ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
PLE EL DIA 28/02/2019
As Castell essent les 20:00 hores del dia 28/02/2019, se reuniren al Saló
d'Actes d'aquest Ajuntament, les persones que a continuació s'expressen, a
l'objecte de celebrar Sessió de l'Ajuntament Ple per a la qual havien estat
prèviament convocades.
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Alcalde: Sr. José Luis Camps Pons
Regidors/es:
Sra. Matilde Mamajón López
Sr. Dionisio Marí Cervantes
Sr. Emilio Diez Quevedo
Sra. Begoña Mercadal Jiménez
Sr. Jaime Fedelich Carretero
Sr. Florencio Conde Camaros
Sr. Gabriel Cardona Prunera
Sra. Immaculada Paltor Simón
Sr. Óscar Gómez Jiménez
Sra. Noemí Gomila Carretero
Sra. Mª Presentación Montoya Pérez
Sr. Jordi Vidal Pons
Sr. Miguel Angel Cardona Doyle (Secretari municipal)
Sr. Manuel Benito Reviriego (Interventor municipal)
Presideix l'acte el Sr. Alcalde, José Luis Camps Pons, assistit pel Sr.
Secretari municipal, Miguel Ángel Cardona Doyle i el Sr. Interventor municipal
Manuel Benito Reviriego, i tot seguit declara oberta la sessió, una volta s’ha
comprovat l’existència de quòrum d’assistència suficient per a la seva vàlida
constitució i d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
SEGON.- PLA DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC

TERCER.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
2019
QUART.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA INFORMACIÓ
IMPOSITIVA MUNICIPAL DEL 2019
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA INFORMACIÓ
SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I INFORME DE LA
MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE 2018
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SISÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE
L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL QUART TRIMESTRE
2018
SETÈ.- BONIFICACIÓ DEL REBUT DE L'IMPOST SOBRE
BÉNSIMMOBLES DEL 2019 DEL CENTRO DE CULTURA
DEVILLACARLOS
VUITÈ.-

CONTROL D'ÒRGANS;
IMOCIONS

FISCALITZACIÓ;

PREGUNTES

NOVÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA
DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PREVI.-Pren la paraula el Sr. Batle i abans de proposar l'aprovació del contingut
del primer punt de l’ordre del dia, vol informar que aquest proper dissabte es
desplaçarà a Palma de Mallorca per la signatura amb la Consellera de Serveis
Socials del Govern de les Illes Balears del Conveni de cessió del solar municipal
per a la construcció delgeriàtric.
Així mateix posa en coneixement dels assistents que en el dia d’avui s’han iniciat
les obres que per part d’APB s’executaran en el Moll d’en Pons.
PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Posades en coneixement ambdues informacions per part del Sr. Batle, se sotmet a
votació l’acta de la sessió plenària de dia 14 de gener de 2019, la qual és

aprovada per unanimitat dels tretze membres presents i que componen la
Corporació municipal.
SEGON.- PLA DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC
Per part del Sr. Batle es dona la paraula al secretari qui dona compte del
contingut del Dictamen de la Comissió Informativa de Comerç i Turisme reunida
el passat dia 11.02.2019, proposant-se l’aprovació del Pla de desenvolupament
turístic des Castell.
Obert el torn d’intervencions, ordenades pel Sr. Batle, es produeixen les que
consten en el següent enllaç:
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https://vimeo.com/322730767#t=01m45s
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels tretze membres
presents que componen la Corporació municipal.
TERCER.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
2019
Per part del Sr. Batle es dona la paraula al secretari qui dona compte del
contingut del Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i
Patrimoni reunida el passat dia 25.02.2019, que, de manera literalassenyala:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per part de la portaveu del Grup
Municipal Socialista en data 14.02.2018 contra l’aprovació definitiva del projecte
de pressupost municipal per a l’any 2019, per raó de les consideracions
oportunament disposades en aquesta proposta.
Segon. Aprovar definitivament el pressupost municipal de l’Ajuntament des
Castell per a l’any 2019, resumit per capítols, juntament amb la plantilla de
personal.
Tercer. Publicar aquest acord al BOIB
Quart. Remetre còpia del pressupost municipal de l’Ajuntament des Castell per a
l’any 2019 a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.
Obert el torn d’intervencions, ordenades pel Sr. Batle, es produeixen les que
consten en el següent enllaç:
https://vimeo.com/322730767#t=04m42s
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb 3 abstencions dels membres de
SOM Es Castell, 3 vots en contra dels membres del PSOE, i els 7 vots favorables
dels membres del Partit Popular (6) i del PI (1).

QUART.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA INFORMACIÓ
IMPOSITIVA MUNICIPAL DEL 2019
Per part del Sr. Batle es dona la paraula al secretari qui dona compte del
contingut del Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i
Patrimoni reunida el passat dia 25.02.2019, que, de manera literalassenyala:
“Donar compte de l’enviament de la informació impositiva municipal del
2019.L’Ajuntament des Castell va enviar la informació Impositiva municipal del
2019el dia 5 de febrer de 2019 al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
L’Ajuntament des Castell va donar compte d'aquest assumpte en la Junta
deGovern Local de dia 8 de febrer de 2019”
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No havent debat en aquest punt de l’ordre del dia, els membres de la Corporació
presents es donen per assabentats de l'enviament de la informació impositiva
municipal relativa a l’exercici 2019
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA INFORMACIÓ
SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I INFORME DE LA
MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE 2018
Per part del Sr. Batle es dona la paraula al secretari qui dona compte del
contingut del Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i
Patrimoni reunida el passat dia 25.02.2019, que, de manera literalassenyala:
“Donar compte de l’enviament de la informació sobre el període
depagament i informe de la morositat del quart trimestre de 2018.
L’Ajuntament des Castell va enviar la informació sobre el període
depagament i l’informe de la morositat del quart trimestre de 2018 el dia
gener de 2019 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
L’Ajuntament des Castell va donar compte d'aquest assumpte en la
deGovern Local de dia 25 de gener de 2019”

mitjà
mitjà
23 de
Junta

No havent debat en aquest punt de l’ordre del dia, els membres de la Corporació
presents es donen per assabentats de l'enviament de la informació sobre el
període mitjà de pagament i informe de la morositat del quart trimestre de2018.
SISÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA INFORMACIÓ
SOBRE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL QUART
TRIMESTRE 2018
Per part del Sr. Batle es dona la paraula al secretari qui dona compte del
contingut del Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i
Patrimoni reunida el passat dia 25.02.2019, que, de manera literalassenyala:
“Donar compte de l'enviament de la informació sobre l'execució trimestral
delpressupost del quart trimestre 2018.

L’Ajuntament des Castell va enviar la informació sobre l’execució trimestral
delpressupost del quart trimestre 2018 el dia 24 de gener de 2019 al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
L’Ajuntament des Castell va donar compte d'aquest assumpte en la Junta
deGovern Local de dia 25 de gener de 2019”
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No havent debat en aquest punt de l’ordre del dia, els membres de la Corporació
presents es donen per assabentats de l'enviament de la informació sobre
l'execució trimestral del pressupost del quart trimestre de2018.
SETÈ.- BONIFICACIÓ DEL REBUT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES DEL 2019 DEL CENTRO DE CULTURA DE VILLACARLOS
En referència a l’assumpte en qüestió, per part del Sr. Batle es dona la paraula al
secretari qui dona compte del contingut del Dictamen de la Comissió Informativa
d'Economia, Hisenda i Patrimoni reunida el passat dia 25.02.2019, que, de
manera literalacordà:
“ELEVAR la petició de bonificació al Ple de la Corporació perquè
declaril’especial interès o utilitat municipal a les activitats realitzades pel
Centro de Cultura de Villacarlos, prèvia valoració de la documentació que
s'adjunta a la sol·licitud per la Comissió d'Hisenda"
Obert el torn d’intervencions, no se’nprodueixen.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels tretze membres
presents i que componen la Corporaciómunicipal.
VUITÈ.- CONTROL D'ÒRGANS; FISCALITZACIÓ; PREGUNTES I
MOCIONS
No se’n formulen
NOVÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA
El Batle cedeix la paraula al secretari qui dona compte, concretament, de les
actes de la Junta de Govern Local números 1/19 de dia 21.01.2019 a 7/19, de dia
15.02.2019, ambduesincloses.
DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Batle cedeix la paraula al regidor Sr. Oscar Gómez, iniciant aquest la seva
exposició comentant que té unes quantes preguntes a formular, demanant si es
considera adient que les faci totes elles seguides, obtenint en aquest sentit, el vist
i plau delBatle

D’aquesta manera presenta una sèrie de preguntes que es relacionen a
continuació, el contingut de les quals es pot consultar en el següent enllaç:
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https://vimeo.com/322730767#t=31m14s
1. Queixes sobre la falta de neteja a Sol del Este, demanant la periodicitat del
servei de neteja a la urbanització enqüestió.
2. Situació procedimental del Catàleg dePatrimoni
3. Comentari sobre les conseqüències que, sobre el penyal de Cales Fonts,
s’han produït conforme a l’execució d’unes obres en un habitatge de la
zona.
4. Situació de l’analítica de CalaPadera
5. Sobre la Memòria econòmica i d’activitats del CNVillaCarlos
6. Sobre la situació de les obres del bar del CN VillaCarlos (canvi d’ubicació
de la barra projectada)
7. Situació de la demanda judicial de l’Ajuntament des Castell en referència
a l’actuació (fallida) del grup LosMorancos
8. Sobre si es convocarà finalment, i abans de finalitzar la legislatura, la
Comissió Especiald’Aigües.
9. Consideració sobre el Geriàtric.
Pren la paraula el Batle comentant que anirà contestant a la majoria de les
qüestions plantejades i que en referència a les demés, ja rebrà l’oportuna resposta
per escrit.
La intervenció del Batle, responent a les qüestions plantejades per part del Sr.
Gómez, es poden consultar al següent enllaç:
https://vimeo.com/322730767#t=35m09s
Seguidament el Batle cedeix la paraula al regidor Sr. Gabriel Cardona qui exposa
una sèrie de preguntes que es relacionen a continuació, el contingut de les quals
es pot consultar en el següent enllaç:
https://vimeo.com/322730767#t=42m59s
1. Sobre la Memòria econòmica i d’activitats del CNVillaCarlos
2. Situació de la demanda judicial de l’Ajuntament des Castell en referència
a l’actuació (fallida) del grup LosMorancos
3. Situació administrativa relativa a la col·locació de les lletres de la Zona
Esportiva Sergio Llull.
4. Situació de les irregularitats constructives a l’annex de la zona esportiva
municipal.
5. Situació sobre la carpamunicipal
6. Situació relativa a la construcció de la pistad’skate.

La intervenció del Batle, responent a les qüestions plantejades per part del Sr.
Cardona, es poden consultar al següent enllaç:
https://vimeo.com/322730767#t=46m37s
Seguidament el Batle cedeix la paraula al regidor Sr. Jordi Vidal qui exposa una
sèrie de preguntes que es relacionen a continuació, el contingut de les quals es
pot consultar en el següent enllaç:
https://vimeo.com/322730767#t=51m00s
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1. Sobre les càmeres de CalesFonts.
2. Sobre la finalitat de laparcel·lamunicipal que ha estat objecte recentment
de neteja per part dels voluntaris.

La intervenció del Batle, responent a les qüestions plantejades per part del Sr.
Vidal, es poden consultar al següent enllaç:
https://vimeo.com/322730767#t=51m51s
I no havent més assumptes que tractar, essent les 21:00 h, el Sr.
batlle aixecà la sessió, ordenant la redacció de la corresponent acta, que signa
amb mi, el Secretari, quecertifico.
ElBatle
Sr. José LuisCampsPons

El Secretari interí
Sr. Miguel Ángel CardonaDoyle

Signat as Castell, en la data de la signatura electrònica que consta al final
d’aquestdocument.

Miguel Ángel Cardona Doyle.
Secretari interí.
28/03/2019 14:04:11
Signatura electrònica
Es Castell

José Luis Camps Pons
28/03/2019 14:05:20
Alcalde - President
Ajuntament Es Castell

