Ajuntament de Son Servera

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2017/3

Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària

Data

5 / de juny / 2017

Durada

Des de les 13:00 fins a les 13:24 hores

Lloc

SALA DE PLENS

Presidida per

NATALIA TROYA ISERN

Secretari

ANTONI GUAL SUREDA

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Assisteix
Natalia Troya Isern

SÍ

Maria Arenas Zarco

SÍ

Ramon Reus Brunet

NO

Segio Valbuena Pérez

SÍ

María Teodora Moreno Gómez

SÍ

Antoni Servera Servera

SÍ

Margalida Vives Andreu

SÍ

Miguel A. Espases Collantes

SÍ

Francesc Riera Caldentey

SÍ

Jaime Servera Esteva

SÍ

Isabel Carmen Llinás Warthman

SÍ
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ACTA
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Juana Ana Servera Lliteras

SÍ

Janet Morey Halang

SÍ

Salvador Servera Morey

SÍ

Antoni Cánovas Miquel

SÍ

Antonio Oliver Salas

SÍ

Maria Isabel Prieto Nebot

SÍ

A Son Servera, sent les tretze hores, del dia 5 de juny de 2017, amb la presidència de la
batlessa, assistida de l’infrascrit secretari, hi van concórrer, després de la citació prèvia,
els regidors i regidores esmentats, amb l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del
Ple de la Corporació. Declarada oberta la sessió per ordre de la batlessa, es va procedir
a dinar compte de l’únic punt de l’ordre de dia.

Expedient 1784/2017. Renúncia de Natalia Troya Isern al càrrec de batlessa de
l'Ajuntament de Son Servera.

1.Expedient 1784/2017, Renúncia de Natalia Troya Isern al càrrec de batlessa de
l’ajuntament de Son Servera.
Tot seguit la batlessa dóna comte de la seva renúncia al càrrec de batlessa i manifesta :
“ Cumpliendo con el compromiso de gobernabilidad entre el Partido Socialista y los

Independientes en el que se acordo la alcaldia compartida, presento en el dia de hoy
mi renuncia al cargo de alcaldesa.
Asumí el cargo hace dos años:
Primero con el orgullo de ser la primera Alcaldesa en el Municipio de Son Servera.
Segundo con la fuerza y el coraje de assumir Nuevos retos.
Y Tercero con la responsabuilidad que conlleva el Servicio público al ciudadano.
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Tipus de votació:
assabentament

Ajuntament de Son Servera
Espero que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio valoren de forma
positiva mi paso y mi papel como màxima responsable de este consistorio, però si en
algún momento me he podido equivocar pido de la forma mas sincera y humilde
disculpes.
Y si me lo permitis me gustaria agradecer a muchas persones que me han acompañado
en este estupendo Viajes de dos años:
A todos y todas mis compañeros de consistorio.
A todos y todas mis compañeros de equipo de gobierno.
Al grupo municipal socialista por su eterna lealtad.
A LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE Son Servera, por su siempre
inconcionalidad.
A mi família por todo y cuanto soy.
A mi pareja i compañero por su paciencia.
A mis amistades por suportar todos los planes anulados, cancelados y aplazados.
A la TV SERVERINA, por estar siempre y recoger lo que mañana seran
estupendos recuerdos.

A todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del ayuntameiento y de Son
Servera S.XXI, sin ellos el dia a dia seria impossible.
Y a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Son Servera, a los que
confiaron en mi desde el primer dia y a los que no, a todos los que me alabaron y
aquellos que con sus críticas hicieron que me esforzara cada dia.
A todas las asociaciones que colaboran y participan directamente con el
Ayuntamiento.
Seguramente que medejo a alguien sin nombrra però mil gracias a todos y todas
por hacerme participe de vuestras vidas haciendo algo que me sale del corazón. Que se
lleva dentro y que es vocación.
Assenyala que seguirà a l’ajuntament assumint la regidoria d’urbanisme , esperant
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A toda la prensa i en especial a CALA MILLOR SIETE, por acercarnos mas al
ciudadano.
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seguint col·laborant i agraint a tothom que m’hagin deixat fer el que me surt del cor i
que es vocació.

A continuació el Ple en pren coneixement de la renúncia de la Sra. Natalia Troya Isern
del càrrec de batlessa de l’ajuntament de Son Servera.

Jaime Servera Esteva, en primer lloc agrair aquest torn de paraules, i des del Partit
Popular, que manifesta el seu agraïment pel torn de paraula i assenyala que dos anys
són molt poc temps per desenvolupar un projecte. Sempre hem pensat -diu- que quatre
anys són millors que dos i que interrompre sempre deixa coses pendents i posa més
dificultats a aconseguir els objectius. En el vostre cas, hi ha una tasca repetitiva de
posar-vos d’acord entre vosaltres i, les conseqüències d’això sempre les paga el
ciutadà. L’altre dia vares deixar caure que el comentari més agre havia vengut per part
del Partit Popular i jo no tenc -assenyala- aquesta impressió, tant amb tu com amb la
resta de l’equip de Govern, simplement som realistes i ens agrada dir les coses pel seu
nom. Jo -diu- t’he de dir, a part de donar-te l’enhorabona per aquesta dos anys, que per
un polític sempre és sacrificat, que ningú, però, ho fa per obligació. Tothom quan es
presenta a un candidatura, ho fa perquè vol. Però, com a primera batlessa de Son
Servera, varen ser més les expectatives que no han estat els resultats finals, perquè sé
que hi ha hagut molt bones paraules, uns principis amb molt bones intencions, però
que queda molt bé tenir paraules envers el consens, la col·laboració ciutadana, la
transparència, quan al final no hi ha hagut res d’això. Vàrem poder veure en el darrer
Plenari que ni tan sols vàrem poder fer preguntes. El tema de consens aquest dos anys
no ha existit. Nosaltres des de l’oposició del Partit Popular no ens hem sentit gens
escoltats. Quant a participació ciutadana, seguim sense tenir res obert a l’opinió del
ciutadà. Vaig anar una vegada al cine pe tractar el tema del tancament de la plaça i, va
acabar amb un silenci d’un parell de mesos i sense de tenir en compte les opinions del
ciutadà manifestades en el cine. Quant a transparència hi ha hagut dos fets de pes: un,
l’expedient del primer tram del carril bici i, dos, el contracte de la concessió del
poliesportiu. Crec que allò del consens i la transparència hauria de ser més efectiu i
que es dugui de veres a la pràctica. Això, Natalia, és el que nosaltres trobam:
esperàvem més de la primera batlessa de Son Servera del què finalment ha estat.
Gràcies.

Natalia Troya li dóna les gràcies i dona la paraula al regidor Antoni Cánovas qui
manifesta allò que segueix a continuació: primer de tot, demana disculpes perquè tots
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Tot seguit Natalia Troya demana als presents si volen intervenir i ien primer lloc
intervé:

som humans i des d’ON volem concretar les coses bones i dolentes que trobam, si ens
ho permets. Comença amb les bones: primer de tot, vull dir que ser batle de Son
Servera no és fàcil. Estam xerrant d’un Ajuntament de 16 milions d’euros cada any;
sis o set empreses amb contractes milionaris; és un municipi turístic; i, pot parèixer
que els 113.000 euros que ens ha contat la teva Batlia entre sous i Seguretat Social, és
una quantitat molt alta, però no és gens fàcil. Trobam que feina n’has feta molta i s’és
batle durant vint-i-quatre hores, això ho diferencia de la resta de regidors i ho valoram
molt. Tampoc no volem que siguin paraules buides de contingut i ho volem concretar.
Pensam positivament l’inici de la teva Batlia malgrat aquell desafortunat servei de bus
urbà que costà 142.000 euros i que no era tan beneficiós pel servei que donava. Això
ens ha ajudat a estalviar 550.000 euros que són com comprar quatre autobusos nous.
Trobam que això va ser molt encertat. Després també, en dos anys de batlessa no s’ha
sembrat camp pi. Enhorabona. Perquè són arbre agressius, així com els quatre anys
anteriors se’n sembraren més de tres cents. Vull valorar que heu canviat el criteri.
També vull valorar positivament que es varen arreglar els accessos a l’escola Na
Penyal de Cala Millor. Vull reconèixer també que pel que fa a la recollida de fems s’ha
fet molta feina i els resultat és que s’ha recollit molt dins l’àmbit turístic i també el
porta a porta, la qual cosa ha afavorit un estalvi i una manca d’incineració. De cara al
Medi Ambient me sembla important remarcar aquesta feina d’aquests dos anys. També
com a regidor del PSOE s’han aconseguit coses a Palma i també ho vull dir. Podem
estar contents que al PAC s’hagi fet aquesta reforma que s’està acabant. Això és una
fita aconseguida per la batlessa directament. També hi ha hagut filmacions il·legals,
temps enrera, als carrers de Son Servera, però tot d’una que ho vares sabre, s’ha
corregit. I també ho vull dir: avui s’està filmant als carres de Cala Millor i Son Servera
de manera legal. També la famosa benzinera de Cala Bona que, després de tants
d’anys de demanca, ara hi és. També els dotze anys de conveni amb els Serveis
Ferroviaris. Quant a la moderació dels Plenaris, quasi n’hem fet vint i no record cap
insult de ningú, i, el mèrit d’això amb un percentatge elevat és teu. Com a representat
del municipi de Son Servera, ho has fet amb molta correcció. Però de manera especial,
te vull reconèixer així com vares gestionar un cas de violència de gènere d’una al·lota
de Son Servera, amb nosaltres, amb els portaveus, amb la família i amb els ciutadans
en general. També l’enhorabona, perquè crec que això s’ha de reconèixer i és just que
ho facem. Enhorabona per tot això.
Comprendràs però, que també parlem d’allò que no estam d’acord, tal com ho ha fet el
Partit Popular. No estam d’acord amb el tancament de la plaça tal i com s’ha fet.
Pensam que això no ha anat tan bé com pareixia. Papereres: seguim a Son Servera
amb més de trenta carrers sense papereres. Membres del seu equip de Govern varen
dir, textualment, que cada paperera era un punt de brutor i que no es posarien
papereres. Permet, però, que nosaltres ho poguem criticar. Amb el tema de policia:
com a batlessa no varen considerar des del minut u posar un regidor de policia. I, així
ens ha anat. Veiem que la majoria dels trenta cinc policies són professionals, però que
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n’hi ha set o vuit que no ho són tant. Molt de cotxe, molt de cotxe i poc a peu. A més,
amb el tema de la policia, ho vull dir públicament el dia que te’n vas, Vostè els quatre
anys anteriors era la responsable de recursos humans i amb el tema de la policia, des
del 2012, en aquest Ajuntament es fa un control telemàtic, que tothom marca quan
entra i quan surt, excepte els policies que des del 2012 s’han passat quasi tres anys
sense marcar i n’era la responsable Vostè. Això es va corregir quan jo ho vaig dir.
També vull dir, tal com ho ha manifestat el Partit Popular, que no es fan assemblees
ciutadanes. Ho vàreu dir al vostre programa electoral i les que s’han fet és perquè han
vingut imposades. Després el tema de l’Eureka, si que n’hem de xerrar, perquè ha
vingut una sentència que hem hagut de pagar 700.000 euros, i jo vull de recordar, i
que consti en acta si pot ser, que va ser un batle de PSOE que dia 2 de setembre de
1992 davant notari va signar un compromís que en quinze mesos (fins el 31.12.1993)
posarien la placa que no han posat. Això va ser un batle del PSOE. Jo havia dimitit
d’aquell equip de Govern tres mesos abans que es signés aquest compromís, per tant
no en tenc cap responsabilitat. Per tant, la culpa d’això la té un batle socialista i ens ha
costat 700.000 euros. Acabant amb aquests temes, hem de xerrar de les obres de Cala
Millor. Crec que passarà a la història, com a batlessa, per haver fet obres en unes dates
no adequades, ja que afecta bastant a la promoció del turisme. Brutor a Cala Bona i
Cala Millor, faci una volta i veurà que es pot millorar la brutor. Però no me vull
allargar amb aquests temes, però sí també en aquests dos anys ha estat incapaç de
posar a més de trenta carrers de Cala Millor, la placa amb el seu nom. Els banys de la
plaça Mallorca degradats i tancats el noranta per cents d’aquests dos anys. No va a
favor del turisme això. I, per acabar, dos temes que ja ha comentat el portaveu del PP:
el poliesportiu i el carril bici. Vàrem demanar un Ple extraordinari del poliesportiu per
veure si podíem obrir un expedient informatiu per fer un seguiment del compliment
del contracte en vigor. Vàreu votar en contra. Un contracte que és molt negatiu pels
ciutadans: pagam tot -llum, aigua, etc- només paguem un cànon de 6.000 euros anuals
i el protagonista va ser el Sr. Barrientos. I Vostè va votar en contra d’obrir aquest
expedient. I, quant al carril bici, també va votar en contra que els advocats de
l’Ajuntament fessin, a proposta de l’oposició, un estudi o anàlisi de si hi havia
responsabilitats penals per part de polítics o tècnics, perquè és evident que una obra
que havia de costar 800.000 euros en va costar el doble, 1.600.000 euros. Vosaltres
sou nou i vàreu votar en contra i, el Suprem, ara està investigant. Hi ha coses menors i
d’altres de majors i, aquestes tres darrers temes són greus. La nostra valoració no és la
real. La valoració reals la faran els ciutadans d’aquí a dos anys. Permetrà però que la
nostra valoració sigui un quatre -no l’aprovam- però motles gràcies per aquests dos
anys i li deman disculpes i en algun moment, en calent sobretot, hem tengut alguna
pujada de to. Moltes gràcies.

Seguidament, Natalia Troya dóna la paraula a la regidora Maria Isabel Prieto la qual
procedeix a la seva intervenció: Gràcies. Des de MÉS ja ens vàrem manifestar en el
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Natalia Troya dóna les gràcies a Maria Isabel Prieto i li agraeix molt les seves paraules
i les paraules de tots. Diu que entén la mecànica de l’oposició. Manifesta que molts de
punts ja han estat tractats a molts de Plenaris ordinaris i que avui és un dia de
conciliació. Com ha dit Antoni Cánovas d’ON, el temps ens donarà la raó de si hem
fet les coses bé o malament. Nosaltres estam contents que aquest municipi té deu anys
d’història d’una política progressista i me quedo amb això. Donar les gràcies a tots els
votants i que ens queden dos anys per anar complint i fent realitat les nostre idees i els
nostres objectius amb els que ens vàrem presentar. Així ja donaré la paraula per tancar
la sessió al que futur batle de Son Servera. Moltes gràcies a tots.

Intervé Antoni Servera, qui manifesta que no és a ell que li toca xerrar avui. Només dir
que es convocarà el Ple de nomenament el proper dissabte a les onze hores. I aixeca la
sessió quan són les 13.24 hores de la data abans ressenyada, i jo com a secretari en
don fe.
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darrer Plenari. Vàrem exposar, com agrupació, allò que ens hagués agradat en aquests
dos anys i no n’hem sabut. Ja vàrem entonar el mea culpa per ambdues parts, cadascú
per la seva i vàrem com a acordar que ho milloraríem. Voldria dir un parell de coses:
crec que agrair fa gran a una persona, i jo ho valor com a positiu, Natalia. I, després
dir que aquella tasca que vares haver d’envestir amb aquell assassinat d’aquella jove
serverina, ja va ser una lliçó d’allò que t’esperava. Nosaltres com agrupació hem
tingut dues impressions en general: una, que quan una persona és nova en una tasca,
quan ha rodat se’n va. Allò que hem detectat és una manca de cohesió amb tot l’equip
de Govern, que s’ha transmès diluïda. I, després amb l’oposició, que ha ho hem deixat
clar, que ens hagués agradat que hagués estat d’una altra manera, i crec que és
possible. I, per una altra banda, ho valor jo personalment, que he vist un esforç
personal supí per, de vegades, cobrir alguna mancança a qualque regidoria que no ha
estat a l’altura que s’esperava. Crec que has fet l’esforç, a part de batlessa, de
companya. Jo t’ho vull valorar perquè he vist l’esforç. Crec que queda pendent, i ho
vaig dir al Plenari, el tema de la participació ciutadana, que a Son Servera va molt
minsa, a Son Servera va molt enrere. S’ha de posar fil a l’agulla i crec que amb dos
anys de legislatura que queden, queda molta feina per fer. I, a més, vos volem donar
una mà, si voleu. Res mes. Estam entre el desacord amb el bus urbà i l’acord amb el
tancament de la plaça, amb tot allò que sigui donar espai al vianant. Res més i gràcies
Natalia.
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