
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 2 1 DE 
FEBRER DE 2012, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 

 
A Santa Eugènia a vint-i-u de febrer de dos mil dot ze, es 
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de ses sions de 
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la 
presidència del Sr. Batle i amb l´assistència del S r. 
Secretari accidental Sr. Bartolomé Coll Isern, a fi  de 
celebrar una sessió extraordinària en primera convo catòria. 
 
SENYORS ASSISTENTS: Batle-President, Sr. Guillem Cr espí 
Sastre; Regidors: Sr. Francisco Martorell Canals, S r. 
Sebastián Alorda Roig, Sra. María José Bover Millan és, Sr. 
Lorenzo J. Sastre Crespí,  Sr. Antoni Coll Balleste r, Sr. 
Joan Riutort Crespí, Sr. Miquel Àngel Coll Canyelle s i 
excusant la seva absència la Sra. Jacqueline Volait  Matrat.  
 
Essent les 18.00 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
LECTURA I APROVACIÓ DE LES SESSIONS ANTERIORS .- Les actes 
corresponents a la sessió extraordinària celebrada el dia 
13 de desembre de 2011 i l’acta de la sessió extrao rdinària 
celebrada el 27 de desembre de 2011, són aprovades per 
unanimitat.   
 
CORRESPONDÈNCIA, DISPOSICIONS OFICIALS, DECRETS BAT LIA, 
ACTUACIONS BATLIA.- Per part de l’infrascrit es dóna compte 
de la següent correspondència i disposicions oficia ls: 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca, departament d e 
Vicepresidència Cultura, Patrimoni i Esport, en el qual ens 
concedeix una subvenció per l’actuació del grup Cof re 
Antic, dins la convocatòria del Circuit de Música 
Tradicional 2010. 
 
-D’un escrit de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient 
i Territori, en el que ens remeten el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència Balear  de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la millora  del 
sanejament i depuració del nucli de ses Coves. 
 
-D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Admtvo. núm. 1 d e Palma 
de Mallorca, en el qual, ens remeten còpia de la se ntència  



 
 
 
 
 
60/2011, procediment ordinari núm. 11/2006, Sr. Fel ipe 
Cirer Campaner. 
 
-D’un escrit del Consell de Mallorca del Departamen t de 
Vicepresidència, Cultura, Patrimoni i Esports, en e l qual 
ens concedeix una subvenció per al projecte “III Qu arterada 
teatral”, dins la convocatòria de subvencions per a ls 
projectes culturals de les entitats d’administració  local 
2010: altres activitats culturals. 
 
-D’un escrit del Jutjat Contenciòs-Admtvo. Núm. 1 d e Palma 
de Mallorca, en el qual, ens remeten còpia de la se ntència 
326/2010, procediment ordinari núm. 38/2009, Sr. An tonio 
Izquierdo Palmer. 
 
-D’un escrit de la Conselleria d’Administracions Pú bliques, 
Direcció General de Funció Pública, en el qual, ens  remet 
el nomenament provisional del Sr. Juan Manuel Campo mar 
Isern, com a Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Sant 
Joan.   
 
-D’un escrit de la Direcció de Treball i Salut Labo ral del 
Govern de les Illes Balears, en el qual, ens comuni quen del 
preavís de celebració d’eleccions sindicals. 
 
-D’un escrit de la Sindicatura de Comptes, sol·lici tant la 
rendició de la Sindicatura de Compte general de l’e xercici 
2010. 
 
-Del Decret de Batlia de data 16 de gener de 2012, de 
cessament amb efectes de dia 15 de gener de 2012 de l Sr. 
Juan M. Campomar Isern, com a titular de la secreta ria de 
classe de tercera de l’Ajuntament de Santa Eugènia.  
 
-Del Decret de Batlia de data 16 de gener de 2012, del 
nomenament urgent en caràcter de secretari-interven tor 
accidental de l’Ajuntament de Santa Eugènia al func ionari 
Sr. Bartolomé Coll Isern amb efectes de dia 16 de g ener de 
2012, en tant es tramita el corresponent procedimen t 
necessari per cobrir la plaça. 
 
-Del Decret de Batlia de data 18 de gener de 2012, de 
declaració de caducitat de l’expte d’ordre d’execuc ió que  
 



 
 
 
 
 
es segueix contra el Sr. Llorenç Ramis Abrines, al Carreró 
de Can Tofol, núm. 8. 
 
-Del Decret de Batlia de data 18 de gener de 2012, 
d’iniciació d’expedient per a mantenir en les degud es 
condicions de seguretat i salubritat l’immoble situ at al 
carreró de Can Tofol, núm. 8. 
 
-Del Decret de Batlia de data 1 de febrer de 2012, de 
delegació de la totalitat de les funcions de la Bat lia al 
segon Tinent de Batle de l’Ajuntament durant el ter mini 
entre els dies 13 i 14 de febrer de 2012. 
 
-Del Decret de Batlia de data 7 de febrer de 2012, de 
nomenament direcció lletrats de recurs contenciòs-
administratius, Sr. Miguel Bibiloni Amengual i Mate o 
Cañellas Amengual.  
 
RATIFICACIÓ DECRET URGENT DE NOMENAMENT DE SECRETARI-
INTERVENTOR ACCIDENTAL.- El Sr. Batle-President de 
l´Ajuntament de Santa Eugènia, en data 16 de gener de 2012, 
va dictà el següent DECRET:  
 
Vista la notificació rebuda de la resolució del Con seller 
d’Administracions Públiques, de 9 de gener de 2012,  de 
nomenament provisional del senyor Juan Manuel Campo mar 
Isern com a Secretari – Interventor de l’Ajuntament  de 
Santa Joan amb efectes de dia 16 de gener de 2012.  
 
Atès el Decret de Batlia de data 16 de gener de 201 2 núm. 
01/2012 de disposar el cessament amb efectes de dia  15 de 
gener de 2012 del senyor Juan Manuel Campomar Isern , com a 
titular de la secretaria de classe de tercera de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia,  
 
Atès que dins de la plantilla del personal no hi fi gura cap 
altre funcionari de carrera qualificat per desenvol upar les 
tasques del lloc de treball de secretaria-intervenc ió. 
 
Atès, no obstant, que el Senyor Bartomeu Coll Isern , 
funcionari de carrera, ha estat adscrit fins ara a tasques 
de col·laboració directa amb secretaria- intervenci ó, i 
se’l considera suficientment capacitat per a desenv olupar  
 



 
 
 
 
 
de forma accidental les tasques fins ara cobertes p el 
secretari-interventor titular. 
 
Atesa la necessitat de garantir amb caràcter urgent  i 
extraordinari  el correcta i normal funcionament de  
l’Ajuntament,    
 
D’acord amb la normativa vigent,  
  
RESOLC: 
  
1r.-. Disposar el nomenament urgent en caràcter de 
secretari- interventor accidental de l’Ajuntament de Santa 
Eugènia al funcionari senyor Bartomeu Coll Isern am b 
efectes de dia 16 de gener de 2012, en tant es tram ita el 
corresponent procediment necessari per cobrir la pl aça.  
 
2n.- Remetre ofici al Col.legi Oficial de Secretari s, 
Interventors i Tresorers de les Illes Balears per i nformar 
de la vacant existent en la plaça de secreteri-inte rventor 
municipal. 
 
3r.- Remetre ofici de comunicació a la Direcció gen eral de 
Funció Pública, Administracions Públiques i Qualita ts del 
Servei de la Conselleria d’Administracions Públique s del 
Govern de les Illes Balears, donant compte de la re sposta 
del Col.legi Oficial de Secretaris, Interventors i 
Tresorers de les Illes Balears 
 
4r.- Sotmetre aquest Decret a ratificació del Ple d e la 
Corporació a la primera sessió que es celebri. 
 
El Ple acorda per unanimitat ratificar l’esmentat D ecret. 
 
RATIFICACIÓ ACORD JUDICIAL RECLAMACIÓ DE QUANTITAT SR. 
RAMON AUMEDES.- Vist el Judici Verbal 1031/2011 interposat 
al Jutjat núm. 5 de Palma pel senyor Ramón Aumedes contra 
el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Santa Eugè nia. 
 
Vist l’informe de data 5 de Juliol de 2011 del Cap de 
Servei dels Serveis Administratius de la Vicrepresi dència 
de Cultura, Patrimoni Esports on assenyala que el C onsell 
de Mallorca no va fer cap comanda dels dos caparrot s i que  
 



 
 
 
 
 
 
no costa al Consell de Mallorca cap ordre de pagame nt dels 
6.000 euros.  
 
Amb la finalitat d’arribar a un acord i posar fi al  
procediment judicial es PROPOSA 
 
I.- L’Ajuntament de Santa Eugenia reconeix deure al  senyor 
RAMON  AUMEDES FARRÉ l'import de SIS MIL EUROS (6.0 00Euros) 
reclamat en la demanda.  
 
Per a l'abonament de la referida quantitat l’Ajunta ment de 
Santa Eugènia es compromet a realitzar els següents  
pagaments en els terminis que s'indiquen a continua ció: 
 
De l'1 al 10 de març de 2012. . . . . . . . . . .15 00 Euros 
De l'1 al 10 d'abril de 2012. . . . . . . . . . . 5 00 Euros 
De l'1 al 10 de maig de 2012. . . . . . . . . . . 5 00 Euros 
De l'1 al 10 de juny de 2012. . . . . . . . . . . 5 00 Euros 
De l'1 al 10 de juliol de 2012. . . . . . . . . . 5 00 Euros 
De l'1 al 10 d'agost de 2012. . . . . . . . . . . 5 00 Euros 
De l'1 al 10 de setembre de 2012. . . . . . . . . 5 00 Euros 
De l'1 al 10 d'octubre de 2012. . . . . . . . . . 5 00 Euros 
De l'1 al 10 de novembre de 2012. . . . . . . . . 5 00 Euros 
De l'1 al 10 de desembre de 2012. . . . . . . . . 5 00 Euros 
 
Per al cas que l’Ajuntament de Santa Eugenia no rea litzés 
algun dels referits pagaments en les dates indicade s, el 
senyor Ramon Aumedes podrà instar l’execució de la 
resolució que homologui la present transacció per l ’import 
total pendent en el moment de produir-se l’impagame nt. 
 
II.- Cada part abonarà les despeses i costes causad es a la 
seva instància. 
 
 
El Ple acorda per unanimitat ratificar l’esmentat a cord. 
 

ACORD DE BAIXA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA COM A SOCI 
DEL FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.- El Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entita t sense 
ànim de lucre fundada l’any 1993 arran d’una campan ya 
anomenada “Mallorca Solidària, cap al 0’7%” organit zada el  



 

 

 

 

1992 per Justícia i Pau de Mallorca, amb la col·lab oració 
d’algunes ONG, per engrescar les administracions pú bliques 
de Mallorca en la solidaritat amb els països més po bres 
mitjançant la creació d’un Fons de Cooperació. 
 
El 19 d’octubre de 1993 es constituí a Palma de Mal lorca el 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació amb l’ob jectiu 
de coordinar i canalitzar les seves aportacions anu als a la 
cooperació per al desenvolupament i gestionar aques ts 
recursos a través de projectes de cooperació, de fo rma 
eficaç per contribuir a un desenvolupament integral  i 
autosostenible de les persones i comunitats del Sud  a qui 
es dirigeixen aquestes propostes.  

Atès que l’Ajuntament de Santa Eugènia col·labora d es de fa 
ja molt de temps amb la ONG Poble Solidari, que ha vingut a 
suplir les finalitats inicials dels Fons, es PROPOS A. 

- Aprovar la baixa de l’Ajuntament de Santa Eugènia c om 
a soci del Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperac ió 
amb efectes 1 de gener de 2012. 

Sotmesa a votació la proposta de Batlia, la mateixa  és 
aprovada per unanimitat dels assistents. 

 
ACORD D’ADEQUACIO COMPLEMENT D’INSULARITAT PERSONAL 
FUNCIONARI.- Atès que no es poden superar el límit fixat en 
la llei de Pressuposts com a increment retributiu g lobal 
dels funcionaris públics de l’administració Local, i per 
altra part, que els conceptes retributius d’aquests  
funcionaris no poden diferir dels fixats amb caràct er 
general en la legislació de la funció pública, ja e s tracti 
de funcionaris de l’Administració de l’Estat, de le s CCAA o 
de les entitats locals.  
 
Així donçs, aquestes previsions, en la mesura que p oden 
implicar increments retributius globals superiors a  aquells 
fixats a les Lleis de Pressupost són contraris a Dr et i per 
això es PROPOSA: 
 



 
 
 
 
 
 
1r.- Revocar l’acord del Plenari municipal de data 28 de 
juliol de 2005, deixant-lo sense efecte. 
 
2n.- Aprovar l’adequació del complement d’insularit at del 
personal funcionari, al complement d’insularitat de  
Mallorca, que anualment la Llei de Pressuposts de l ’estat 
fitxa pel conjunt dels empleats públics. 
 
El Ple acorda per unanimitat aprovar la proposta. 
 
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2012.- Pren 
la paraula el Sr. Batle, com a responsable de l’Are a 
d’Hisenda, el qual dóna compte de les línees d’actu ació del 
Pressupost de la Corporació per a l’any 2012;  
 
El Batle assenyala que l’equip de govern municipal presenta 
a l’aprovació del Plenari Municipal un pressupost q ue té 
els trets identificatius  de realistes, atès que el s 
pressuposts s’adapten a la situació econòmica globa l de la 
comunitat i del país i que ha suposat una reducció 
considerable d’ingressos i especialment de les 
transferències corrents que en altres anys arribave n de les 
Conselleries del Govern i del Consell de Mallorca p er 
atendre programes d’educació, joventut i esports. 
 
Els pressuposts tenen la voluntat de mantenir els s erveis 
bàsics, entre ells programes de dinamització social  del 
nostre poble, com pot ser el casal de joves, biblio teca, 
aula de música, activitats culturals, activitats es portives 
etc. 
 
Continua assenyalant el Batle, que els pressuposts tenen la 
voluntat de mantenir el servei segon auxiliar de po licia, 
contemplant la dotació pressupostària de les seves 
retribucions laborals. 
 
Per altra banda, la prudència davant la greu situac ió 
econòmica que vivim i la situació de tresoreria, ob liga a 
no plantejar inversions d’obra nova, fins que no es  
clarifiqui per part de les institucions supramunici pals les 
aportacions que puguin fer als projectes presentats  per 
l’Ajuntament. 
 



 
 
 
 
 
Els pressuposts contemplen l’estabilitat laboral i salarial 
del personal de l’Ajuntament, en aquest sentit es m anté 
vigent el Conveni col·lectiu del personal laboral i  la 
partida d’ajudes socials no ha sofert cap tipus de 
retallada, com si ha succeït a altres municipis. El  
pressupost contempla per adequació a les tasques i 
responsabilitat que exerceix el funcionari Bartomeu  Coll 
Isern la dotació d’un complement de destí nivell 16  i el 
seu corresponent complement específic.  
 
Continua dient el batle que  l’equip de govern per 
responsabilitat municipal ha habilitat la correspon ent 
partida de 6.000 euros per atendre les despeses del s 
honoraris professionals de l’autor dels gegants, de sprés de 
la reclamació judicial per part de l’autor dels geg ants 
municipal i vista la postura del Consell de Mallorc a de no 
atendre el pagament de la factura per raons jurídiq ues, 
tècniques i econòmiques 
 
Per últim esmentar que la partida destinada a les a tencions 
benèfiques i assistencials ha augmentat un 260% i s ’ha 
habilitat una partida de 22.000 per atendre les des peses de 
les factures d’extres sorgides a l’any 2006 durant 
l’execució de la reforma de la piscina municipal. 
 
Després de la intervenció dels portaveus municipal dels 
grups Mes per Santa Eugènia i PSIB – PSOE i d’un de bat 
municipal en la recerca d’un consens amb l’aprovaci ó dels 
pressuposts, es fan les propostes de modificacions següents 
als Pressuposts: 
 
Pressupost d' ingressos: 
1.- Creació de la partida 399.01 Bar Festes: 3.000 € 
2.- Increment de la partida  550.00 explotació poli esportiu 
en 2.000 € passant a ser de 17.000 € 
 
Pressupost de despeses: 
 
1.- Increment de  la partida 341.226.09 activitats 
esportives en 4.000 €. 
2.- Increment de la partida 3214.226.99 programa de  
reutilització de llibres en   1.000 €. 
3.- Creació de la partida  454.227  treballs realit zats per 
empreses (neteges de camins), per  5.000 €. 



 
 
 
 
 
 
4.- Reducció de la partida 337.131 sou base monitor s escola 
d' estiu en 3.300 €. 
5.- Reducció de la partida 337.160 seguretat social  ( 
monitors escola d' estiu) en  1.700 €. 
 
Una vegada realitzats els canvis el pressupost qued a 
quadrat i equilibrat.  
 
Import total pressupost corporació 2012 : 1.247.995 ,93 €,   
essent el resum el següent: 
 

INGRESSOS 
 
Capítol           Denominació                   Eur os 
 
  1       Imposts directes                    463.5 00,00 
  2       Imposts indirectes                   30.0 00,00 
  3       Taxes i altres ingressos            313.2 73,92  
  4       Transferències corrents             414.0 33,01  
  5       Ingressos patrimonials               26.8 00,00  
  7       Transferències de capital               3 88,00  
  9       Passius financers                         1,00 
 
                          SUMEN INGRESSOS   1.247.9 95,93   
 
 
 

DESPESES 
 
Capítol           Denominació                   Eur os 
 
   1      Despeses de personal                488.6 76,80 
   2      Despeses de béns i serveis          413.5 04,04  
   3      Despeses financeres                   9.6 60,62  
   4      Transferències corrents             242.1 55,94 
   6      Inversions reals                     51.4 07,00  
   9      Passius financers                    42.5 91,53 
 
                          SUMEN DESPESES    1.247.9 95,93   
 
 
Sotmesa la proposta d’aprovació del Pressupost Gene ral de 
la Corporació per a l’any 2012 que conté a més les bases  



 
 
 
 
 
 
d’execució del pressupost, la plantilla de personal  i les 
retribucions del personal, és aprovat amb el vot de l Sr. 
Batle i dels cinc regidors pertanyents al grup del Partit 
Popular, els dos regidors del grup municipal Més pe r Santa 
Eugènia, s’abstenen i el regidor del grup municipal  
P.S.O.E. vota en contra. 
 
APROVACIÓ PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21.- Pren la 
paraula el Sr. Batle, el qual vist el dictamen favo rable de 
la Comissió Informativa General emès en la seva reu nió del 
passat dia 17 de febrer, proposa al Ple:   
 

-  Aprovar el Pla d’acció agenda local 21. 
 
-  Facultar al Sr. Batle per a la signatura de quants de 

documents siguin precisos per a l’execució de 
l’ementat Pla.  

 
Dita proposta és aprovada per unanimitat dels assis tents 
que representen la majoria absoluta legal dels memb res de 
la Corporació.  
 
 
MOCIO MES PER SANTA EUGENIA, “IES SANTA MARIA”.- El regidor 
del grup Més per Santa Eugènia, Sr. Antoni Coll Bal lester, 
dóna lectura a la següent: 
 

MOCIÓ IES SANTA MARIA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La consecució de l’I.E.S Santa Maria del Camí és un a vella 
reivindicació, semblava que ja no hi havia marxa en rera amb 
la publicació al BOIB dia 05/05/2011 del Decret 43/ 2011, de 
dia 29 d’abril, pel qual es crea l’I.E.S Santa Mari a, de 
Santa Maria del Camí amb el codi del centre 0701490 9. 
 
Els alumnes de primer d’E.S.O. de Santa Maria i els  de 
Santa Eugènia ja podien cursar el curs escolar 2011 -2012 a 
l’I.E.S Santa Maria, malgrat físicament no estigués  
construït, l’Ajuntament de Santa Maria dia 31/04/20 11 va 
aprovar en Ple i per unanimitat, ofertar les depend ències 
de l’antic C.P Melcior Rosselló i Simonet amb l’úni ca  



 
 
 
 
 
 
condició que es creés i construís l’I.E.S. Santa Ma ria i 
decidint, posteriorment, fer-se’n càrrec de les des peses 
d’adeqüació de la planta baixa per inciar el primer  curs 
d’E.S.O. 
 
El curs va començar malament pels taujans, una molt  mala 
comunicació fa que els nins hagin d’esperar mitja h ora fora 
del centre abans de començar les classes. Ara la si tuació 
ha empitjorat, a les instal·lacions no hi ha calefa cció 
suficient, els nins i els treballadors passen molt de fred. 
 
Per tot això, proposam que el Ple de l’Ajuntament d e Santa 
Eugènia adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a la Conselleria d’Educació a millo rar la 
comunicació dels alumnes taujans amb l’I.E.S. Santa  Maria. 
 
Segon.- Instar a la Conselleria d’Educació que faci  arribar 
la partida pressupostària corresponent a l’I.E.S, p er tal 
que aquest pugui fer front a les despeses corrents.  Això 
permetria un millor funcionament de l’institut, com pra de 
material, gasoil de calefacció, etc… 
 
Tercer.- Dia 26 de gener la Batlessa de Santa Maria , la 
Regidora d’Educació i Cultura,  Llorenç Rodríguez e n 
representació de l’AMIPA del CEIP Melcior Rosselló i Teresa 
Garau en representació de l’AMIPA de l’I.E.S.  Sant a Maria, 
varen mantenir una reunió amb la Directora General de 
Planificació i Centres, Mercedes Celeste, on s’adqu iriren 
tres compromisos clars que aquest Ajuntament consid era 
imprescindibles: 
 
En primer lloc: S’ha compromès a publicar en breu a l BOIB – 
abans de Pasqua – l’ordre del  Conseller de posada en 
funcionament de l’I.E.S.  Santa Maria del Camí. 
 
En segon lloc: a plasmar per escrit el compromís qu e els 
alumnes de Santa Maria i de Santa Eugènia quedin a Santa 
Maria un cop s’inauguri l’I.E.S Sant Marçal. En cap  cas es 
desplaçaran els alumnes de Santa Maria i Santa Eugè nia cap 
a St. Marçal. 



 
 
 
 
 
En tercer lloc: els Serveis Jurídics de la Conselle ria 
estudiaran la possibilitat de cara al proper curs d e 
compartir equip directiu - conviurien els dos I.E.S  en un 
mateix espai i depenent de l’adscripció dels alumne s es 
signarien els documents com a I.E.S Sant Marçal o I .E.S 
Santa Maria-. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Santa Eugènia demanarà una reunió 
amb la Conselleria d’Educació per tal d’exposar aqu ests 
fets. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Santa Eugènia a través de la 
Regidoria d’Educació, es posarà en contacte amb la seva 
homòloga de Santa Maria per tal d’establir un calen dari de 
trobades periòdiques. En aquestes trobades es podra n 
coordinar les accions i propostes a dur a terme d’a ra 
endavant. 
 
Sisè.- L’Ajuntament de Santa Eugènia manifesta que la 
situació no pot continuar més temps igual i que rec olzarem 
qualsevol inciativa que es dugui endavant per a mil lorar la 
situació. 
 
Sotmesa a votació la moció presentada pel grup muni cipal 
Més per Santa Eugènia, és aprovada per unanimitat d els 
assistents. 
 
PRECS I PREGUNTES.- El regidor del grup municipal de Més 
per Santa Eugènia realitza les preguntes i precs se güents:  
 
1.- Com a prec vol demanar a l'equip de govern que en 
properes actuacions de millora d'elements catalogat s o 
patrimonials, com la Creu den Bet, es pugui executa r baix 
un assessorament tècnic. 
 
2.- Demana quines actuacions pensa fer l'Ajuntament  davant 
l'estat del paviment de la plaça Bartomeu Coll Bibi loni. 
 
3.- El passat 24 de gener vaig tenir una reunió amb  el 
regidor de festes i el regidor d'Esports per intent ar 
trobar un punt de consens en quan a  la concessió d el 
poliesportiu i vol lamentar que en aquella ocasió l 'equip 
de govern no tingués una actitud per arribar a acor ds, com 
la que avui han tingut durant l'aprovació dels pres suposts. 



 
 
 
 
 
 
A la primera pregunta el Batle accepta el prec. 
 
A la segona pregunta el Batle esmenta que l'Ajuntam ent 
conserva un aval de garantia de la promotora de la unitat 
d'actuació. 
 
A la tercera lamenta que no es pogués arribar a un acord. 
 
I, sense haver més assumptes a tractar el Sr. Presi dent 
aixeca la sessió essent les vint hores i deu minuts , de tot 
el qual com a Secretari acctal., donc fe. 
 
 
 
 
 


