
ACTA DEL PLENARI ORDINÀRI DEL 7 DE FEBRER DEL 2019

Quan son les 11:06  hores del 7 de febrer del 2019, es reuneix a la Sala del Plenari de la Casa de 
la Vila per dur a terme la sessió del plenari ordinària en primera convocatòria sota la presidència  
del Batle el Sr. Bartomeu Jover Sánchez i hi assisteixen els següents regidors:
la Sra. Catalina moragues Calafell, la Sra. Maria Teresa Vidal Balaguer, el Sr. Mateo Vallori 
Mas, el Sr. Giuseppe Sturniolo i el Sr. Bartomeu Sastre Moner. 

Es troba present la Secretària de la Corporació, la Sra. Eugenia Torrens Cañellas que dóna fe de  
l'acte.

 Sense més preàmbuls, el President declara oberta la sessió i passen a tractar-se els assumptes  
següents seguint l'ordre del dia establert.

1.-Aprovar l'acta anterior
S’aprova per unanimitat l’acta anterior del plenari ordinari del 5 de desembre del 2018 i del  
plenari extraordinari del 10 de gener del 2019.

2.-  Sol·licitud  de  la  compensació  econòmica  a  la  conselleria  d'hisenda  i 
administracions públiques del govern de les illes balears, per la dedicació parcial 
del batle o regidor que exerceixi el seu càrrec amb aquest règim de dedicació
La Sr. Secretaria informa que en el plenari del 10 de gener del 2019 es va aprovar la dedicació  
del 75% del Sr. Batle per un import de 30.830,25€.

El dia següent va tenir registre d’entrada amb número 85/2019 notificant la modificació de les  
retribucions dels càrrecs electes publicat al BOIB el 27 de desembre del 2018. La modificació 
final per el 2019 es un increment del 2,25% amb un import de 31.523,93€ i una dedicació del 
75%.

Es duu a votació i s’aprova per unanimitat que la compensació econòmica del Batle- President  
el Sr. Bartomeu Jover Sánchez per el 2019 sia del 75% amb dedicació parcial i de retribució de  
31.523,93€

3 Aprovació, si escau, de l'ordenança de mesures per regular la promoció, venda i 
consum de begudes alcohòliques
El Sr. Batle pren la paraula i exposa que l’ordenança de mesures per regular la promoció, venda 
i  consum  de  begudes  alcohòliques  es  massa  rigorosa  per  el  nostre  municipi,  però  que  el  
departament de serveis social ha recomanat la seva aprovació.

El Sr. Sturniolo intervé exposant que els ajuntaments tenen les competències per l’aprovació de 
les seves ordenances i que aquesta ordenança està fora de lloc a un municipi de 200 habitants.  
Segueix  explicant  que  el  més  idoni  per  el  municipi  d’Estellencs  seria  una  modificació  de 
l’actual ordenança de consciencia ciutadà i medi urbà a Estellencs introduint canvis com poden 
ser que els barraquers realitzin cursos per la venta de les begudes. 

Es  prega  al  Sr.  Aranda,  treballador  social  que  entri  dins  la  sala  de  la  plenari  i  exposi  els  
arguments per l’aprovació de l’ordenança. El Sr. Aranda intervé dient que l’ordenança s’ha duit 
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a  ple  per  la  seva  aprovació  fruit  de  dos  anys  de  feina  entra  el  Consell  de  Mallorca  i  els  
treballadors socials de quasi tots els ajuntaments de Mallorca. L’ordenança està redactada per tal  
que compleixi tant la llei estatal com la autonòmica i que l’objectiu final era la no disparitat de 
normatives i sancions entre les municipis de l’illa.
El  Sr.  Sturniolo  exposa  que  l’ordenança  es  pot  resumir  en  no  fer  campanyes  de  begudes 
alcohòliques, no abusar de l’alcohol i que els barraquers realitzin cursos. A més considera que 
les sancions son desmesurades.
El Sr. Aranda li respon que es necessari un pla de prevenció tal i com indica l’ordenança i que  
les bones paraules no arriben si no existeix sanció.
El Sr. Batle informa que es farà un escrit sol·licitant la modificació de l’ordenança i l’adaptin a  
l’Ajuntament d’Estellencs.
Es forma un debat per l’aprovació de l’ordenança i finalment es duu a votació i amb 6 vots  
encontra.

4.- Ocupació de la terrassa plaça constitució

El Sr. Batle exposa ates que l’article 7, de l’ordenança reguladora de la Taxa per ocupació de  
terrenys  d’ús  públic  per  taules  i  cadires  amb  finalitat  lucrativa,  regula  expressament 
l’aprofitament  amb taules  i  cadires  de  la  terrassa   existent  damunt  la  porxada  de  la  Plaça 
Constitució.
Atesa la necessitat de fixar al primer plenari de l’any un preu de sortida per tal de que els  
interessats puguin presentar propostes en sobre tancat segons l’establer a l’ordenança.

Es proposa:

- Primer:  Treure públic l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc mitjançant  
l’ocupació de la terrassa existent damunt la porxada de la Plaça Constitució amb l’ús públic amb 
taules i cadires, mitjançant la col·locació d’un edicte al tauló d’anuncis municipal i a la pàgina 
web de l’ajuntament (www.ajestellencs.net) per tal que els interessats, en un termini de 20 dies  
naturals, puguin presentar, en sobre tancat, les seves propostes a les oficines de l’Ajuntament 
d’Estellencs de 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres.

- Segon: Fixar un preu de sortida de 1.350,00 €, el qual podrà ser millorat a l’alça.

- Tercer: Facultar al Sr Batle per tal que al finalitzar el termini de presentació anunciï el dia en  
que es durà a terme l’obertura dels sobres, al tauló d’anuncis de l’ajuntament i a la seva pàgina 
web (www.ajestellencs.net), i atorgui la llicència a l’oferta amb el preu més alt per un termini d’ 
un any.

El Sr. Sturniolo comenta que la licitació té un preu baix

Es duu a votació amb 3 vots a favor del i 3 abstencions.

5.- Donar compte de les modificacions de crèdits 
La Sr. Secretaria informa de les dues modificacions de crèdit  produïdes per la pèrdua de la  
subvenció  Gran  Repercussió  turística  i  de  promoció  de  l’economia  local  del  2018.  S’ha 
incrementat la partida 920.62500 per import de 5020€.
La  segona  modificació  correspon  a  la  compra  d’un  servidor.  S’ha  incrementat  la  partida 
920.62600 per impor de 700€.
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6.-  Donar  compte  de  l’ajuda  de  l’aportació  de  l’Ajuntament  d’Estellencs  cap  a 
l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per les inundacions de l’octubre del 2018.
El Sr. Batle informa que l’Ajuntament d’Estellencs ha recaptat 800e que han estat ingressat als  
damnificats del Llevant . 

7.- Donar compte del canvi de titularitat del ninxol 6 quadre 2
El Sr. Batle dona compte que la propietària del nínxol 6 quadre 2 va sol·licitar un canvi de 
titularitat.  Segons  el  Reglament  de  règim  interior  del  cementeri  municipal  del  municipi 
d’Estellencs  article  26,  la  propietaria  ha  aportat  la  documentació  necessària  per  fer  la 
transmissió i  una vegada publicat  al  BOIB i  en al  tauló d’anuncis el  citat  canvi,  sense que 
s’hagin presentat al·legacions s’atorga el canvi de titularitat del nínxol.

8.- Donar compte de la comissió d’activitats culturals
Sr. Vallori pren la paraula i exposa que es va sol·licitar una subvenció per 10.000€ per realitzar 4  
concerts estiuencs. Tres concerts es faran a la plaça del Triquet i un d’ells a la plaça. 
S’ha contractat un tècnic de so i se li ha demanat a Carles Sastre un pressupost per realitzar  
aquesta actuació. El Sr. Sastre intervé dient que ell no ha pressionat a l’equip de govern perquè  
es realitzi la contractació de’n Carles Sastre.

9.- Decrets i resolucions de Batlia.
177.- Convocar la sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal que es celebrarà el dia 23 de  
novembre del 2018 
178.- Inici contracte menor subvenció elements etnològics
179.- Adjudicació contracte menor elements etnològics
180.- Pagament nòmines personal
180.a)- Adjudicació contracte menor elements etnològics
181) Productivitat
182) Convocar la sessió ordinària del Ple Municipal que es celebrarà el dia 5 de novembre del  
2018
183) Inici expedient oferta de contractació pública
184) Aprovació definitiva de tramitació d’oferta de contractació pública
185) Iniciar l’expedient per retorn d’aval del contracte de les NNSS
186) Devolució d’aval del contracte de les NNSS
187) llicència del expedient urbanístic 40/2017
188) llicència del expedient urbanístic 25/2018
189) llicència del expedient urbanístic 26/2018
190) llicència del expedient urbanístic 27/2018
191) llicència del expedient urbanístic 25/2017
192) Rectificació final obra 32/2007
193) Pagament de factures
194) Càrrec Resolució d’incoació d’expedients sancionadors matèria de trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària.
196)Pagament nòmines personal
197) Decret d’inici expedient modificació crèdit per la compra de l’ordenador
198) Resolució expedient modificació crèdit per la compra de l’ordenador
199)  Decret d’inici expedient modificació crèdit per la compra de l’equip de so
200) Resolució expedient modificació crèdit per la compra de l’equip de so
201) Pagament factures
202) Resolució pròrroga pressupost 2018
203) Productivitat
204) Pagament factures
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205) Pagament nòmines personal
206) Pagament tasques regidoria.

Decrets del 2019
 Pagament factures
 Convocar la sessió extraordinària del Ple Municipal que es celebrarà el dia 10 de gener 

del 2019.
 Pagament factures
 Inici de l’expedient de l’ordenança mesures per regular la promoció, venda i consum de 

begudes alcohòliques
 Resolució per aprovació del ple de l’ordenança mesures per regular la promoció, venda 

i consum de begudes alcohòliques
 Desestimació de la devolució de del impost de activitats econòmiques del 2017 i 2018 
 Pagament factures
 Pagament nòmines
 Productivitat
 Convocar la sessió ordinària del Ple Municipal que es celebrarà el dia 7 de febrer del  

2019 
 Pagament factures

10.- Sol·licituds i correspondència.
El Sr Batle informa del registre entrada 1293/18- Insuficiència de clor a la xarxa Sa Plaça el  
16/11/2018. Es a causa  que el dia de la prova de cluor es realitzaven els dipòsits nets i per això 
el paràmetres no devien ser correctes.
El  Sr.  Batle  exposa  que  el  registre  entrada  5/2019-  Procediment  abreviat  206/18  requerint 
l’expedient de la no devolució de plusvàlues. Un contribuent ha presentat un recurs al jutjat  
referent al decret que se li va notificar de denegació de la devolució de plusvàlues. 
Reg. Entrada 4/19- Prova Rally del 7 al 9 de març 2019. Sr. Sturniolo intervé demanat si es farà 
un  escrit  referent  a  la  quantitat  de  proves  que  passen  per  el  poble  d’Estellencs  deixant-lo 
incomunicat. El Sr. Batle li respon que Estellencs es una zona de pas, que sempre es fan les 
mateixes proves i que no es realitzarà cap escrit.
Reg entrada 113/19- Determinar quin son els punts mes conflictius on hi ha mes renous de  
motos  al  municipi  d’Estellencs.  El  Sr.  Batle  informa  de  la  reunió  que  es  realitzar  amb la 
Mancomunitat de Tramuntana. Allà informà de la problemàtica dels renous de les motos, cotxes 
i els avions, conclou dient que tota massificació crea problemes. 
El Sr. Struniolo intervé dient que son un perill ja que es realitzen carreres entre ells i poden 
provocar accidents per la velocitat que duen.
El  Sr.  Batle  li  respon  que  la  Guardia  Civil  fa  les  actuacions  pertinents  amb  aquesta 
problemàtica.
La Sr Secretaria informa del registre d’entrada 123/19- Pagament dels fons del pacte d’Estat de  
violència de gènere. S’han rebut 743,90€ per realitzar actuacions entre el 5/8/18 i 30/6/19. Les 
actuacions que es poden fer son projectes a destinar per campanyes de sensibilitzacions contra 
la dona o elaboracions de cartells, reforçar l’atenció de informació  a les víctimes de violència,  
entre  altres  actuacions.  La  Sr.  Secretaria  segueix  informant  que  el  departament  de  Serveis  
Socials ha proposat per dur a terme aquesta subvenció contractar  el pla d’igualtat. L’import del 
servei ascendeix a uns 900€. 
El Sr.  Batle respon que es realitzaran les actuacions pertinents però utilitzant el 100% de la 
subvenció sense utilitzar fons propis.
El Sr.  Batle informa del registre d’entrada 142/19- Determinar un conveni conjunt entre els  
alguns pobles de la Serra de Tramunanta i l’associació sindical d’autònoms de taxi de Mallorca.
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Existeix una problemàtica, especialment en temporada turística, quan es telefona a taxistes però 
no volen realitzar el servei a Estellencs.

11.- Comptes (ingressos- despeses).
Es dona a compte dels ingressos i despeses mes rellevants i es du a votació apropant-se per  
unanimitat.

12.- Precs i preguntes
El Sr. Batle li demana a la Sr. Secretaria que exposi la situació del Sr. Aranda. La Sr. Secretaria  
pren  la  paraula  i  informa  que  el  Sr.  Aranda  es  el  treballador  social  de  l’Ajuntament 
d’Estellencs.  Es  va  contractar  amb  contracte  menor  al  2010  i  s’ha  anat  renovant  fins  
l’actualitat. El Sr. Aranda ha denunciat a l’Ajuntament d’Estellencs davant inspecció de treball 
de  la  seva  situació.  A final  de  gener  l’inpector  de  treball  va  obrir  acta  a  l’Ajutament, 
sol·licitant diversa documentació que es va aportar en temps i forma. Una vegada traslladat la  
situació al laboral de l’Ajuntament d’Estellecs ha estat ell qui es va reunir per segona vegada  
amb l’inspector i va anticipar que la finalització d’aquest expedient acabaria amb una sanció, i 
posteriorment la incorporació del Sr. Aranda en el capitol I, personal de l’Ajuntament. Ara s’  
espera la resolució de l’acta d’inspecció.

No havent més temes a tractar, quan són les 12:49 hores el Sr. Batle aixeca la sessió, de la que 
s’estén la present Acta i de la que jo com a Secretaria don fe amb el vist i plau del Sr. Batle. 

Estellencs, 7 de febrer del 2019

Signat electrònicament
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