació el punt de l'ordre del dia, amb el següent resultat: 4 vots a
favor (UxB); 4 abstencions (PP, MÉS). Es dona empat, tornant a votació, essent
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Intervencions:

aprovat per 4 vots a favor (UxB); 4 abstencions (PP, MÉS). Vot de qualitat del Sr.
Batle.

Moció grup Més. Suspendre tramitació 2a fase polígon industrial
No hi ha acord

Motiu: Ampliar documentació

___________

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes
Preguntes Més
1.- Perquè no hem rebut el llistat de procediments judicials oberts que té aquest
ajuntament, demanat ara just fa un any i reclamat per registre d'entrada, per
correu electrònic al batle i al plenari.

2.- Per què segueix enganant a la gent de Binissalem dient que les
factures les aprova el ple?
R (sr. Batle): les factures no s'aproven perquè la oposició vota en contra els
extrajudicials. I les factures les aprova l'equip de govern.
Sra. Mateu: hi ha factures que no han d'anar a extrajudicial. Si l'equip de govern
gestionés bé l'Ajuntament no hauríem d'acudir al procediment extraordinari i
s'aprovarien ordinàriament per vostè.
3.- Demanam que s'expliqui una vegada més el procediment per al pagament de
les factures.
R (Sr. Batle): les extrajudicial del 2019 no s'han pagat perquè vostè, entre d'altres,
ha votat en contra.
4.- Que passa amb l extrajudicial del 2020?
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R (Sr. Batle): mirarem què ha passat.

R (Sr. Batle): esperam la liquidació del 2020. I es farà la proposta a l'oposició. I les
2019
Sra. Mateu: per què no ho ha explicat així als proveïdors? Vull que consti en acta
que varen votar en contra, no obstant vàrem proposar que es fes un pla de
sanejament. Vull que consti també en acta la resposta de la interventora que diu
que sí es podien pagar les factures.
Sr. Batle: dins l'extrajudicial hi ha molts de casos, depèn del tipus de factura.
5.- Fa comptes fer pla de sanejament, tal com li va demanar aquest grup, i també
deien els informes del compte general del 2019, tot i no fer-ne cas?
R (Sr. Batle): si tenim un superàvit de 800.000 euros no fa falta.
Sra. Mateu: la interventora ja va informar de la necessitat de fer un pla de
sanejament, imputant les factures contra pressupost.
Sr. Batle: noltros feim lo mateix que a nivell autonòmic, ho imputarem contra
liquidació. Igualment, record que quan el PP governava també duia extrajudicials
de més d'un milió d'euros i tothom votava a favor.
6.- Quan tindrem el pressupost del 2021 per estudiar-lo
R (Sr. Batle): encara no ho tenim.
7.- Fa comptes dur els extrajudicials contra pressupost del 2021?
R (Sr. Batle): no, es duran contra liquidació, és una potestat que tenc i voltros a on
governau feis lo mateix.

R (Sr. Batle): no sé què vol dir això.
9.- Cals Agustins, quina és la situació actual després de la reunió de l'Ajuntament i
el Bisbat?
R (Sr. Batle): me consta que el Secretari duu aquest tema.
Sra. Mateu: hi ha gent que està dormint i viu allà. És correcte? Tenc proves.
Sr. Batle: no tenc constància. Pot ser que s'ocupi una sala petita per una família
derivada de serveis socials.
Sra. Mateu: aquest espai corresponia a una associació, s'ha buidat per donar
cabuda a una família.
10.- Parc de sa Rectoria i teatre, en quin estat està la seva cessió, ja s'ha renovat?
R (Sr. Batle): ho gestiona el secretari que té contacte amb l'advocat del Bisbat.
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8.- En quin estat es troben els convenis amb les associacions en referència a les
ordenances que aquest Batle va ordenar i dur a ple el mes de novembre passat?

11.- Quin és el procediment per a pagar unes mesures
cautelars?
R (Sr. Batle): si un jutge diu que s'ha de suspendre, jo estic en la obligació de
complir amb les mesures cautelars.
Sra. Mateu: Kentron, per què no es va dur la mesura cautelar a plenari? Pot ser
que sigui perquè va encomanar vostè la feina.
Sr. Batle: si no es va dur a plenari, va ser un fallo, ara bé vostè té accés a totes les
factures i ho pot comprovar.
12.- Volem saber qui és que decideix deixar caducar els terminis administratius(de
recursos, de personació) davant els jutjats.
R. (Sr. Batle): no és la nostra intenció deixar caducar els terminis administratius.
Ara bé, això ens ha desbordat.
Sra. Mateu: vostè anima als proveïdors a denunciar a l'ajuntament i no contesta la
petició de mesura cautelar.
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