ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/9

El Ple

Data

13 de setembre de 2021

Durada

Des de les 21.17 fins a les 23.34 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Juan Victor Marti Valles

Secretari

Alicia Morales Rosselló

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

78215150Q

Alicia Coloma Sánchez Moreno

SÍ

43041577K

Alicia Morales Rosselló

SÍ

43149778F

Andreu Villalonga Simonet

SÍ

78204183C

Catalina Carmen Cortés Jaén

SÍ

43165655Z

Cesareo Moreno Llabrés

SÍ

34067160C

Concepción Rodríguez Rodríguez

SÍ

43017083E

Francisca Serra Capó

SÍ

42960070A

Francisco Moya Pol

SÍ

43060702X

Josefina Ramis Rigo

SÍ

43028232Q

José María Pons Morey

SÍ

78211067G

Juan Victor Marti Valles

SÍ

78214157N

M. Aurora Mateu Martínez

SÍ

78214167E

Paula Moyá Llabrés

SÍ

43071918W

Rafael Ramis Fuertes

SÍ
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Tipus de
convocatòria

ACTA DE PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

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 05-07-2021

Aprovació compte general exercici 2019
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 8, Abstencions: 0, Absents: 0
Proposta d’acord de Ple

Examinat el Compte General de l'exercici 2019, juntament amb tota la seva
documentació annexa a aquesta, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció de data 20 d’abril de 2021 en relació a l'aprovació del
Compte General.
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Intervencions:
El regidor del PSOE, Sr. Pons, diu que l’acta no és correcta perquè surt com a
sessió ordinària i fou una extraordinària. Demana que s’esmeni. També demana
que se pengin totes les actes a la web.
La portaveu de MÉS diu que el seu vot serà totalment en contra, i demana
transcripció literal i diu:
1.- Aquesta portaveu va demanar transcripció literal, i va facilitar l’argumentari a
secretaria i no s’ha fet la transcripció tal i com es va facilitar.
2.- Sabem que l’equip de govern tenia l’usb necessari per a poder fer la gravació
del plenari, i no ho va voler fer, entenem que a aquest equip de govern li agrada
mantenir l’estel de mentides que va explicant pel poble i als proveïdors
Entenem que no li interessa contar la veritat i entenem que gravar els plenaris i
penjar-los a youtube i penjar les actes a la web li faria caure la màscara al batle i
als seus regidors i regidores ja que sortirien a la llum les mentides que heu anat
contant.
Estau d’enhorabona sou l’equip de govern més manipulador, mentider i poc
transparent.
Ah, i demanaria que deixeu d’una vegada per totes de culpar a les treballadores
d’aquest ajuntament de què no teniu al vostre abast els mitjans, per a
desenvolupar les sessions plenàries com correspon, aquí sou l’equip de govern els
únics que no voleu complir amb la normativa, i vos record, que no conèixer-la no
vos eximeix de complir-la, així per tant, sereu voltros qui haureu de donar les
explicacions oportunes quan les vos demanin.
La portaveu del PSOE intervé demanant al Sr. Batle perquè no se graven els
plenaris, i aquest no li respon.
Acord:
L’aprovació d’aquesta acta queda damunt taula per realitzar aquestes
correccions.

Número: 2021-0021 Data: 31/03/2022

Motiu: Ampliar documentació

ACTA DE PLE

No hi ha acord

Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en
sessió celebrada en data 11 de maig de 2021 va emetre el corresponent informe
preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici
2019.
Vist que mitjançant anunci publicat en BOIB número 92 de dia 10 de juliol de 2021
el Compte General —juntament amb l'informe de dita comissió— van ser objecte
d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals i vuit més
els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per Secretaria
de la Corporació, durant el termini d'exposició al públic de dita Compte, no s'han
presentat les al·legacions
Propòs al Ple l’adopció del següent
ACORD

A continuació es passa a votació la proposta d’acord de l’aprovació del compte
general exercici 2019, que és REBUTJADA per CINC (5) vots a favor (UxB), VUIT
(8) en contra (PP, MÉS i PSOE) i ZERO (0) abstencions.
El Sr. Batle demana als portaveus si no tenen inconvenient en modificar l’ordre del dia i
passar al punt 5, ja que entre els assistents hi ha moltes persones que venen per aquest
punt. Tots els portaveus estan d’acord en modificar l’ordre del dia, pel que es passa al
punt 5 abans del 3.
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Intervencions:
El Sr.Batle dóna la paraula a la portaveu del PSOE i aquesta demana li demana si li
pot explicar la proposta, el Sr. Batle li respon que és totalment tècnic, al que ella li
diu que ja sap que és tècnic però és la seva gestió i vol que li expliqui. El Sr.Batle
no li respon i ella demana a la secretària que consti en acta que li ha formulat
aquesta pregunta al Sr. Batle i que aquest no li ha volgut contestar.
El Sr. Batle dóna la paraula a la portaveu de MÉS i aquesta intervé dient que és
una pregunta per intervenció i demana transcripció literal:
No consta el vot particular que aquesta portaveu va incloure i que és d’obligatòria
incorporació amb la resta de la documentació del Compte General i que en el seu
moment, a part de transcripció literal va fer arribar còpia per correu a secretaria i
intervenció.
La Interventora li respon demanant si no hi és? i la Sra. Mateu li diu que no; la
Interventora li diu que amb l’anunci al BOIB publicat hi ha tota la documentació, i
la Sra.Mateu insisteix en què no hi ha la declaració i vol veure el vot particular.
Conclou la Sra. Mateu dient, que amb tots els documents que s’adjunten, en pdf,
en word, en excel, així com estan anomenats i disposats a l’expedient, no queda
clar que es presentarà i què no, perquè no es facilita la documentació a presentar
de manera més fàcil d’estudiar?
El Sr. Batle dóna la paraula al portaveu del PP i aquest no fa cap intervenció.

Codi Validació: 3GCEXX7HXTD4JZYRZQTAW6XCG | Verificació: https://ajbinissalem.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 13

SEGON. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la
documentació que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la
sindicatura de comptes de les Illes Balears, tal com s'estableix en l'article 212.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda.

ACTA DE PLE

PRIMER. Aprovar el Compte General de l'Exercici 2019.

Moció conjunta grup PP, Més i PSOE paralització processos selectius
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5. Moció conjunta grup PP, MÉS i PSOE paralització processos selectius
El Sr.Batle diu que segons els han informat el plenari no té competències en els
processos selectius, ni tampoc per paralitzar-los, que és competència de batlia, i
dóna la paraula a la Secretària-acctal. perquè ho expliqui. Aquesta intervé i diu
literalment:
“Tot i que no estic nomenada ni tenc competències per fer informes jurídics ni per
fer-ne valoracions de legalitat, just en tenc per donar fe com a secretària-acctal;
com aquest és un tema en matèria de personal i estic un poc assabentada de com
s’ha de procedir, i me preocupava que el ple pogués estar aprovant alguna cosa
“irregular”, vaig fer la consulta a Jaume Perelló –anterior secretari–, respecte
d’aquesta moció, qui avui matí mateix m’ha confirmat que:
- La moció no té cap sentit, el ple no té competències en els processos selectius,
és competència de batlia. El ple no pot forçar al batle a suspendre els processos,
no té competències per adoptar una paralització
- En cas que s’adopti, és un acord nul per manifesta incompetència
A banda d’això, heu de saber que el batle, després de les queixes de les
treballadores afectades pels processos de les ofertes 2017 i 2018, ja va fer
aquesta consulta, i la resposta fou que aturar els processos no és una solució ni
una opció. Així ho entenen l’assessor laboral i el que fins fa poc ha estat el
secretari. De les converses amb aquests, dels seus mails i circulars se’n desprèn el
següent:
Evidentment que les treballadores poden demanar el que vulguin, però el RDL
14/2021 el que fa és dir que a més del que preveuen les lleis de pressupostos del
2017 i del 2018, S’AUTORITZA una taxa addicional, entenem que per aquells que
no estaven incloses al 2017 i 2018, per aquelles places ocupades almanco durant
tres anys abans del 31/12/2021.
Però en cap cas anul·la o suspèn les OPE aprovades el 2017 i 2018.
“Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.1.9 de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que
incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las
relaciones de puestos de Trabajo, plantilles u otra forma de organización de
recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones
Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31
de diciembre de 2020”
Per tant, es poden continuar les OPE anteriors, altra cosa és que es negociïn el %
de les fases de concurs i de oposició.
Laborals fixos o funcionaris de carrera sense passar per oposicions o concursoposició, NO HI PODEN QUEDAR, ja ho ha dit el Tribunal Constitucional, el Tribunal
Suprem i l’advocada de l’Estat, seria inconstitucional, altra cosa serà si s’haurà de
pagar indemnització o no, que tot dependrà de quan s’ha fet la convocatòria, si
s’hi presenten o no, però tot això quan sigui el moment seran els tribunals qui ho
determinin.
Les normes que hi ha són les que són i bàsicament diuen:
PROHIBIT declarar indefinits no fixos, excepte als tribunals, per tant, els que
vulguin ser indefinits no fixos que posin la corresponent demanda, però no ho pot
fer cap autoritat que no sigui la judicial.
RESPONSABILITATS per aquells que facin frau de llei o facin actuacions, per acció o
per omissió que impliquessin el reconeixement de indefinits no fixos, això ho diu la
llei des del 2017, per tant tots aquells contractes fets des del 2017 i que acabin
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Motiu: Ampliar documentació

ACTA DE PLE

No hi ha acord

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 4, Absents: 0

PROPOSTA D’ACORD
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DEL CEMENTIRI I POLICIA
SANITÀRIA MORTUÒRIA
La present proposta de modificació del reglament municipal; aquesta modificació
té per objecte canviar un punt de les taxes.
En el reglament vigent, diu que:
Si no realitza les obres de construcció en el termini inicial o en la seva pròrroga, la
parcel·la revertirà a l’ajuntament i caducarà el dret funerari atorgat, sense dret a
cap compensació o indemnització, que transcrit literalment diu:
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Modificació reglament municipal cementeri i policia sanitària mortuòria

ACTA DE PLE

sent indefinits no fixos via judicial, poden ser susceptibles d’exigència de
responsabilitats... quines? Està per veure.
Les ofertes del 2017 i 2018 estan aprovades, per tant s’han de fer les
convocatòries amb les condicions marcades per la normativa, entenem que inclòs
el RDL 14/2021... que actualment està vigent i en tramitació d’una llei que ja
veurem el que acaba dient... o que no s’acabi tramitant i així seguiria en vigor el
RDL 14/2021.
ÉS OBLIGATORI TREURE LES PLACES, no se poden paralitzar els processos, perquè
és la única manera d’evitar possibles responsabilitats; també s’ha de tenir en
compte el termini que preveu la llei per executar les ofertes, 3 anys, i que això
Delegació de Gover ho vigila; i que en acabar els processos NO HI HAGI MÉS
TREBALLADORS PÚBLICS QUE ABANS, per tant plaça que surt, si no aprova el que
l’ocupa sen va al carrer, és el que diu la llei.”
Com he dit abans, tot això es desprèn de les diferents converses amb l’assessor
laboral i amb l’anterior secretari. Per això, aquesta secretària-acctal fa la següent
ADVERTÈNCIA DE LEGALITAT: segons l’article 47.1.b de la Llei 39/2015,
d’1
d’octubre,
del
procediment
administratiu
comú
de
les
administracions públiques, d’aprovar-se aquesta proposta, seria un
acord nul de ple dret, per ser dictat per òrgan manifestament
incompetent per raó de la matèria.
La portaveu del PSOE, a la vista del que ha dit la Secretària-acctal, demana un
recés de 5 minuts i el Sr. Batle respon que no hi ha cap inconvenient. A les 21.42
h surten els regidors de l’oposició i tornen entrar a les 21.46 h.
Intervé de nou la portaveu del PSOE dient que presentaren aquesta moció fa unes
setmanes i que fins ara no han sabut d’aquests punts que evidentment s’han de
tenir en compte, batlia si tenia aquesta informació els havia d’haver fet partícips i
no ho ha fet, necessiten fer una consulta jurídica, per això, demana que la
proposta quedi damunt taula i que en parlin a la propera comissió informativa. El
Sr. Batle li respon que ell també ho ha sabut avui mateix.
Intervé la portaveu de MÉS demanant que volen tenir accés a aquestes informes
del secretari i de l’assessor que ha comentat la secretària-acctal, i aquesta respon
que no són informes són converses i circulars, i que no hi ha cap problema en
passar-les. Demana també perquè no s’han contestat les peticions de certificats
de serveis prestats que han demanant aquestes treballadores i la secretària-acctal
respon que això està pendent d’ella, que per manca de temps i recursos no s’ha
pogut fer.
Acord:
L’aprovació d’aquesta proposta queda damunt taula.
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“Art.33. Les persones titulars de drets sobre parcel·les destinades a la construcció
d’unitats d’enterrament hauran de realitzar les obres, després d’obtenir-ne la
corresponent llicència municipal o comunicació prèvia, segons el cas, en el termini
de dos anys comptats des de l’adjudicació del dret funerari. Un cop transcorregut
aquest termini, es notificarà a les persones interessades que disposen del termini
d’un mes, comptat des de la data de la comunicació, per al·legar el que considerin
convenient. Podran sol·licitar-ne pròrroga per un termini no superior a un any si
justifiquen la petició. Si no realitza les obres de construcció en el termini inicial o
en la seva pròrroga, la parcel·la revertirà a l’ajuntament i caducarà el dret funerari
atorgat, sense dret a cap compensació o indemnització”
Així, doncs, després de la modificació que se proposa, quedaria la següent
redacció:
“Art.33. Les persones titulars de drets sobre parcel·les destinades a la construcció
d’unitats d’enterrament hauran de realitzar les obres, després d’obtenir-ne la
corresponent llicència municipal o comunicació prèvia, segons el cas, en el termini
de dos anys comptats des de l’adjudicació del dret funerari. Un cop transcorregut
aquest termini, es notificarà a les persones interessades que disposen del termini
d’un mes, comptat des de la data de la comunicació, per al·legar el que considerin
convenient. Podran sol·licitar-ne pròrroga per un termini no superior a un any si
justifiquen la petició. Si no realitza les obres de construcció en el termini inicial o
en la seva pròrroga, la parcel·la revertirà a l’ajuntament i caducarà el dret funerari
atorgat, amb devolució de la taxa abonada sempre que no hagin transcorregut
més de 4 anys des de l’atorgament del dret funerari, prorratejat pels anys de
concessió del mateix”
Intervencions:
El Sr. Batle explica en què consisteix aquesta modificació.
Intervé la portaveu de MÉS dient que:
Ja n’hi ha prou de prometre coses als ciutadans de forma extraoficial perquè
després resulta, com ha resultat ara, que els veïnats se senten enganats.
El mecanisme que varen acordar PP i UXB d’instaurar un mercat privat de drets
funeraris deixava l’ajuntament amb molt poc marge de maniobra davant la
mancança de drets funeraris. Recordem que els drets funeraris són públics –una
concessió administrativa– i que, mentre l’ajuntament té dificultats per poder
ofertar drets funeraris a tots els interessats, hi ha un mercat B, privat, amb els
drets de persones que no volen els drets, o els sobre, o, per la raó que sigui, no els
interessen.
Cal que els drets funeraris siguin gestionats per l’ajuntament, no ser una
mercaderia de venda i sotmesa a l’arbitri de particulars. Això no obstant, no es pot
ignorar que per diverses raons una persona pot no necessitar aquests drets –
perquè n’ha heretat, perquè potser serà inhumat en un altre municipi o, fins i tot
que no serà inhumat. En aquest cas, l’ajuntament ha de recuperar a un preu just
aquests drets funeraris, a satisfacció de la persona que ja no els necessita, i
poder-los oferir a les persones que no en tinguin i en necessiten.
En definitiva: quan una persona ja no necessiti els drets funeraris, l’ajuntament els
ha de recuperar a un preu just, per interès general sense perjudicar cap particular.
La taxa tributària que es va establir en el seu moment estava pensada per
desincentivar aquest mercat B de què hem parlat; era una solució postissa i
imperfecta, però és la que PP i UXB varen decidir. Idò ara volen llevar la única
mesura que en certa forma limitava aquest mercat secundari i fora de control
municipal. S’està proposant empitjorar aquesta ordenança.
Nosaltres no només matenim la tesi inicial que exposàrem en el seu moment sinó
que ens hi reafirmam: s’ha demostrat que era la millor solució a aquest problema
creat innecessàriament.
Aquest grup proposa la següent esmena presentada en temps i forma a
Secretaria. Modificar l’Article 87 i que digui:
- la transmissió inter vivos només serà a favor de l’Ajuntament.
- l’ajuntament pagarà la mateixa quantitat pagada en el moment de

l’adquisició o en el cas de que l’adquisició fos a títol gratuït, el preu seria
acordat per la Junta de Govern, previ informe preceptiu dels serveis
econòmics i secretaria.
El Sr. Batle diu que mantén la proposta inicial i no la que proposa MÉS.
El portaveu del PP intervé dient que no entén perquè no duu a votació la moció de
MÉS i sí la seva, i el Sr. Batle respon que és la recomanació del secretari del seu
moment.
VOTACIÓ:
Vots a favor NOU (9) UXB i PP; vost en contra ZERO (0); abstencions QUATRE (4)
MÉS i PSOE

Cessió solar al Servei de Salut de les Illes Balears

Intervencions:
Intervé el Sr.Batle lleguint el comunicat de 21/07/21 (RE 3143) que hem rebut de
la Conselleria de Salut, on ens demanen l'acord del ple de l'ajuntament de la
cessió del solar per a la construcció del nou centre de salut, que és a l’expedient, i
que conclou que:
“El solar proposat, situat al carrer Anselm Turmeda 6, atenent a la seva cèntrica
ubicació, les seves característiques urbanístiques i als requeriments del Pla
Funcional, es considera adequat per a la construcció del nou Centre de Salut de
Binissalem i en conseqüència se sol·licita la cessió per part de l’Ajuntament de
Binissalem al Serveis de Salut de les Illes Balears.
L’acord de cessió s’ha d’aprovar en el ple de l’Ajuntament i ha de recollir la cessió
del solar per a la construcció del nou centre de salut de Binissalem a favor del
Servei de Salut de les Illes Balears, incloent el compromís de dotació dels
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PROPOSTA D’ACORD:
ANTECEDENTS: I. L’actual centre de salut de Binissalem, situat al carrer Sant
Sebastià nº 1, ha esdevingut un equipament obsolet i clarament insuficient per
atendre les necessitats de Binissalem i de la resta de municipis que alberga.
L’Ajuntament de Binissalem disposa d’uns terrenys urbans, destinats a
EQUIPAMENT, situats al carrer Anselm Turmeda nº 6, que disposa de tots els
serveis. La referència cadastral dels terrenys es 6832723DD8963S0001SE, amb
una superfície cadastral de 2.449 m2.
En data 21 de juliol de 2021 (2021-E-RC-3143) La Conselleria de Salut i Consum
sol.licita la cessió del solar on s’ubicarà el futur centre de salut de Binissalem i ens
comunica que la Gerència d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes
Balears va redactar el Pla Funcional amb els requeriments assistencials als quals
ha de donar resposta la nova infraestructura sanitària, amb un superfície total
estimada de 2,0030 m². El solar proposat, atenent a la seva cèntrica ubicació, les
seves característiques urbanístiques i als requeriments del Pla Funcional, es
considera adquat per a la construcció del nou Centre de Salut de Binissalem.
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de 2 d’agost de 2021 on es fa
constar que l’us proposat de centre de salut, és permès per les NNSS
Es sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord:
Primer: Adoptar el ferma compromís de l’Ajuntament de Binissalem, de cedir al
Servei de Salut de les Illes Balears, els terrenys descrits anteriorments situat al
carrer Anselm Turmeda, nº 6 per la construcció del nou centre.
Segon: Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar aquest
acord.

Número: 2021-0021 Data: 31/03/2022

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 8, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DE PLE

Desfavorable
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subministraments suficients per a la nova infraestructura a peu de solar (fins i tot
la tramitació i execució d’una nova estació transformadora, si així ho considerés
necessari l’empresa subministradora).
Per la seva part el Servei de Salut de les Illes Balears es compromet a la reversió
de l’immoble on se situa actualment el centre de salut de Binissalem a la
finalització de les obres i posada en funcionament de la nova infraestructura
sanitària”
Intervé la portaveu del PSOE dient que només té un informe per un macro-pac a
Binissalem, a Consell està aprovat, ho tenen als pressupostos i a Binissalem no.
Repeteix el que ja digué a la comissió informativa: El document que presenta no
és una sol·licitud, és un informe tècnic que especifica la idoneïtat d'un solar
propietat de l'Ajuntament per a construir un futur PAC. Només és un aval tècnic,
no és cap compromís polític, ni implica cap partida pressupostària reservada per
la conselleria destinada a aquesta construcció. Diu que, és el segon cop que
intenta cedir un solar municipal a la Conselleria sense cap conveni o altre
document jurídic que obligui a la Conselleria a la construcció d’aquest nou PAC en
un període determinat; que és precisament el que li va demanar que fes, abans de
tornar dur aquest tema a plenari.
Continua dient que, un batle no pot tirar pel dret i fer el que vulgui (tornar a
demanar una informe tècnic a la Conselleria) obviant els acords de plenari, que li
demanaren primer un compromís polític per escrit de la Conselleria. No entenen
perquè es salta els acords i tira pel mig. Fa perdre el temps i ven fum, perquè la
cessió del solar per acord plenari arribarà quan el batle i l'equip de govern
segueixin els canals correctes: acord polític i pressupostari (amb estudi de
necessitats incloses). No tenim cap informe de necessitats que avalin la
construcció d'un macro pac a Binissalem.
Conclou dient que, menteix quan afirma que té tancat el tema del PAC, el que no
volen és que a cada plenari digui coses diferents sobre què farà amb aquest solar:
un dia escoleta, un dia aparcament i un altre PAC. És molt poc seriós i
responsable, el que no volen és cedir a la conselleria un solar i que tardin 10 anys
en construir-lo, no volen un altre solar com el de l'IBAVI, inutilitzat durant més de 8
anys, i sense poder-lo gaudir els Binissalemers.
El Sr. Batle li respon que ell sí va fer la feina, va xerrar amb la Consellera, amb
l’aparelladora, amb els tècnics, va ser la conselleria qui donà les ordres als tècnics
d’iniciar el procés; torna llegir el que diu el pla funcional i diu que sí se dota
pressupostàriament, i que per això ara és la Conselleria demana aquest acord de
plenari.
Intervé la portaveu de MÉS i literalment diu:
“Aquest grup a comissió informativa ja va manifestar el seu desacord en la cessió
completa del solar, perquè el senyor batle, incomplint els acords de ple no reserva
un espai ni tampoc en proposa d’altre per a la construcció de l’escoleta.
S’ha pagat per la redacció d’un pla de mobilitat que no ha contemplat ni la
construcció de l’escoleta municipal ni la construcció d’un nou centre de salut, una
pèrdua de temps i una vegada més i per part d’aquest equip de govern, s’ha
venut fum amb el pla de mobilitat, ja ho vam avançar des del primer moment.
No podem estar d’acord en què només es pensi en una part de les necessitats de
la població.
No podem estar d’acord en què sigui només el batle que avali les necessitats. O
bé, que hi diu la regidora d’educació en quant a la construcció d’una nova
escoleta, no és necessari?
L’excusa és la manca de capacitat de l’ajuntament d’afrontar la inversió, en
aquests moments, però el Batle no me retreurà que hi ha ajuntaments on
governen els meus (com vostè sol dir) que sí han aconseguit la construcció de
l’escoleta amb ajuts.
No podem estar més d’acord amb l’afirmació de: qui vol fer alguna cosa cerca els
mitjans, qui no vol fer res, cerca una excusa.
Mentres no hi hagi reserva del solar per a l’escoleta municipal, el nostre vot serà

en contra”.
Intervé el Sr. Batle dient que votaren a favor de l’escoleta sempre hi quan no se
pogués fer el centre de Salut, en el seu moment ja els informà de les converses
amb Salut, el vot era amb aquesta condició. Acaba dient que no pot entendre com
se pot votar en contra del Centre de Salut.
Intervé el portaveu del PP dient que, aquest solar en tres anys l’ha “destinat” per
a tres coses diferents, aparcament, escoleta 0-3 anys (donà suport a la moció de
maig de 2019) i ara una proposta pel centre de salut. Segons han pogut saber a
les reunions amb diversos càrrecs polítics de la conselleria no hi havia ni
l’aparelladora ni cap tècnic, ningú ha explicat el projecte, com queda la zona de
Can Gelabert, l’aparcament...tampoc que la Conselleria tengui la partida
pressupostària reservada per fer aquest Centre de Salut a Binissalem.
A continuació es passa a votació la proposta d’acord cessió solar al Servei de
Salut de les Illes Balears, que és REBUTJADA per CINC (5) vots a favor (UxB),
VUIT (8) en contra (PP, MÉS i PSOE) i ZERO (0) abstencions.

DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE LA
REGIDORA, SRA. ALICIA COLOMA SÁNCHEZ MORENO. El Sr.
Batle dona compte de la renúncia voluntària presentada per la
regidora, Sra. Alicia Coloma Sánchez Moreno.
La Sra. Alicia Coloma Sánchez Moreno ha presentat davant la
secretaria general de l’Ajuntament dia 7 de setembre de 2021,
registre 2021-E-RC-3794, un escrit mitjançant el qual expressa la
seva renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Binissalem.
Conforme a l’establert a l’article 182.1 de la Llei Orgànica 5/1985 de
19 de juny, del Règim Electoral General, la Instrucció de la Junta
Electoral Central de 10 de juliol de 2003 i l’article 9.4 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
(RD 2568/1986, de 28 de novembre), aquesta renúncia ha de fer-se
efectiva davant el Ple i ha de prendre coneixement de la mateixa.
L’Ajuntament en Ple acorda:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia voluntària a la condició de
regidora del grup Unió x Binissalem, d’aquest ajuntament per part de
la Sra. Alicia Coloma Sánchez Moreno.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que
remeti la credencial de la persona a qui correspongui per ordre
numèric, inscrita en la llista de la candidatura Unió per Binissalem, que
va concórrer a les eleccions locals de dia 26 de maig de 2019, per tal
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Donar compte renúncia voluntària regidora Alícia Coloma Sánchez
Moreno

que pugui prendre possessió al càrrec.
Intervencions:
El Sr. Batle demana a la regidora Sra. Sánchez si vol que llegeixi la renúncia i ella li
respon que sí, i aquest ho fa:
“Jo Alícia Sánchez regidora d’aquest Ajuntament em veig amb la necessitat
d’haver de sol·licitar la baixa d’aquest plenari com a regidora del nostre consistori,
les causes en són diverses, algunes, sobrevingudes que em fan en la necessitat
d’haver de prendre aquesta decisió, una decisió dolorosa, però meditada, i gràcies
al gran respecte que tenc al càrrec, a la institució i al nostre poble.
Entre d’altres les causes són:

Vull agrair a tots els regidors d’UxB la gran labor que sé que estan realitzant, si no
hagués estat regidora mai m’hauria imaginat la quantitat de feina, dedicació i
responsabilitat que té un regidor, fins que no hi ets no t’ho imagines... i també vull
agrair a la resta de regidors la seva responsabilitat i encoratjar-los a tots a seguir
fent feina pel nostre poble, per damunt d’ideologies, i ordres que puguin anar en
contra de l’interès de tots, amb l’únic objectiu de debilitar al contrincant i amb
això perjudicar el nostre poble.
Per tot això comunic a aquest plenari la meva renúncia a l’acta de regidora”
Continua el Sr. Batle dient que està molt gojós d’haver-la tinguda de regidora
d’educació i cultura, que sap que ha fet una feinada, fins i tot del que no li
corresponia, creu que ha tengut molta sort d’haver pogut comptar amb ella, que
val molt i que està molt agraït. Acaba demanant un aplaudiment que obté per part
de tots els presents.
Intervé la portaveu del PSOE que diu que com a companya regidora, com a part
de la comunitat educativa, que la seva tasca és ajudar al poble i als veïns, és
conscient de les traves que se poden trobar a vegades per sol·lucionar els
problemes i que li consta que la comunitat educativa està satisfeta de la tasca
realitzada. Conclou dient que com el batle no li ha deixat llegir la seva renúncia i
demana faci una intervenció.
La regidora Sra.Alicia Sánchez respon que la carta de renúncia estava escrita
entre els dos, que no tenia ganes de llegir-la ni de xerrar per això ho ha fet ell, no
li agraden els plenaris, que tenim un poble molt guapo i que per diferències
polítiques no s’arribin a acords, no li agrada.
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La gran problemàtica que existeix en l’administració per a poder dur endavant
projectes i activitats, fa que dia rere dia i cada vegada en sigui més complicat, on
per dur endavant qualsevol actuació o activitat hagin de passar mesos.

ACTA DE PLE

La meva professió necessita constant formació i dedicació. Cosa que és totalment
impossible essent regidora de l’Ajuntament, l’àrea d’educació necessita dedicació
plena a la institució cosa que per desgràcia no puc.

Número: 2021-0021 Data: 31/03/2022

Trasllat la meva residència a un altre municipi, el que em farà difícil poder donar
una resposta ràpida a les necessitats d’una regidoria tan important i amplia com
és la educació i cultura.

Intervé la portaveu de MÉS dient que també li hagués agradat que la renúncia
l’hagués llegit ella i li agraeix la feina feta. Al que la Sra. Sánchez li dóna les
gràcies.
Intervé el portaveu del PP qui li desitja la millor de les sorts, li agraeix el temps
que ha dedicat a l’Ajuntament de Binissalem i al nostre poble, que se queda amb
la part positiva d’aquesta experiència.
Intervé la regidora Sra. Sánchez dient que el mateix els desitja a tots i demana
més enteniment a tots per aquest poble meravellós que tenim.
La Sr. Alicia Sánchez s’aixeca i surt de la sala de plens, essent les 23.00 h.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

El grup de MÉS ha presentat per registre (RE 1360 de 09-09-21) 12 precs i
preguntes, i la Sra. Mateu diu que per l’hora que és les reduirà i en formula les
següents:
1.- Fundació Llorenç Moyà: aquest ple va adquirir el compromís següent: El ple de
l’Ajuntament de Binissalem es compromet a la creació de la Fundació Llorenç
Moyà, dins aquest any 2018, quina és la situació?
El Sr. Batle respon que la situació és precària, que no està on a ell li agradaria, que
és molt complicat i que hi estan fent feina encara i que no estem on voldríem.
3.- Perquè no s'obté resposta als registres d'entrada d'aquest grup ni tampoc als
dels treballadors d'aquest ajuntament? Afegeix que,
- de tots els registres d’entrada presentats el darrer any per aquest grup i n’hi ha
molts, però molts, prop d’una cinquantena, només hem rebut resposta a 2: un
referent a la documentació d’una comissió informativa, i s’altra referent al
procediment de convocatòria de comissió informativa i incompliment de varies
normes per part del batle.
- Per part de treballadors de l’ajuntament, totes les persones presents com a
públic, també resten a l’espera d’informació sol·licitada, perquè no se les envia?
- També, un treballador d’aquest ajuntament, i aquesta portaveu li ha recordat al
batle en vàries ocasions, va demanar un reconeixement per un company seu per
als 30 anys de servei al ciutadà, perquè no ha obtingut resposta ni tampoc s’ha fet
aquest reconeixement?
El Sr. Batle respon que ara mateix no sap quines són aquestes entrades, que no
sap molt bé perquè no s’han contestat, que potser no s’hagin dirigit al batle,
demana si li poden reenviar i li donarà resposta, que se compromet a mirar-ho.
4.- Quin és l'estat de la subvenció que es va demanar per les Festes des Vermar
d'enguany?
El Sr. Batle respon que està pendent. La Sra. Mateu li demana què faran amb els
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Precs i preguntes
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C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

El Sr.Batle respon que saben que necessita una actuació, que hi estan fent feina,
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1. Les garangoles de la plaça 31 de desembre estan en mal estat, una dona va
caure i es va fer mal, però segueixen sense arreglar. Què pensen fer? A més
afegeix que els consta que els veïns estan molt queixosos pels renous i per
l’incivisme.

ACTA DE PLE

euros sol·licitats? I el Sr. Batle li respon que tot és correcte.
5.- Qui va redactar el projecte que inclou: estudi de les necessitats i quantificació
dels pressupostos d’aquestes necessitats? Afegeix: me corregeixi secretaria i
intervenció, si no vaig amb el cert: segons la llei de contractes, aquestes persones
que han participat en l’elaboració del projecte, ara ja no podran participar en el
desenvolupament i execució del mateix, no és cert? Prenguem nota idò, per tenirho en compte i fer les passes necessàries en cas de que hi participin.
7.- Perquè l'Ajuntament no compleix amb la llei de normalització lingüística?
El Sr. Batle respon que no sap a què se refereix. I la Sra. Mateu li diu que es
refereixen a totes les licitacions, perquè els plecs estan en castellà? Perquè
s’incompleix el ROM? Perquè no es va incloure a la licitació la redacció dels plecs i
la seva traducció? No diuen que por el dinero se mueve el perro...; ens referim a
retolacions diverses que hi ha pel nucli urbà del poble i que aquest ajuntament ja
ha rebut queixes?
La regidora Sra. Mateu dóna la paraula el regidor Sr. Moreno qui formula la
següent pregunta:
9.- Quines tasques s'han fet o quin és el resultat del projecte "Promoció Turística
de Binissalem 2021" subvencionat amb 9.280,70€ pel Consell de Mallorca?
El Sr. Batle respon que s’ha fet un vídeo promocional de Binissalem, un banc
d’imatges i s’ha instal·lat wifi social al casal de cultura de Can Gelabert. El Sr.
Moreno demana quan se farà el vídeo, i el Sr. Batle li respon que ha s’ha fet la
presentació i li han donat difusió.
El grup del PSOE ha presentat per registre (RE RPLN-2 de 10-09-21) l’escrit de
precs i preguntes, i el regidor Sr. Josep Maria Pons, les formula:
a) El grup municipal Socialista té enregistrades múltiples preguntes corresponents
a plenaris anteriors que no han estat respostes pel Batle, demanem que
s'incloguin de manera automàtica al plenari de dia 13. Afegeix que, no sap quines
són les preguntes sense respondre perquè no hi ha les actes penjades, a més a la
seva petició demanà que s’incorporessin directament i tampoc s’ha fet.
El Sr. Batle respon que demanarà que se pengin les actes que hi ha pendents.
b) A més a més, afegim les següents:
1) Les dues obres que s'han fet al camí de pedaç per fer una voravia s'han fet dins
propietat particular i amb una subvenció del consell de Mallorca?, si es així, aporti
al ple la documentació on es comprova la cessió i la incorporació al patrimoni
municipal dels terrenys objecte de la actuació subvencionada. Pot aportar també
un informe pel qual s'indica que dita obra no té necessitat de comptar amb interès
general encara que s'hagi realitzat dins sòl rústic.
El Sr. Batle respon que tota la documentació ja se presentà al Consell amb la
sol·licitud de subvenció, que això és previ a la licitació i execució, i, que pot
demanar als serveis tècnics de subvencions que li mostrin tota la documentació,
inclosa la cessió de terrenys.
La portaveu del PSOE demana la intervenció per fer el següent prec: hi haurà
festes des Vermar amb actes oficials? I si pensa convidar a tots els membres del
Consistori?
El grup del PP ha presentat per registre (RE 1374 de 13-09-21) l’escrit de precs i
preguntes, explica el portaveu que sap que està presentat fora de termini, que el
registre electrònic donava errors i que no s’ha pogut presentar fins avui, pel que li
agradaria poder-les formular, afegeix que igual que ha fet la companya de MÉS
també reduirà el número de preguntes. El Sr. Batle li respon que no hi ha
inconvenient i aquest formula les següents:

que estan esperant pressupost. I sobre el renou i l’incivisme diu que la policia hi
està fent feina, que els membres del cos són insuficients, també hi va la guàrdia
civil, poc a poc tendrem més vigilància.
Afegeix el Sr.Villalonga que sabem que és més que insuficient, no hi ha policia
després de les 21.30 h, que els veïnats se veuen obligats a cridar a la guàrdia
civil que a vegades no tenen ni resposta; per això, presentaven la següent
pregunta
2. Volem que s’acceleri la selecció del borsí de policia ja que la situació és
insostenible. Com està el tema per augmentar la plantilla de policia local? Afegeix
que s’ha de motivar la policia i s’ha de posar en marxa d’immediat el policia tutor.
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La portaveu de MÉS demana la intervenció per formular una de les preguntes que
li ha quedat pendent:
11.- Ens demanen perquè no hi ha llum a la pista de skate.
El Sr. Batle respon que hi estan fent feina.
La portaveu del PSOE, intervé demanant si hi haurà o no festes i si hi haurà
programa? Diu que ho torna demanar perquè ha fet un prec i el Sr. Batle no li ha
contestat. El Sr. Batle li respon que era un prec no una pregunta i, que sí que hi
haurà programa, que se faran algunes activitats, i ella li respon que té previstes
activitats i no informa als regidors de l’oposició? És el primer batle en tota la
història que no ha convidat als regidors!!
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3. Ens podeu passar l’informe de policia local i de secretaria on s’informa
favorablement sobre el BAN municipal que s’ha fet per a les festes des Vermar?
Afegeix el Sr.Villalonga que el BAN incompleix l’ordenança, que al mes de juliol fa
una reunió i nota de premsa que suspèn les festes, després el 6 de setembre
reuneix els bars, i ara diu que tancarà les terrasses i això no és el que els digué a
la reunió.
El Sr. Batle diu que això no és així i que el BAN és legal.
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El Sr. Batle respon que s’ha tret 4 llocs de policia, no és un consol, no és un tema
econòmic, diu que paguem per sobre de la mitjana, el problema és de torns, així li
han manifestat alguns dels policies que han partit a altres llocs, no hi ha policies
suficients ni places suficients a l’escola de policia. Que fins i tot alguns policies de
manera voluntària i en temps lliure i de paisà han anat a fer-hi control de botellots.
Conclou dient que també està fent feina amb els agents covid.

