
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
26 DE GENER DE 2010, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.

A Santa Eugènia a vint-i-sis de gener de dos mil deu es 
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions de 
la  Casa  Consistorial,  l´Ajuntament  en  Ple  sota  la 
presidència  del  Sr.  Batle  i  amb  l´assistència  del  Sr. 
Secretari, a fi de celebrar una sessió ordinària en primera 
convocatòria.

SENYORS  ASSISTENTS:  Batle-President,  Sr.  Guillem  Crespí 
Sastre;  Regidors:  Sra.  Jacqueline  Volait  Matrat,  Sr. 
Llorenç Cabot Campins, Sr. Sebastián Alorda Roig, Sr. Luis 
López García, Sra. M.ª Eugènia Pou Mulet, Sr. Francisco 
Casellas Femenias, Sr. Antoni Coll Ballester i Sr. Miquel 
Angel Coll Canyelles.

Essent  les  20.15  hores  el  Sr.  Batle  declara  oberta  la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:

LECTURA I APROVACIÓ DE LES SESSIONS ANTERIORS.- L’acta de 
la sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 
2009, és aprovada per unanimitat.

CORRESPONDÈNCIA,  DISPOSICIONS  OFICIALS,  DECRETS  BATLIA, 
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l’infrascrit es dóna compte 
de la següent correspondència i disposicions oficials:

-D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Administratiu núm. 1 de 
Palma de Mallorca, denegant la suspensió de l’execució de 
l’acte administratiu del recurs del Sr. Antonio Izquierdo 
Palmer per infracció urbanística.

-Del Decret de Batlia de data 21 de desembre de 2009, per 
pròrroga exposició fins el dia 11 de febrer de 2010, de la 
revisió  i  adaptació  al  P.T.M.  del  catàleg  municipal  de 
patrimoni als efectes de reclamacions.

-Del  Decret de  Batlia de  data 29  de desembre  de 2009, 
d’ordenació de la incautació i l’execució de l’aval bancari 
de l’entitat Sa Nostra, en pagament de les despeses del 
contracte  de  concessió  de  l’explotació  instal.lacions 
Poliesportiu  Municipal  i  servei  de  bar  signat  per 
l’Ajuntament i l’entitat Gestion Simpatia, S.L.



PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2010.- Pren 
la  paraula  el  Sr.  Batle,  com  a  responsable  de  l’Àrea 
d’Hisenda, el qual dona compte de les línees d’actuació 
dels Pressuposts de la corporació per a l’any 2010:

-Estan  enmarcats  dins  de  la  conjuntura  actual  de  crisi 
econòmica  el  que  suposa  un  gran  entrebanc  per  la  seva 
el·laboració  ja  que  es  tracta  d’un  pressupost  que  es 
nodreix en una part important en transferències corrents 
d’altres  administracions  supramunicipals,  que  també  es 
troben  greument  afectades  per  la  crisi  econòmica  i  la 
reducció  dràstica  d’ingressos;  per  segon  any  consecutiu 
aquest equip de govern ha baixat el tipus de gravamen de 
l’IBI, pel que l’Ajuntament deixarà d’ingressar uns 30.000 
€.
-Tenen un alt component de prudència comptable en quan a la 
quantificació  dels  ingressos,  i  dins  d’aquest  apartat 
esmentar que en relació als ingressos directes la previsió 
és la mateixa que l’any passat excepte l’IBI urbana que 
s’han previst 10.000 € més i s’ha incrementat un 100% la 
previsió de plusvàlues, tota vegada que l’ajuntament s’ha 
adherit a l’agència de certificació del col·legi notarial i 
ha  permès  fer  un  seguiment  de  les  autoliquidacions  de 
l’impost, que a vegades no es liquidaven a l’Ajuntament; es 
mantè la mateixa xifra d’ingressos en quan a l’ICO; les 
taxes i preus públics es mantenen les xifres previstes en 
el pressupost de l’any 2009 amb excepció de la nova partida 
del preu públic de l’aula de música; així mateix es preveu 
una baixada dels ingressos procedents del Fons Nacional de 
Cooperació  Municipal  i  s’han  eliminat  subvencions 
consolidades per la Fira pel fet que durant l’any 2009 no 
s’han convocat; i finalment diu que davant la previsió de 
menors ingressos, el 20% dels recursos del nou Fons Estatal 
de  sostenibilitat  local  s’han  destinat  a  fer  front  a 
despesa corrent, concretament al sosteniment de l’escoleta 
municipal.
-  S’han  consolidat  diferents  àmbits:  a  l’Administració 
General amb la creació d’una plaça de telefonista-atenció 
al  públic;  a  cultura,  amb  el  manteniment  del  Pla  de 
potenciació de la Biblioteca, amb les 23 hores setmanals; a 
joventut,  amb  la  continuació  del  periode  mes  llarg 
d’estabilitat al casal de joves, amb la gestió directa; 
associacionisme, amb la consolidació de la partida d’ajuts 
econòmics per entitats sense un fi lucratiu, amb la quantia 
de 11.000 euros; a educació, manteniment del servei d’una 



educadora de carrer mancomunadament; a personal, compliment 
de l’acord salarial del Conveni laboral per a l’any 2010. 

- S’han impulsat el següents serveis: urbanisme, posada 
en  marxa  del  projecte  d’itineraris  escolars  segurs, 
previst al Pla d’Acció de l’estudi de mobilitat del 
nucli, per un import de 3.625 euros.

- Inici  d’una  campanya  informativa  dins  els  àmbits  de 
residus,  aigua,  energia  i  contaminació  acústica  i 
foment del fòrum ciutadà amb un import de 9.000 euros, 
dins el procés d’agenda local 21.

- Realització  d’una  auditoria  energètica  de  les 
instal.lacions municipals i de la xarxa d’enllumenat 
públic per un import de 7.500 euros. Realització d’un 
Pla  d’Acció  d’eficiència  energètica  del  nostre 
municipi, mitjançant un acord de col.laboració amb la 
conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

- Creació d’una partida específica d’activitats juvenils 
amb un crèdit de 1.500 euros.

- Inversió  amb  nou  equipament  de  mobiliari  i  aparells 
deshumificadors  per  import  de  4.000  euros  a  la 
biblioteca municipal.

- Projecte de Sala Multifuncional situat al carrer Josep 
Balaguer, núm. 9, destinat a l´ús de les associacions 
del poble.

- Projecte de reforma del carrer Sa Costa, Reforma de la 
Plaça Bernat de Santa Eugènia i carrer Major, juntament 
amb el projecte de millora i acondicionament del carrer 
Major i Escoles.

- Creació d’una partida amb un import de 1.100 euros, per 
atendre  les  despeses  del  Conveni  signat  amb 
l’Ajuntament de Santa Eugènia, perquè tots els taujans 
puguin gaudir dels avantatges de la targeta ciutadana.

A  continuació  pren  la  paraula  el  regidor  Sr.  Coll 
Ballester,  que  actua  en  nom  i  representació  del  grup 
municipal  Entesa  per  Santa  Eugènia-Unió  Mallorquina,  el 
qual  diu que  hi haurà  una sèrie  d’ingressos que  no es 
preveuen i que després donaran lloc a una generació de 
crèdit, com la modificació de crèdit núm. 12/2009, en que 
es genera crèdit per diferents activitats, com ara a la 
dinamitzadora  del  casal  de  joves,  promoció  turística, 
edició de llibres, activitats culturals... per tant el seu 
grup no entèn com no es pressuposten inicialment, ja que 



d’aquesta manera es podrien disposar de 30.000 ó 40.000 
euros més; 

El regidor Sr. Coll assenyala que l’Ajuntament ha adquirit 
un solar a ca ses Monges per a fer el teatre i que ara vol 
desenvolupar  les  sales  multifuncionals  al  carrer  Josep 
Balaguer, núm. 9, diu que al seu grup no li pareix correcte 
que l’Ajuntament renunciï a fer un teatre al solar adquirit 
per a tal finalitat per motius econòmics, ja que el que 
hauria de fer l’Ajuntament és dir que no el pot construir 
al solar adquirit per temes legals.

En matèria de personal, el Sr. Coll Ballester diu que no 
entèn  com  no  es  reconeix  el  nivell  que  pertoca  a  les 
educadores infantils i el seu grup no pot acceptar que es 
pressuposti la partida destinada a festes patronals amb 
35.000 €, quan resulta que enguany s’han gastat més de 
60.000 €, així com tampoc entenem el destinat a la partida 
de teatre, pel que la proposta del seu grup per aquestes 
dues activitats seria intentar fer festes per uns 45.000 € 
i garantir el teatre amb 35.000 €.

Acaba la seva intervenció el regidor Sr. Coll Ballester 
dient que per tots el motius exposats el seu grup votarà en 
contra de l’aprovació dels pressuposts.

Seguidament pren la paraula el Sr. Batle, el qual diu que 
si  hi  ha  subvencions  que  han  provocat  modificacions  de 
crèdit és perquè aquest equip de govern ha fet el major 
esforç  en  presentació  de  sol.licituds  de  subvencions, 
gràcies a la feina de l’agent de desenvolupament local i 
que les convocatòries tant del Consell Insular com de la 
Conselleria d’Agricultura i la de Comerç per subvencionar 
Fires no han sortit dins l’any 2009, pel que suposar que 
surtin dins l’any 2010 és molt de suposar, per això no s’ha 
previst inicialment cap ingrès amb aquest concepte, amb un 
criteri de prudència comptable.

En quan a les demés subvencions que el Sr. Coll diu que no 
s’han  previst  com  ingressos,  el  Sr.  Batle  diu  que  la 
subvenció que per exemple va destinada a equipaments de 
biblioteques no la treurà el Consell Insular si no rep una 
subvenció  de  la  Conselleria  d’Educació,  per  tant  acaba 
dient  el  Sr.  Batle  en  relació  a  les  subvencions  no 
previstes, que no saben si enguany es farà una convocatòria 
per això no s’han previst inicialment i que en el cas de 



que surtin convocatories, l’Ajuntament demanarà subvenció i 
si es concedeix es farà l’oportú expedient de generació de 
crèdit, per tant el que no podem fer es pressupostar com 
ingressos  subvencions  que  ni  tan  sols  sabem  si  es 
convocaran.

En quan al solar del carrer de ca ses monges adquirit per 
l’Ajuntament, el Sr. Batle diu que està pagat el 50% i que 
la  resta  es  pagarà  dins  del  2011  i  que  si  l’espai 
multifuncional  no  es  fa  dins  d’aquest  solar  és  perquè 
engegar un projecte d’aquesta envergadura és difícil en 
aquests  moments  de  crisi  econòmica,  tota  vegada  que  el 
Departament de Cooperació Local ha manifestat en aquest 
Ajuntament que les reduccions del Ministeri al Pla d’Obres 
i Serveis fa que s’hagin de reduir les aportacions a cada 
municipi, i per això s’ha optat fer-lo amb la segona opció 
que es va demanar dins de la convocatòria del POS 2010. Al 
mateix temps, l’equip de govern no ha volgut comprometre 
l’acció de govern de la pròxima legislatura amb un projecte 
que almenys es fixaria dins els anys 2010-2011-2012-2013.

En quan al pressupostat per les festes patronals, el Sr. 
Batle  contesta  que  si  s’han  pressupostat  39.000  €,  es 
perquè  dins  l’any  2009  s’han  pagat  a  la  SGAE  9.990  € 
d’activitats musicals fetes des de l’any 2002 i que estaven 
pendents de pagament i per tant enguany no s’haurà de pagar 
aquesta quantitat.

A més dins dels ingressos de les festes hi ha els del 
servei de bar que són ingressos d’imprevists, per tant hi 
haurà més ingressos que els pressupostats, circumstància 
que mai ha estat objecte de debat, però que hem podriem 
parlar del que fa aquest equip de govern amb la gestió del 
bar i com es feia abans.

En quan al teatre el Sr. Batle considera que s’ha arribat a 
un nivell de qualitat, que no es pot anar més amunt, més en 
aquest moments que s’ha de ser prudent en quan a l’aspecte 
econòmic. 

En quan al personal de l’escoleta, el Sr. Batle diu que el 
que s’ha fet ha estat aplicar el Conveni Col·lectiu aprovat 
pel Ple d’aquest Ajuntament en data 30 de març de 2009.

Conclou  la  seva  intervenció  el  Sr.  Batle  dient  que  li 
hagués agradat arribar a un pacte amb l’oposició per 



aprovar  els  pressuposts  i  lamenta  que  no  hagi  estat 
possible i que aquesta Batlia les va oferir la possibilitat 
de parlar-ne, inclús per arribar a l’abstenció del grup 
Entesa-UM.

El Pressupost puja a la quantitat de 1.416.843,79 €, essent 
en resum el següent:  

Ingressos

Capítol               Denominació               Euros

  1   Impostos directes                          442.700,00
  2   Impostos indirectes                         35.000,00
  3   Taxes i altres ingressos                   127.930,00 
  4   Transferències corrents                    436.117,79 
  5   Ingressos patrimonials                      23.000,00 
  7   Transferències de capital                  269.666,59 
  9   Passius financers                           82.429,41 
Sumen ingressos                                1.416.843,79

Despeses

Capítol               Denominació                 Euros 

  1   Despeses de personal                       467.447,01
  2   Despeses de bens corrents i serveis        421.672,62 
  3   Despeses financeres                          9.108,00 
  4   Transferències corrents                     70.247,48 
  6   Inversions reals                           406.974,75 
  9   Passius financers                           42.953,93
Sumen despeses                                 1.416.843,79

Sotmesa la proposta d’aprovació del Pressupost General de 
la Corporació per a l’any 2010 que  conté a més les bases 
d’execució del pressupost, la plantilla de personal a on es 
contemplen diverses places vacants i les retribucions del 
personal, es aprovat amb el vot del Sr. Batle i dels quatre 
regidors pertanyents al grup del Partit Popular, els quatre 
regidors del grup municipal Entesa per Santa Eugènia-Unió 
Mallorquina voten en contra.

INFORMACIÓ PLA E ANY 2010.- Pren la paraula el Sr. Batle el 
qual diu que vol informar al plenari de les sol·licituds 
d’obres que es pensen demanar dins del nou Fons Estatal per 



a l’Ocupació i la Sosteinibilitat Local promogut pel Govern 
de l’Estat, i que en principi serien quatre projectes: un 
sistema  informàtic  de  gestió  d’expedients  i  equipament 
digital  que  consistiria  en  posar  un  servidor  nou;  la 
instal·lació d’un Punt Verd; la millora de la via des tren 
com a zona de passeig; canvi de lluminàries als llogarets 
per reduir el consum elèctric.

Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Coll Ballester, 
que actua en nom i representació del grup municipal Entesa 
per Santa Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que el seu 
grup  mostra  la  seva  conformitat  amb  sol·licitar  dins 
l’esmentat  Fons  el  projecte  digital  i  el  canvi  de 
lluminàries  als  llogarets  i  està  en  desacord  amb  els 
projectes del Punt Verd i de la millora de la via del tren. 
En quan al Punt Verd manifesta que el seu grup es favorable 
a la instal·lació d’un Punt Verd però discrepa del lloc que 
proposa l’equip de govern, lloc que precisament en un temps 
s’havia convertit amb un avocador incontrolat i que per 
part del poble es va fer net i es va procedir a sembra unes 
alzines que foren donades per “Sa Nostra”, per tant es 
tracte d’un lloc que haria de ser objecte de protecció, com 
així es va fer en la primera aprovació de la revisió de les 
NNSS que es contemplava dins d’un sistema general d’espais 
lliures.

Continua dient el regidor Sr. Coll que el lloc habitual per 
la seva instal·lació hauria de ser el polígon de serveis i 
que a manca del mateix considera que el lloc idòni seria a 
devora del magatzem adjacent al cementeri a on hi ha uns 
400 m2 buits i que son sòl urbà i està al costat del que 
hauria de ser el polígon de serveis ja que el lloc proposat 
per l’equip de govern es sòl rústic, per tant per poder 
instal·lar  el  Punt  Verd  seria  necessaria  la  declaració 
previa d’interès general per part del Consell Insular de 
Mallorca.

Pel que diu el Sr. Coll que el seu grup proposa fer una 
instal·lació de Punt Verd digna i que compleixi tots els 
requisits, i posa com exemple la regulació que té Catalunya 
per a la instal·lació de Punts verds a on el tipus bàsic 
per a municipis de 2.000 a 5.000 habitants s’haurien de 
manester un mínim de 225 m2.   



A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Batle,  el  qual 
contesta al regidor Sr. Coll que el lloc proposat pel seu 
grup per instal·lar el Punt Verd no compleix amb les NNSS 
ja  que  l’ús  atorgat  a  aquests  terrenys  són  esportiu, 
cultural o d’esbarjo, per tant la normativa no permet la 
seva  instal·lació  d’un  punt  verd  dins  els  terrenys  del 
cementiri  i  que  per  tant  la  proposta  incompleix  la 
legalitat urbanística vigent.

Diu el Sr. Batle que el lloc proposat per l’Ajuntament no 
es un avocador incontrolat, no hi ha cap cotxe abandonat i 
si n’hi ha hagut algun ha estat retirat i que les alzines 
que hi ha no es voram afectades per la instal·lació del 
Punt Verd.

APROVACIÓ ADOPTACIÓ DE L’ESCUT MUNICIPAL I MODIFICACIÓ DE 
LA  BANDERA  MUNICIPAL.-  Pren  la  paraula  la  regidora  de 
Cultura,  Sra.  Jacqueline  Volait,  la  qual proposa  a  la 
consideració del plenari municipal, l’aprovació definitiva 
de  l’adopció  de  l’escut  municipal  i  modificació  de  la 
bandera municipal, que va ser aprovat inicialment al passat 
plenari de 30 de setembre de 2009.
 
Esmentar que el periode d’informació pública que segons el 
Decret 7/1988 de 11 de febrer, article 3 d) ha de ser per 
un termini mínim de 15 dies, el plenari municipal el va 
ampliar fins a 3 mesos, finalitzant el passat 8 de gener de 
2010.

Durant el termini d’informació pública de l’acord adoptat, 
aquesta  regidoria  ha  realitzat  els  actes  de  difusió 
següents:

1.- Publicació de l’acord mitjançant edicte al BOIB núm. 
147 de data 08 d’octubre de 2009.

 2.- Bandol municipal informant del termini d’al·legacions 
que es repartir i penjar als llocs de costum.

3.- Difusió en premsa en data 30 de setembre de 2009.

4.- Publicació de l’acord a la web municipal.

5.- Celebració d’un forum ciutadà del procés de l’Agenda 
Local 21 el passat 10 de desembre de 2009, al Centre de 
Persones Majors per tractar aquest tema.



6.- Informació de l’acord i del periode d’al·legacions a la 
revista municipal Infotaujà.

Una vegada finalitzat el periòde d’informació pública, s’ha 
presentat  un  escrit  de  signatures  recolzant  l’acord 
municipal,  amb  un  total  de  102  firmes  de  taujans  i 
residents a Santa Eugènia.

Ateses  les  consideracions  anteriors,  la  proposta  que 
s’eleva per aprovació definitiva al plenari, varia només en 
quan a redacció, per adaptar l’acord més acuradament a les 
normes heràldics.

Concretament, s’elimina la paraula alt cel, per incorporar 
la redacció heràldica  “alt camper d’atzur” i per un error 
material es subsana la denominació de torre d’atzur quan 
clarament havia de dir “torre d’argent”.

En  quan  a  la  redacció  de  la  definició  de  la  bandera, 
únicament es varia l’ordre de la frase, sense afectar al 
seu contingut.

Per l’abans exposat, la que subscriu proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar l’adopció d’escut municipal i modificació 
de bandera municipal amb la següent descripció:

a) Escut caironat truncat: alt amb camper d’atzur una 
torre d’argent amb quatre merlets i a baix en camper d’or, 
quatre pals de gules. Timbrat amb corona de poble”.

- La  torre  es  representa  amb  heràldica  maçonada, 
merletada, portalada i amb segeteres (o finestres).

- La corona mural de poble es representa amb un llenç 
de muralla tancat amb quatre portes i quatre torres. 

b) Bandera  fons  groc  amb  quatre  barres  vermelles 
horitzontals i amb l’escut de Santa Eugènia al mig. 

Segon.-  Remetre  l’expedient  administratiu  al  Consell  de 
Mallorca  per  què  es  segueixin  els  tràmits  prevists  al 
Decret  7/1988,  de  11  de  febrer  pel  qual  es  regula  el 
procediment per a l’adopció, modificació o rehabilitació 
d’escuts i banderes de les entitats locals de les Illes 
Balears. 



Abans de sotmetre a votació la proposta de la regiduria de 
cultura, pren la paraula el regidor Sr. Coll Ballester, en 
nom i representació del grup municipal Entesa per Santa 
Eugènia-Unió Mallorquina, el qual diu que no era el moment 
d’aguantar una despesa de 500 € per canviar l’escut i la 
bandera i sobre tot quan hi ha gent qualificada  a Santa 
Eugènia per poder fer l’informe; per un altra banda, prega 
que sigui guardada la bandera que ara es “jubila”. Acaba 
dient que el seu grup s’abstindrà amb la votació sobre la 
proposta d’aprovació definitiva de creació de l’escut i 
modificació de la bandera.

Seguidament pren la paraula el Sr. Batle el qual diu que el 
procés de participació ha estat gran, el que demostra que 
no va ser una capritxada ni un debat estèril, fet que ho 
demostra la quantitat de firmes presentades recolçant la 
iniciativa municipal.

Al mateix temps, el Batle vol assenyalar que lamenta que el 
grup  Entesa-UM  manifestàs  a  l’inici  del  procés,  que 
presentaria  un  altre  informe  sobre  l’escut  i  bandera 
municipal  donant  entendre  que  la  proposta  no  era  la 
correcta, cosa que no ha fet, ni tampoc cap regidor de 
l’oposició va assistir a la reunió informativa convocada 
dins el procés de l’Agenda Local 21.

Sotmesa a votació la proposta de la regiduria de cultura, 
la  mateixa  és  aprovada  per  cinc  vots  a  favor,  que 
representen la majoria absoluta, corresponents al Sr. batle 
i  als  quatre  regidors  del  grup  municipal  del  Partit 
Popular,  els  quartre  regidors  del  grup  municipal  de 
l’oposició s’abstenen.

PRECS I PREGUNTES.- El regidor Sr. Coll Ballester, en nom i 
representació del grup municipal Entesa per Santa Eugènia- 
Unió Mallorquina, formula els següents precs i preguntes:

1) Si s’ens pot informar sobre la noticia apareguda al 
Diari  de  que  Promotora  Esferi,  S.L.  reclama  a 
l’Ajuntament 643.000 € i sobre les actuacions que 
pensa a dur a terme en relació a dita reclamació.

2) Si s’ens pot informar sobre l’incautament d’aval a 
Gestión Sinpatia, S.L.



3) Si  s’ens  pot  informar  sobre  el  procediment  de 
concessió del polisportiu.

4) Sobre  el  terreny  a  on  es  troben  les  alzines 
sembrades pel poble de Santa Eugènia, per què s’han 
arrebassat unes quantes?.

5) Per  què  va  manifestar  al  Diari  el  Sr.  Batle  que 
totes les inversions a dur a terme dins l’any 2010 
s’han consensuat amb l’oposició, quan el Batle sap 
perquè així es va exposar per part d’aquest grup que 
no estem d’acord amb certs punts del projecte de la 
Plaça.

6) Si  ja  s’han  contestat  les  al·legacions  contra 
l’aprovació inicial de la revisió de les NN.SS.

A la primera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que el 
passat dia 19 de gener va tenir entrada una reclamació de 
responsabilidad patrimonial per part de Promotora Esferí, 
S.L. pels danys ocasionats per l’anul·lació de la llicència 
per  la  construcció  de  dos  habitatges  al  carrer  de  Ses 
Alqueries núm. 28. Diu que es demanarà un informe jurídic i 
econòmic i es tramitarà el procediment corresponent amb el 
preceptiu dictamen del Consell Consultiu i després el Ple 
acordarà el procedent.

A la segona de les preguntes, el Sr. Batle contesta que 
l’aval incautat a Gestión Sinpatia, S.L. es perquè ens deu 
doblers  de  l’explotació  com  a  concessionari  del 
polisportiu.

A la tercera de les preguntes, el Sr. Batle contesta que 
després d’aquesta sessió plenària hi ha Junta de Govern, 
que vist l’informe tèncic emès sobre les activitats a dur a 
terme  al  polisportiu  i  relació  de  preus,  la  Mesa  de 
Contratació  proposarà  l’adjudicació  a  favor  de  “QyR 
contrataciones hoteleras,S.L.”.

A la quarta de les preguntes, el Sr. regidor delegat de 
manteniment contesta que es va donar ordre de llevar tres 
alzines pel motiu que les altres poguessin creixer i s’han 
transplantat al Camp d’en Sec.

A la cinquena pregunta, el Sr. Batle contesta que ha estat 
un error de la premsa i que en cap moment ho ha manifestat 
així  el  Batle.  En  qualsevol  cas,  es  va  traslladar  a 
l’arquitecte redactor del projecte de la Plaça que tal com 



havia manifestat el Sr. Coll que es llevassin els pilons de 
la plaça.

A la sisena de les preguntes, el Sr. Batle contesta que no 
podran  contestar  les  al·legacions  contra  l’aprovació 
inicial de les NN.SS. fins que no tenguem els informes de 
Carreteres i del Servei d’Aigua.  

I sense haver més assumptes a tractar el Sr. President 
aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i vint minuts, 
de tot el qual com a Secretari donc fe.


