ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2022/3

El Pleno

Data

28 / de març / 2022

Durada

Des de les 20:34 fins a les 21:54 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Juan Victor Marti Valles

Secretari

Antonio Sancho Serapio

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

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

41538442M

Joana Maria Bauzá Riera

SÍ

43060702X

Josefina Ramis Rigo

SÍ

43188893E

José Horrach Flores

SÍ

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
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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

Declaració institucional 8 de març a favor dels drets humans i de les
dones i nines Afganes

Ajuntament de Binissalem
C/ Concepció, 7, Binissalem. 07350 (Illes Balears). Tel. 971886558. Fax: 971886532

Codi Validació: 6D7QDCQHDMAMAWCZDTNKAY955 | Verificació: https://ajbinissalem.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 15

El batle proposa alterar l'ordre del dia i començar per el punt 2 de l'ordre del dia
de la convocatòria. Cap membre del ple s'hi oposa i es cedeix la paraula a Silvia
Tur Jaume per a que llegeixi la declaració institucional en nom de l'Ajuntament,
que es transcriu literalment:
"El Ple de l'Ajuntament de Binissalem de 28 de març de 2022, des del nostre
compromís amb els valors democràtics i els drets humans, entorn de la
commemoració del Dia Internacional de les Dones, 8 de març i a petició de les
dones i grups feministes que componen el Moviment Feminista de Mallorca,
CONSTATEM
Des que a l'agost de 2021 el grup armat talibà va prendre Kabul a punta de fusell,
enderrocant al govern legítim afganès, assistim a un enorme desastre humanitari.
Hi ha constància de permanents violacions dels drets humans, però ens
preocupen especialment les sofertes per dones i nenes. Tots els drets i llibertats
recuperats per les ciutadanes afganeses amb gran esforç han estat prohibits.
La interpretació que els talibà realitzen de la xaria, llei islàmica es tradueix en un
nombrós llistat de prohibicions a les dones, com treballar, assistir a l'escola a
partir dels 10 anys, ser ateses per personal sanitari masculí o caminar soles pel
carrer, entre moltes altres.
Aquestes prohibicions entren en col·lisió amb els drets humans universals, com el
dret a l'educació per a milions de nenes, l'accés a la sanitat i a l'ocupació per a les
adultes.
Moltes dones es manifesten contra els talibans a costa de la seva pròpia integritat
física, protestant per mantenir els seus drets, exigint que cap Govern reconegui la
legitimitat del règim talibà. No les podem deixar soles en les seves justes
reivindicacions.
RESOL
Mostrar el nostre ferm suport a la població afganesa després del cop d'estat
perpetrat pel grup armat Talibà.
Sumar la nostra veu en la defensa dels seus drets i llibertats, exigint que es
garanteixin els seus drets a l'educació, al treball assalariat i a la llibertat de
circulació. Les dones i nenes afganeses, com tot el poble afganès, mereixen viure
amb seguretat, protecció i dignitat.
Exigir que es reobrin les escoles secundàries per a les nenes i que proporcionin
fons urgents per a finançar un pla educatiu coordinat per a tots els nens i nenes
de l'Afganistan.
Instar al Govern de les Illes Balears, al Govern d'Espanya, a la Unió Europea i a
l'Organització de Nacions Unides al fet que no reconeguin el règim talibà com a
legítim govern de l'Afganistan, impedint que tinguin seient en organismes
internacionals mentre no garanteixin els drets del seu poble, especialment de les
dones i nenes."
Votacions:
La proposta d'acord s'aprova per unanimitat dels membres del Ple presents a la
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE PLE

Favorable

sessió: UxB (5), PP (4), MES (2), PSOE (1).

Aprovació conveni de col.laboració Conselleria de Salut i consum
"Consum a ca teva"
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 0

“Conveni
Parts

Patricia Gómez Picard, consellera de Salut i Consum en virtut del Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la
presidenta de las Illes Balears, en nom i representació de la Comunitat Autònoma, en exercici de les
facultats que li confereixen els articles 11c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de
protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.
Juan Víctor Martí Vallés, batle de l’Ajuntament de Binissalem, (d’ara endavant l’Ajuntament) en virtut
de l’acord del Ple de 15 de juny de 2019, en exercici de les facultats que li confereixen l’article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
Antecedents

1.

2.

3.

4.

L’article 51 de la Constitució espanyola disposa que els poders públics han de garantir la
defensa dels consumidors i usuaris i protegir-ne els interessos econòmics legítims mitjançant
procediments eficaços. La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut i Consum ha
d’acomplir el mandat constitucional, en especial quan els interessos econòmics legítims dels
consumidors i usuaris es veuen afectats amb caràcter general. Aquest mandat connecta amb
la funció que l’Administració pública té encomanada constitucionalment a l’article 103 de
servir amb objectivitat els interessos generals.
D’altra banda, l’article 30.47 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix que la comunitat autònoma té la
competència exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, en el marc de les
bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general i en el marc de les bases i la coordinació
general de la sanitat. També té competència exclusiva en la regulació i el foment de les
associacions de consumidors i usuaris i en la regulació dels procediments de mediació.
La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut i Consum exerceix competències,
entre d’altres, en matèria de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries;
informació i atenció a les persones consumidores i usuàries; tramitació i mediació de les
reclamacions i denúncies de consum, i resolució de les controvèrsies a través de l’arbitratge
de consum.
A més, l’article 91 de la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones
consumidores i usuàries de les Illes Balears, estableix que el Govern de les Illes Balears
dirigeix la política de defensa dels consumidors, exerceix la potestat reglamentària en la
matèria i ha de promoure la col·laboració entre les administracions en la consecució dels
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de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l’Ajuntament de
Binissalem en matèria de consum, programa «Consum a ca teva»
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PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Salut i Consum
en matèria de consum, programa «Consum a ca teva» Es transcriu a continuació
el text íntegre del Conveni:

Número: 2022-0001 Data: 06/09/2022

Atesa la proposta per a la renovació del conveni remès per la Conselleria de Salut
i Consum, en matèria de consum, programa «Consum a ca teva»,
Atès que per ple d’aquesta corporació de 07-12-2004, s’aprovà el conveni Consum
a ca teva,
Atès que per complir el que disposa la Llei 40/2015, del Règim Jurídic del Sector
Públic, s’ha de renovar el conveni,
Es sotmet a consideració del Ple, la següent proposta d’acord:

7.

8.

L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, atribueix als ajuntaments
la facultat de promoure les actuacions adequades per satisfer les necessitats de la comunitat
veïnal, i l’article 29.2.v) de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears
disposa que els municipis de les Illes Balears tenen en tot cas competències pròpies en
matèria de regulació i gestió dels sistemes d’arbitratge de consum, informació i educació de
les persones consumidores.

9.

En aquest marc de col·laboració, la Conselleria de Salut i Consum i l’Ajuntament, tenen la
voluntat d’unir esforços per establir una via de col·laboració àgil i eficaç en benefici dels
consumidors i usuaris, mitjançant l’organització d’actes divulgatius en matèria de consum i
defensa dels consumidors i usuaris. Per això, les dues parts acorden subscriure aquest
conveni, el qual té naturalesa administrativa i es regula pel que disposen la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, d’acord amb les següents
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6.

ACTA DE PLE

5.

objectius que fixa la Llei esmentada. Així mateix, l’apartat 2 de l’article esmentat estableix
que a l’efecte de coordinar l’actuació de les diverses administracions públiques, s’hi poden
establir acords que permetin rendibilitzar els recursos humans i materials.
L’article 94 de la Llei 7/2014 de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes
Balears regula la col·laboració interadministrativa, en especial de l’Administració autonòmica
de consum amb els municipis.
L’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, relatiu a les
relacions interadministratives, estableix que, per a la coordinació i eficàcia administrativa
efectives, l’Administració General de l’Estat, així com les administracions autonòmica i local,
d’acord amb el principi de lleialtat institucional, en les seves relacions recíproques, han de
prestar en el seu àmbit la cooperació i assistència actives que les altres administracions
puguin necessitar per al compliment eficaç de les seves tasques. D’altra banda, l’article 57 de
la Llei 7/1985 regula la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració
local i les administracions de l’Estat i de les comunitats autònomes en assumptes d’interès
comú, que s’ha de dur a terme amb caràcter voluntari, i poden tenir lloc mitjançant els
convenis administratius que se subscriguin.
En el mateix sentit es recull a l’article 141.1.d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, que estableix que les administracions públiques han de prestar, en
l’àmbit propi, l’assistència que les altres administracions puguin sol·licitar per a l’exercici
eficaç de les seves competències.

Primera
Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte definir el marc de col·laboració entre la Conselleria
de Salut i Consum i l’Ajuntament de Binissalem, amb la finalitat de coordinar
l’organització d’actes divulgatius en matèria de consum i defensa dels
consumidors i usuaris en el municipi de Binissalem, i de facilitar la presentació de
reclamacions de les persones consumidores i usuàries del municipi a les
dependències municipals.
Segona
Compromisos específics
a. L’Ajuntament ha de col·laborar amb la Conselleria de Salut i Consum en la recepció de
reclamacions de consum que presentin a les dependències municipals els seus residents, i les
ha de traslladar a la Direcció General de Consum al més aviat possible. La Direcció General,
una vegada que rebi les reclamacions, les ha de tramitar per ordre rigorós d’entrada en el
Registre.

b.

L’Ajuntament es compromet a facilitar la infraestructura necessària per realitzar els actes
divulgatius d’informació i formació, com ara els locals adequats per a la formació i divulgació
presencial i per videoconferència, i convocar-hi els residents amb antelació suficient quan
organitzi actes divulgatius en el seu municipi.

c.

La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut i Consum es compromet a posar a
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Clàusules

disposició de l’Ajuntament els monitors i conferenciants especialistes en temes de consum i
defensa dels consumidors que necessiti, tot tenint en compte les disponibilitats de la Direcció
General. Per això, ambdues parts han d’elaborar de manera conjunta un calendari d’actes per
dur a terme en el municipi de Binissalem, que permeti aprofundir en les qüestions més
rellevants per als consumidors.
Tercera
Obligacions econòmiques
Aquest conveni no suposa cap compromís de despesa per a les parts, les quals han de dur a terme els
compromisos amb el recursos materials i personals de què disposen.
Quarta
Extinció del Conveni
El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.

e.

L’acord mutu de les parts.

f.

L’incompliment dels compromisos assumits per les parts.

g.

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni
sempre que no sigui imputable a qualsevol de les parts del conveni.

h.

Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

Cinquena
Comissió de seguiment
Es preveu l’existència d’una comissió de seguiment amb representació d’ambdues parts, formada per
dos representants de la Conselleria de Salut i Consum i dos representants de l’Ajuntament, que s’han
de reunir, si és necessari, amb l’objectiu de fer el seguiment i resoldre els possibles dubtes i
controvèrsies.

Sisena
Vigència
Aquest conveni entra en vigor el dia que se signi i tindrà una durada de quatre anys. No obstant això,
les parts poden acordar-ne expressament la pròrroga, de conformitat amb el que estableix l’article
49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, fins a quatre anys més.
Setena
Naturalesa i règim jurídic
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i es regula pel que disposen amb caràcter
bàsic la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 78 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Número: 2022-0001 Data: 06/09/2022

d.

ACTA DE PLE

Són causes d’extinció del conveni:

SEGON.- Traslladar el present acord a la Conselleria de Salut i Consum”.
Intervencions:
Intervé la representant del PSOE i exposa que el conveni tipus no ha estat
degudament emplenat. Explica que hi ha 2 versions a l'expedient però cap d'elles
està emplenada amb les dades de l'Ajuntament. Demana que se li faciliti al PSOE la
proposta que es presenti en relació a aquest conveni.
Intervé la portaveu de MES Aurora Mateu que demana transcripció literal de la seva
intervenció: "Votarem en contra, ja que no podem votar a favor d’un conveni que
no està emplenat, i que pot ser modificat en qualsevol moment després del ple.
Aprovariem en tot cas un document d’acord que ens doni tota la informació, i no
és el cas. Curiosament o irònicament a la documentació del ple de la seu
electrónica, hi ha un “certificat d’acords i diu”, però tot i així no s’aporta
document definitiu i emplenat".
Votacions:
Vots a favor: PP (4), UxB (5) i PSOE (1).
Vots en contra: MES (2).
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Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni. Palma en la data de la signatura electrònica”

Manifestació condemna atac de Rússia a Ucraïna

Moció PSOE: Moció per a la celebració d'un debat de l'Estat del Poble
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La representant del PSOE dóna lectura a la següent moció:
"D'acord amb el qual preveu el Reglament d´organització, funcionament i règim
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Pren la paraula el Batle, explica que es tracta d'una moció institucional tipus i
procedeix a la seva lectura. Es transcriu la declaració institucional en la seva
literalitat:
"Davant l’atac injustificat de Rússia a un país sobirà i independent com és Ucraïna,
Binissalem manifesta la seva més enèrgica condemna a un atac del tot injustificat
i que només pot dur com a conseqüència una molt gran inestabilitat social i
econòmica mundial.
Alhora, manifestam la solidaritat de Binissalem amb els ciutadans d’Ucraïna i
mostram el nostre més sincer suport en aquests durs moments per al poble
ucraïnès. Les noticies que arriben són alarmants, l’auxili i la protecció de la
població civil en aquest conflicte és ara la prioritat. Per això exigim la creació d’un
corredor humanitari per als civils refugiats que el conflicte pugui causar i oferim
les Illes Balears com a terra d’acollida de la població ucraïnesa forçada a
l’abandonament de la seva terra.
Rebutjam el trencament de les relacions diplomàtiques així com l’escala de
violència que ha dut fins a l’atac armat que és una clara i flagrant violació de les
normes bàsiques del dret internacional. Creiem en l’Estat del dret i en la
democràcia, en un Món basat en regles i en la pau.
Sol·licitam una resposta unitària i coordinada en el marc de la Unió Europeu i les
Nacions Unides davant un atac que genera incertesa i inseguretat global en un
moment clau per a la recuperació de la crisi mundial ocasionada per la pandèmia
de la COVID-19.
Demanam que cessin les accions militars, que tornin a la llei i al dret internacional
i que es restableixi el camí del diàleg diplomàtic. La solució al conflicte només pot
ser pacífica, feim una crida a la pau, un clam, el nostre clam, unànime per la pau a
Europa. No es poden repetir errors del passat, les regles del dret universal han de
prevaldre per damunt de tot."
Intervencions:
El Batle demana a les administracions autonòmica i central que aportin els
recursos econòmics per fer front a aquesta situació, donat que seràn una vegada
més les entitats locals.
Intervé la portaveu del PSOE i dona tot el seu suport.
Intervé la portaveu de MES, Aurora Mateu, que demana transcripció literal de la
seva intervenció: "Demanaríem, tot i tenir una mínima informació obtinguda a la
reunió que aquesta portaveu va demanar al Sr. Batle en nom d’una ciutadana,
que ens faci dos cèntims de les aportacions de Binissalem, els procediment, etc…"
Pren la paraula el Batle i diu que han hagut de cercar-se la vida i i que gràcies a la
FELIB s'han fet les gestions amb el centre de salud. El material recollit per part de
l'Ajuntament no està canalitzat i per això s'ha fet per part de 2 associacions:
associació de nins ucrainesos i bielorussos i la fundació llevant en marxa, a través
d'en Toni Mesquida. Conclou que la població civil ha passat per davant les
institucions.
Votacions:
La proposta d'acord s'aprova per unanimitat dels membres del Ple presents a la
sessió: UxB (5), PP (4), MES (2), PSOE (1).
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Número: 2022-0001 Data: 06/09/2022
Codi Validació: 6D7QDCQHDMAMAWCZDTNKAY955 | Verificació: https://ajbinissalem.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 15

Ajuntament de Binissalem
C/ Concepció, 7, Binissalem. 07350 (Illes Balears). Tel. 971886558. Fax: 971886532

ACTA DE PLE

jurídic de les entitats locals, interessa elevar al Ple de l´Ajuntament la següent
moció, via d’urgència:
MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D’UN DEBAT DE L’ESTAT DEL POBLE EL MES
D’ABRIL DE 2022
Exposició de motius:
A nivell d’administració local i com Ajuntament de Binissalem tenim aprovat un
instrument de transparència I apropament a la ciutadania, un espai obert a la
participació on binissalemers I binissalemeres poden ineracturar amb els qui
gestionen la nostra institució i amb qui els representa i els dóna veu al plenari. Es
el Debat de l’Estat del poble.
Entenem que els darrers dos anys marcats per una crisis sanitària pandèmica
sense precedents no s’hagi celebrat aquest debat per les condicions sanitàries
que s’establien, però actualment tenim un context pandèmic diferent que ens
permet recuperar, poc a poc, l’anhelada normalitat.
Un cop definida la situació sanitària actual hem de tenir en compte la situació
política i de gestió inerna al nostre ajuntament: una malmesa situació econòmica
del nostre consistori, caòtica gestió política interna i manca de previsió de dates
per a l’aprovació d’uns pressupostos municipals per tercer any consecutiu.
Dins aquest context general explicat, els Socialistes de Binissalem defensem que
és la nostra responsabilitat com a representants de la ciutadania i el nostre deure
de transparència, exigir la celebració del Debat de l’Estat del poble.
Per tot l’exposat anteriorment Grup Municipal del PSIB-PSOE a Binissalem proposa
que: El Ple de l'Ajuntament de Binissalem acordi la celebració del Debat de l’Estat
del poble el proper mes d’Abril de 2022, al Teatre municipal de Binissalem
respectant en el moment de la celebració les mesures imposades per les
autoritats saniàries competents en la matèria".
Intervencions:
Intervé la portaveu de MES Aurora Mateu que demana transcripció literal de la seva
intervenció: "Noltros votarem a favor de la moció dels Socialistes de Binissalem,
com no, tot el que suposi transparència d’una administració cap al ciutadà, tendrà el
nostre suport, total suport, res d’abstencions en positiu, totalment a favor.
Tot i que ens sap greu manifestar el nostre escepticisme, ja que, el plenari va
aprovar, per unanimitat al plenari celebrat el passat 1 d’octubre de 2018, una
proposició del nostre grup, “Per a la fixació de la data del debat sobre l’estat del
poble”, on s’acordava:
1.- El debat sobre l’estat del poble s’ha de celebrar abans del primer de maig de
cada any.
2. Cas de no haver-hi acord sobre la data de celebració del debat sobre l’estat del
poble, aquest quedarà convocat automàticament el segon dijous del mes de març a
les 20. Exceptuant els anys d'eleccions municipals.
3- Fixar aquest acord i els que convinguin en el ROM, que actualmente està en fase
de revisió.
4- De forma transitòria, el debat de l’any 2018 se celebrarà dijous dia 25 d’octubre a
les 20 al Teatre Municipal.
Tot i haver passat uns anys, 2020 i 2021 que no han ajudat a fer un debat d’estat
des poble, amb públic, direm, que: no es va celebrar el de 2018, i no coneixem cap
impediment més que la manca de ganes del batle per a celebrar-ho, i tampoc, s’ha
fixat aquest acord al ROM.
Afegirem per acabar, que a part del Debat, des d'aquest grup demanam que es
respectin els calendaris de les sessions plenàries marcades tant al ROM com al ple
de constitució".

Proposta d'acord:
La celebració del Debat de l’Estat del poble al Teatre municipal de Binissalem
respectant en el moment de la celebració les mesures imposades per les autoritats
saniàries competents en la matèria.
Votacions:
La proposta d'acord s'aprova per unanimitat dels membres del Ple presents a la
sessió: UxB (5), PP (4), MES (2), PSOE (1).

Proposició Més per Binissalem per al reconeixement i atorgament de la
distinció: Creu al mèrit policial distintiu blanc de la CCAA de les Illes
Balears

El passat 31 desembre de 2019, Bartomeu Munar Pieres, Subinspector en Cap de
la Policia Local fins a la seva jubilació, va complir 37 anys de servei.
El passat 15 de maig de 2021, Juan José Cuenca Garrido, Oficial en Cap de la
Policia Local i a les portes de la seva jubilació, va complir 30 anys de servei.
Dos binissalemers coneguts i estimats al i pel poble i a dins la seva professió.
Dos membres destacats i dedicats a la seva feina, fins i tot, més enllà de la seva
jornada laboral.
Dos policies que han vist créixer el poble i les seves necessitats en matèria
policial, que han viscut una evolució social dins aquests 30 anys del seu servei i
per tant han viscut i han hagut d'aprendre i adaptar-se a situacions que aquesta
evolució a tots ens afecta, però més als cossos policials en quant a tractaments i
actuacions policials.
Han viscut uns canvis en els sistemes de feina arrel del pas dels anys i de
l’evolució tecnològica.
Han viscut una pandèmia, i ells en tot moment han estat a disposició del ciutadà.
I suposo que el més trist per ells, és que han viscut situacions com a policies que
poden tenir clar que són situacions del seu dia a dia, i per les quals estan
totalment preparats però, són poc desitjables viure-les, com a persones.
Noltros hem rebut d’ells un servei responsable, professional i sempre a disposició
del ciutadà, arrel de la seva gran passió per la professió.
Vist que l’Ajuntament de Binissalem, en el seu Reglament d’Honors i Distincions
no recull la distinció al seus treballadors.
Vist que si ho regula el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es
modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública
de les Illes Balears, al seu Capítol V Premis i condecoracions, article 128.1 d) la
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ACTA DE PLE

Maria Aurora Mateu Martínez en representació de MES, presenta la següent
proposició que procedeix a llegir per a la seva aprovació per part del plenari i es
transcriu literalment:
PROPOSICIÓ: per al reconeixement i atorgament de la distinció: Creu al Mèrit
policial distintiu Blanc de la CCAA de les Illes Balears
Exposició de motius

Número: 2022-0001 Data: 06/09/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

distinció Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i article 132: La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc es lliura
als membres de la policia local, sigui quina sigui la seva categoria, quan
compleixin trenta anys de servei en qualsevol cos de la policia local, en situació
de servei actiu en situació de serveis especials, que hagin tingut una trajectòria
professional destacada i que no tenguin expedients disciplinaris en curs o
sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en el seu expedient personal.

1. Atorgar La Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc a Bartomeu Munar Pieras i
Juan José Cuenca Garrido.
2. Fer entrega del Diploma de Jubilació, com a reconeixement per la dedicació
d’una vida al servei de la ciutadania, tal i com regula l’article 133 del Decret
40/2019.
3.Recuperar, aprofitant l’avinentesa, els actes festius de comiats de les
treballadores i treballadors en motiu de la seva jubilació, així com el detall i record
pels seus anys al nostre Ajuntament i fer-ho amb caràcter retroactiu de l’any
2020."
Intervencions:
Maria Aurora Mateu Martínez en representació de MES afegeix el següent: Fa uns
mesos, per no dir, any i busques que aquest Ajuntament, més ben dit, l’equip de
govern, fa voltes amb temes d’honors i distincions, per a concedir a ciutadans de
Binissalem reconeixements, cerca la persona adequada, l’exposa als membres del
consistori, es fan diferents comissions i plens per a posar-ho en marxa i aprovarho. Veim però, que aquest Ajuntament, més ben dit, aquest equip de govern, no
té en compte a la gent que ha dedicat tota una vida al mateix Ajuntament i al
ciutadà de Binissalem. Amb un procediment encara més simple que l’anterior, ja
que hi ha un decret el 40/2019 que ens ho posa damunt la taula i ens facilita els
premis i condecoracions. Ben cert que alguns d’aquest premis, poden tenir un
caràcter més subjectiu, i és on pot crear diferències d’opinions, però el que està
clar, i sense cap tipus de subjectivitat són els premis i condecoracions pels anys
de servei i els diplomes per la jubilació. Per part d’aquest grup, no afegirem res
més, amb l’exposat a la proposició, i amb aquesta petita intervenció, simplement
demanam el suport de tots els partits en l’aprovació dels acords recollits a la
proposició, pera a agrair a nen Tomeu i a nen Juan la seva dedicació i tots els anys
de feina pel nostre poble.
La portaveu del PSOE exposa que donaran tot el suport sense abstencions.
El batle pren la paraula, i exposa que es pugui celebrar un acte on hi vagin tots els
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És per això, que aquest ple, vol reconèixer la professionalitat i la seva dedicació
amb la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple adoptar els següents
ACORDS:

ACTA DE PLE

També és cert que l’article 128.5 estableix que: L’acte de lliurament dels
guardons que s’assenyalen en les lletres a), b), c), d), g) i h) s’ha de procurar
centrar en el marc del Dia de les Illes Balears, però com que només diu procurar,
consideram que és totalment acceptable que sigui en qualsevol altre moment, i
creim que ara és el moment, davant la propera jubilació de l’Oficial en Cap.

Número: 2022-0001 Data: 06/09/2022

Tot i ser cert, que el Decret estableix que l’entrega de la distinció ha de ser en
situació de servei actiu, el fins ara Subinspector en Cap Bartomeu Munar i Pieras,
ja no està en servei actiu, però també és cert, que arrel de la pandèmia els anys
2020 i 2021 han estat uns anys especials, i aquesta situació tan especial,
justifica suficientment que s’entregui ara, tot i que tot i que no estigui en servei
actiu, no és el c as de l’Oficial en Cap, ja que en aquests moments encara està
en servei actiu.

partits.
Pren la paraula Maria Aurora Mateu Martínez en representació de Més per
Binissalem i diu que li consta que el policia Juan José Cuenca Garrido ha sol·licitat la
seva jubilació anticipada i que les condecoracions s'han de donar estant en actiu.
Proposta d'acord:
1. Atorgar La Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc a Bartomeu Munar Pieras i
Juan José Cuenca Garrido.
2. Fer entrega del Diploma de Jubilació, com a reconeixement per la dedicació
d’una vida al servei de la ciutadania, tal i com regula l’article 133 del Decret
40/2019.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El Batle exposa que ha rebut la proposició de suport a l'autodeterminació del
poble sahrauí en compliment de la legalitat internacional per part del grup polític
MES. Donat que no està inclosa a l'ordre del dia de la sessió del plenari, es
procedeix a la votació sobre la urgència d'incloure a l'ordre del dia. Tots els
membres presents voten a favor de la urgència i de la seva inclusió al Ple.
S'aprova la urgència per unanimitat dels membres del Ple presents a la sessió:
UxB (5), PP (4), MES (2), PSOE (1). A continuació, Cesareo Moreno LLabrés en
representació de MES, pren la paraula i procedeix a llegir la seva proposició
presentada per la via d'urgència, que es transcriu literalment:
"El Sàhara Occidental va ser abandonat per l'estat espanyol l'any 1976, amb
posterioritat a la Marxa Verda amb que el regne del Marroc va intentar ocupar el
territori. Arran d'aquest fet, el regne del Marroc va ocupar el territori, ocupació
que ha estat combatuda des del començament pel Front Polisario, que ha
reivindicat de manera constant un referèndum d'autodeterminació que permetés
decidir a la població.

La guerra activa entre el Front Polisario i el Marroc va durar fins al 1991, any en
què les dues parts varen signar un acord d'alto el foc afavorit per les Nacions
Unides que havia de permetre de celebrar un referèndum l'any 1992. Aquest
referèndum no s'ha fet mai, i durant tots aquests anys el Marroc ha anat invadint
el territori amb població provinent del Marroc i ha emprès una brutal repressió
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Favorable

ACTA DE PLE

Moció d'urgència de MES: Proposició de suport a l'autoderminació del
poble saharahuí

Número: 2022-0001 Data: 06/09/2022

3.Recuperar, aprofitant l’avinentesa, els actes festius de comiats de les
treballadores i treballadors en motiu de la seva jubilació, així com el detall i
record pels seus anys al nostre Ajuntament i fer-ho amb caràcter retroactiu de
l’any 2020.
Votacions:
La proposta d'acord s'aprova per unanimitat dels membres del Ple presents a la
sessió: UxB (5), PP (4), MES (2), PSOE (1).

contra la població autòctona. Les Nacions Unides no han reconegut en cap
moment la sobirania marroquina sobre el Sàhara Occidental i li han mantingut
l'estatus de territori en procés de descolonització.

El Marroc, el 2007, introdueix la proposta de que el Sàhara Occidental sigui una
autonomia sota el seu Regne, proposta que no ha estat mai acceptada per la
comunitat internacional. Durant tot aquest temps l'Estat espanyol ha defensat
formalment el compliment de la legalitat internacional, amb la celebració d'un
referèndum d'autodeterminació.

internacional amb l'acceptació de la proposta marroquina d'autonomia per al
territori sahrauí. Aquesta decisió suposa una traïció al poble sahrauí i al Front

legitimant l'ocupació, els crims de guerra, contra la humanitat, la repressió i
l'espoli de recursos del Marroc sobre el Sàhara Occidental. Aquest posicionament
està absolutament fora de la legalitat internacional, i arriba en un moment en què
la regió viu una situació de guerra i de tensió molt elevades.

Cal recordar que la població sahrauí gaudia de la ciutadania espanyola abans de

ACTA DE PLE

Polisario, així com la claudicació del govern espanyol al xantatge marroquí,

Número: 2022-0001 Data: 06/09/2022

El Govern de Pedro Sánchez ha trencat aquest posicionament de respecte al dret

el Sàhara i els països veïns; per tant, té una alta responsabilitat en la seva defensa
i en impedir l'increment de la invasió marroquina. Així hauria de ser fins que el
poble sahrauí exerceixi el seu dret d'autodeterminació. De fet, a dia d'avui
Espanya

és

la

potència

administradora

d'aquest

territori

pendent

de

descolonització.

Els pobles de l'Estat espanyol mostren el seu rebuig frontal al canvi de
posicionament del govern actual, i per això llancen un missatge i diferents accions
de suport i solidaritat envers el poble sahrauí i el Front Polisario.

A més, tot això contrasta de forma contundent amb les declaracions i accions
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ser traïda als anys 70. Espanya va ser un dels dissenyadors de les fronteres entre

mostrades per l'executiu espanyol envers la invasió russa contra Ucraïna.
Per tot això el ple de l'Ajuntament de Binissalem ACORDA:
1. Exigim al Govern espanyol que rectifiqui els acords a què ha arribat
recentment amb el regne del Marroc, pels quals abandona el seu
posicionament històric a favor del referèndum, i que retorni a la legalitat
internacional. El dret a l'autodeterminació dels pobles, reconegut per les
Nacions Unides, no es pot negociar per objectius conjunturals i espuris.

5. L'Ajuntament de Binissalem es compromet a traslladar aquests acords i a
seguir col·laborant(com ho ha fet en anteriors ocasions) amb l’Associació
d’amics del poble sahrauí i amb Escola en Pau i a manifestar el suport al
poble sahrauí i a la seva autodeterminació a les xarxes socials.
Intervencions:
Cesar Moreno LLabrés en representació de MES demana el recolzament als
membres del plenari.
La portaveu del PSOE, exposa que hi ha temes que si haguessin tengut més temps
haguessin intentat parlar. Són conscients de la problemàtica amb el poble
saharaui. Fa referència a les normes de dret internacional i resolucions de les
nacions unides per a la resolució del conflicte.
El batle exposa que com pot ser que el Regne Unit segueix tenguent bona relació
amb les seves antigues colònies, però que en el cas d'Espanya no sigui així.
Exposa la problemàtica de la documentació dels saharauis i demana a l'Estat
espanyol que reflexioni i no sigui tan falaguer.
Pren la paraula novament Cesar Moreno LLabrés en representació de MES i
demana que el 5 punt de l'acord es faci efectiu a través de les xarxes i que es
pengi la bandera a la façada de l'Ajuntament.
Votació:
La proposta d'acord s'aprova per unanimitat dels membres del Ple presents a la
sessió: UxB (5), PP (4), MES (2), PSOE (1).

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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4. Instam al Govern de l'Estat a exigir que es reprenguin les negociacions
entre representants marroquins i sahrauís per poder arribar la solució
pacífica i definitiva del conflicte i al compliment de totes les resolucions de
l'ONU que fan referència als drets del poble Sahrauí.
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3. Demanam al govern espanyol que exigeixi als organismes internacionals,
com l'ONU i la Unió Europea, el compliment dels acords i l'activació del
necessari referèndum d'autodeterminació al Sàhara Occidental. Aquest
referèndum s'haurà de celebrar amb la tutela efectiva de les Nacions
Unides, amb totes les garanties democràtiques, i, a través d'una pregunta
clara, haurà de preveure la possibilitat de la independència del poble
sahrauí.

ACTA DE PLE

2. Exigim al govern de l'Estat que es faci càrrec de les seves obligacions
envers uns ciutadans antigament espanyols i que defensi els acords
internacionals. Que exigeixi, de la mateixa manera, als organismes
internacionals el compliment, per part del Regne del Marroc, dels acords
internacionals i l'alliberament dels activistes sahrauís que romanen a les
presons marroquines.

Número: 2022-0001 Data: 06/09/2022

La portaveu de MES demana intervenir, i demana transcripció literal de la seva
intervenció:
"Quin ús es fa de l’informe de control financer que estan presentant els dos
darrers anys? , vull dir, vostès saben que fer informes per fer, encara que siguin
obligatoris per normativa, és una pèrdua de temps per a tothom? Els controls
financers, HAN D’ANAR ACOMPANYATS I ASSOCIATS A UN PLAN D’ACTUACIÓ I DE
REVISIÓ, on és aquest PLA D’ACTUACIÓ I REVISIÓ? Sincerament, si el Control
financer s’emet com a proposta de millora de la gestió d’aquest ajuntament i no
s’estudia, s’aplica, es revisa, de què serveix? És així com pensau que aquest
ajuntament pot seguir funcionant?
Noltros creim que no, i a més destacarem un punt: la manca de personal, això
provoca una reducció d’horaris i/o baixa atenció i en alguns casos inexistent al
ciutadà. Si el que feim, és simplement un informe, posar-lo a l’ordre del dia del
ple, i després deixar-lo dins un calaix, sa veritat, podem tancar i partir tots,
perquè en qüestió de personal, entre els que se’n van, els que no volen venir i els
que hi són amb alts nivells de riscos psicosocials, tot i que mai cap batle ha volgut
fer l’avaluació per a no haver d’acceptar els resultats, com diuen en bon
mallorquí, ESTAM BEN ARREGLATS."
Pren la paraula el batle, i exposa que s'han fet proves psicosocials amb la policia
local i que no han estat negatives en aquest cas. Exposa que s'ha fet feina amb el
tema d'urbanisme. Explica que s'han creat 2 places, una per urbanisme i l'altre
per intervenció, a més d'una plaça d'arquitecte, afirma que també existeix la
necessitat de posar un altre TAG, una altra treballadora social... però que es
posaràn quan es pugui, una vegada es pugui alliberar del deute bancari es podrà
ampliar i tenir més personal. Conclou que es molt complicat crear una plaça i que
les coses a l'administració s'allarguen molt i els procediments de personal es
poden allargar molt i que desde que es detecta la necessitat fins que es pot donar
una solució real poden passar 2 anys.

ACTA DE PLE

Control financer 2021

El Secretari dona compte al Ple dels requeriments judicials següents:
1. Ofici del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 amb Registre d'Entrada 2022-ERC-848 de dia 7 de març de 2022 de l'Auto d'execució forçosa en relació al
procediment incoat per ADALMO SL.
2. Ofici del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 amb Registre d'Entrada 2022-ERC-857 de dia 8 de març de 2022 de l'Auto d'execució forçosa en relació al
procediment incoat per ISLA CENTINELA SL. Execució definitiva 16/2021 peça
separada de mesures cautelars.

C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes
Precs i preguntes del grup MES:
1.- Quan es faran els pagaments de les factures i les ajudes d'emergència social
d'aquest 2022 que en el darrer ple ens vau dir que estaveu pendents del
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Donar compte dels requeriments del Jutjat
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ACTA DE PLE

tancament per part del Consell?
El batle comenta que s'ha tancat per part de la intervenció municipal i s'estan
cursant els pagaments. Explica que ja s'ha fet una Junta de Govern Extraordinària
per començar a tramitar tots els pagaments.
2.- Ja està en funcionament tota la instal·lació de plaques solars i punts de càrrega
per a vehicles elèctrics del poliesportiu?
El Batle creu que ja s'ha posat el contador i ja s'ha comunicat a l'empresa GESA.
No sap si s'ha conectat o no. Li consta que hi va pegar un autocar i que falten 2
plaques solars.
3.- Quan es publicarà al BOIB la era: "Suspensió de la tramitació i aprovació de
plans de desenvolupament de l'àmbit de la segona fase del polígon industrial,
d'acord amb el previst a l'article 51 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d'urbanisme de les Illes Balears" que es va aprovar al ple de novembre de 2021.
El batle diu que ho passarà perquè es fassi el seguiment de la publicació.
4.- Tornam a demanar: perquè fa més de 3 anys que el batle té damunt la seva
taula ACORDS DE LA MESA NEGOCIADORA DELS TREBALLADORS i no els du a ple?
El Batle explica que l'anterior secretari va considerar que els acords no eren
legals. Ara mateix s'està fent feina amb la RLT. Es traslladarà a l'empresa que
elabora la RLT per a que els assessori.
5.- Tornam a demanar: 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 Batle els hi dona la raó i considera que s'ha de fer qualque cosa en aquest
sentit. Comenta que ho traslladarà als serveis tècnics d'aquest ajuntament.
6.- Volem informació de la convocatòria pública de feina per a la plaça
d'arquitecte?
El Batle explica que s'han enviat cartes als organismes públics per trobar
membres del tribunal després de la renúncia del president.
7.- Quan ens faran arribar tots els contractes menors signats i no signats del
2021?, fa més de tres mesos que ho estam esperant. També volen sabre perquè
no estàn penjats a la plataforma de contractació del sector públic. Que consti amb
acta que es varen demanar que es facilitin els contractes.
El batle diu que li farà arribar a través de la tècnica de contractació.
8.- Quines mesures de curt termini del Pla de Mobilitat ja han realitzat? Tenen una
calendarització?
El batle explica que es varen iniciar una serie de comissions però amb la renúncia
de l'antiga regidora d'educació i cultura va quedar estancat. Actualment s'està
fent feina. Hi havia 3 projectes, un que era més lleu, s'altre era més
intervencionista i l'altre era per poder obrir un carrer o donar altres vies de
sortida. Es segueix fent feina per arribar al tercer planejament. Per aquest motiu
es varen posar en marxa aquestes iniciatives. És cert, que el policia que ho duia,
Pedro Martinez, se'n va anar a Inca. Hi havia un equip de feina molt bo.
9.- Tornam a tenir Policia Tutor?
El batle explica que la idea és que si ara els 4 policies faran el curs i quan
s'incorporin que hi hagui un policia tutor. Hi ha hagut una pandèmia, un covid, i ha
hagut lleis que han permés als policies concursar a altres llocs, s'han aturat els
procediments de selecció de policies durant aquests anys. Diu que els policies
estan intentant fer 7 dies de feina i 7 dies de descans, intentarem trobar una
solució. I han obert processos selectius a tots els ajuntaments de Mallorca. Agent
covid no se n'ha demanat cap. Va parlar amb el subinspector en cap i el policia
va considerar que no.
Pren la paraula la representant de MES i demana quin ha de ser l'horari del policia
tutor.
El batle diu que hi pugui haver conciliació de la vida laboral i familiar.
Finalment, la portaveu de MES demana que consti en acta, que es demana tota la
documentació: Ofertes, PCA, PPT, modificats, informes de replateig.
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