
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE DIA 2 DE 
DESEMBRE DE 2010.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,35 hores del dia 2 de desembre 

de dos mil deu, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió plenària ordinària i 
pública de l’Ajuntament de Petra, els regidors  que a continuació es relacionen: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastià Reixac i Genovard.  
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort.  
  Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
 Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 
 Sr. Biel Alomar i Bauzà. 

Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
   Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
  Sr. Bartomeu Martorell i Alzamora. 
 Sr. Miquel Jaume i Horrach. 
  Sr. Antoni Gibert i Rosselló. 
  
 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la 
sessió és celebra sota la presidència de la Sra. Caterina Mas Bennassar, qui declara oberta la 
sessió amb el següent ordre del dia i que declara oberta la sessió amb l’ordre del dia següent.  

 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
 La Sra. Presidenta ofereix la possibilitat d'intervenir a la resta dels regidors, en relació amb 
l'acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 4-11-2010. Llavors pren la paraula el portaveu 
popular, Miquel Santandreu, per a informar d'un error a l’antepenúltim paràgraf de l'última pàgina de 
l'acta, on la xifra correcta és 45.000 euros i no “35.000” euros, com s'ha posat per equivocació. No és 
formula cap altra observació sobre l'acta esmentada, i per tant, amb la modificació abans assenyalada, 
s'aprova per unanimitat dels regidors que componen el Plenari, l'acta corresponent a la sessió plenària 
celebrada el dia 4-11-2010, conforme al disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 
de desembre. 
  
 2.- APROVACIÓ CONVENI CAN REAL.- 
 

 Serà el regidor d'Hisenda, Sebastià Reixac qui actuï com a ponent per a aquest punt de l'ordre 
del dia. Aquest portaveu del PSM, presenta el conveni indicat com una rectificació de l'anterior que va 
signar l'Ajuntament. Seguidament Sebastià relaciona les obligacions que correrien a càrrec de 
l'Ajuntament, per raó d'aquest Conveni, llegint a aquest efecte l'apartat corresponent de la clàusula 2, on 
es diu literalment el que segueix: 
 
L'Ajuntament de Petra s'obliga al següent: 
 
a) Organitzar els serveis i els activitats del servei de promoció de l'autonomia personal Can Real de 

Petra. 
b) Controlar que els usuaris compleixin el reglament de règim intern del servei.  
c) Gestionar funcionalment i organitzativament el personal del centri. 
d) Pagar els serveis i els activitats addicionals que vulgui desenvolupar en el servei. 
e) Contractar el servei de neteja del centri i els tallers d'activitats. 

 



 
 Després el ponent relaciona el que rebria l'Ajuntament en aplicació del conveni proposat, per a 

això dóna lectura també l'apartat corresponent de la clàusula 2 i que més baix es transcriu: 
 
 

La Fundació s'obliga a:  
 
a) Posar a disposició de l'Ajuntament de Petra el servei de promoció de l'autonomia personal Ca 

Real, amb la plantilla de personal que figura en l'annex 1, durant el temps de vigència d'aquest 
conveni. El personal del centri ha de continuar depenent laboralment de la Fundació, per la qual 
cosa el pagament dels retribucions, així com la gestió laboral (cobriment de baixes, contractacions, 
etc.) són a càrrec de la Fundació. 

b) Pagar directament el cost dels subministraments d'aigua, electricitat, telèfon i manteniment dels 
ascensors. 

c) Pagar els assegurances de responsabilitat civil i de danys. 
d) Pagar el lloguer del local en què està ubicat el servei. 
e) Pagar els taxes i impost que gravin el centri. 
f) Abonar a l'Ajuntament el cost del servei de neteja del centri, perquè el contracti o el dugui a terme 

amb els seus propis recursos humans, així com la resta de despeses de manteniment i funcionament 
del centri (consumibles d'oficina, manteniment d'extintors, etc.) i els despeses corresponents als 
tallers d'activitats que s'hi desenvolupen (que és detallin en l'annex 2), perquè aquest els contracti. 
En cas que l'ajuntament vulgui desenvolupar tallers o serveis addicionals, els despeses són a 
càrrec seu. 

 
Altre aspecte abordat pel regidor Reixac, és el pagament que ha de fer la Fundació a 

l'Ajuntament que es contempla en el Conveni, en la part que més baix es transcriu: 
 
4. Forma de pagament 
 
La Fundació ha de pagar per anticipat a l'Ajuntament de Petra l'import dels despeses derivades del 
funcionament ordinari del servei (consumibles d'oficina, despeses de caixa, tallers, neteja, etc), amb un 
cost anual màxim de 23.300,00 € (vint-i-tres mil tres-cents euros) mitjançant transferència bancària al 
compte corrent que indiqui l'Ajuntament.  
 
El pagament s'ha de fer per semestre anticipat, és a dir, un pagament d'11.650,00 € l'1 de gener i 
l'altre, per igual import, l'1 de juliol. 
 

Acaba la seva presentació del conveni el regidor d'Hisenda, anunciant que l'Ajuntament es farà 
responsable que determinats consums (aigua, electricitat i telèfon), no superin certs límits, per mor del 
disposat en el paràgraf 4º de la clàusula 4ª, on es diu literalment: 

  
Quant als despeses derivades del consum d'aigua, electricitat i telèfon, si aquestes superin la 

quantia de 2.700,00 € (dues mil set-cents euros semestrals, la Fundació ha de deduir la diferència del 
pagament següent que hagi de fer a l'Ajuntament. 

 
Finalitzada la intervenció del ponent, la Sra. Presidenta ofereix un primer torn als portaveus 

dels altres dos grups municipals, per si volen intervenir. És llavors M.Jaume de UM, qui comenta que ja 
en el seu moment, quan es va parlar d'aquest tema, els del seu grup van dir que els semblava bé que es 
donés més autonomia als Ajuntaments per a gestionar aquestes competències. No obstant això, afirma 
aquest portaveu d’UM que ells no es fien d'això, perquè al principi tot sembla molt guay, però al final 



pot ser que no sigui bo per a l'Ajuntament. Per altra banda, M.Jaume apunta que no li queda clar com és 
el que es modifica pel que fa al conveni anterior. 
 Després té lloc la intervenció del regidor Martí Sansaloni del PP, dient que als del seu grup els 
ha sorprès que es digués en el seu moment que amb el conveni que es va presentar bastava i que ara es 
vengui amb aquest 2on conveni, perquè no bastava l'anterior. Davant la qual cosa, aquest regidor 
planteja la possibilitat que abans de les pròximes eleccions municipals, es vengui amb un tercer conveni 
per a aquest assumpte. El regidor Sansaloni anuncia el vot en contra del seu grup, dient que va contra la 
filosofia del local de Can Real i que no és per al que es va comprar. 
 En el segon torn per al ponent i com a contestació a la qüestió final plantejada pel regidor d’UM 
en la seva intervenció, el regidor d'Hisenda diu que la diferència amb el Conveni anterior és que ara la 
Fundació ho paga pràcticament tot, i que si l'anterior conveni era negoci per a l'Ajuntament, aquest ho 
és més. 
 No es produeix un segon torn d'intervencions per part dels representants de l'oposició i la Sra. 
Presidenta sotmet a l'aprovació del Plenari, el conveni que més baix es transcriu de forma literal en la 
seva integritat: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA 
DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS I 
L’AJUNTAMENT DE PETRA RELATIU AL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL 
CAN REAL 
 
PARTS 
 
Josefina Santiago Rodríguez, presidenta del Patronat de la Fundació Balear d’Atenció i Suport a la 
Dependència, que actua en representació d’aquesta entitat en virtut de les facultats que estableix 
l’article 18 dels Estatuts de la Fundació, aprovats per Acord del Patronat de 18 de setembre de 2007 
(BOIB núm. 110 de 30 de juliol de 2009). 
 
Caterina Mas Bennasar, Batlessa de l’Ajuntament de Petra, que actua en representació de 
l’Ajuntament de Petra 
 
ANTECEDENTS 
 
1. L’article 1 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 

les persones en situació de dependència estableix que aquesta Llei té per objecte regular les 
condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici del dret subjectiu de la ciutadania a la 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant 
el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col·laboració i participació 
de totes les administracions públiques. 
 

2. El SAAD garanteix les condicions bàsiques i el contingut comú a què es refereix la Llei 39/2006, i 
serveix de via per a la col·laboració i la participació de les administracions públiques en l’exercici 
de les competències respectives en matèria de promoció personal i d’atenció i protecció a les 
persones en situació de dependència, optimitza els recursos públics i privats disponibles i 
contribueix a millorar les condicions de vida dels ciutadans. 
 

3. Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2006 es va autoritzar la constitució de la 
Fundació Balear d’Atenció i Suport a la Dependència. Residència Joan Crespí (actualment, 
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes 
Balears). 

 
4. L’article 7 dels Estatuts de la Fundació, aprovats per acord del seu Patronat de 18 de setembre de 

2007 (BOIB núm. 110, de 30 de juliol de 2010), estableix que, per assolir les seves finalitats, la 
Fundació pot dur a terme, entre altres activitats, la gestió i administració de centres i recursos 
assistencials i sociosanitaris d’atenció a persones amb dependència, així com activitats de 



promoció, prestació i gestió directa o indirecta de recursos i serveis sociosanitaris d’atenció a 
persones amb dependència en general. Així, entre les activitats que actualment realitza la 
Fundació es troba la gestió del servei de promoció de l’autonomia personal Can Real, a Petra. 
 

5. L’article 11.1 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89, 
de 18 de juny de 2009), que va entrar en vigor el 18 d’agost de 2009, disposa que el sistema públic 
de serveis socials s’organitza en forma de xarxa per treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d’atenció a les persones, i s’estructura en 
serveis socials comunitaris i serveis socials especialitzats. Els primers comprenen serveis 
comunitaris bàsics i serveis comunitaris específics.  
  

6. L’article 15 de la Llei 4/2009 estableix que els serveis socials comunitaris específics, sens perjudici 
de la seva orientació polivalent i comunitària, oberta a tota la població del seu àmbit territorial, han 
de desenvolupar programes i gestionar centres orientats a col·lectius amb problemàtiques 
identificades i singulars, procurar-ne la normalització i la reincorporació socials o actuar com a 
espai de trànsit a un servei especialitzat.  
  

7. L’article 48.1 de la Llei 4/2009 disposa que el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els 
municipis col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les 
competències respectives, mitjançant els instruments que estableix la legislació general sobre 
règim jurídic i procediment administratiu, en la legislació sobre consells insulars i en la legislació de 
règim local. 

  
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, 
d’acord amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
1. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i participació entre la Fundació 
d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears (en 
endavant la Fundació) i l’Ajuntament de Petra per organitzar els serveis i les activitats que es presten 
en el servei de promoció de l’autonomia personal Can Real de Petra. 
 
2. Obligacions de les parts 
  
La Fundació s’obliga a:  
 
g) Posar a disposició de l’Ajuntament de Petra el servei de promoció de l’autonomia personal Can 

Real, amb la plantilla de personal que figura en l’annex 1, durant el temps de vigència d’aquest 
conveni. El personal del centre ha de continuar depenent laboralment de la Fundació, per la qual 
cosa el pagament de les retribucions, així com la gestió laboral (cobriment de baixes, 
contractacions, etc.) són a càrrec de la Fundació. 

h) Pagar directament el cost dels subministraments d’aigua, electricitat, telèfon i manteniment dels 
ascensors. 

i) Pagar les assegurances de responsabilitat civil i de danys. 
j) Pagar el lloguer del local en què està ubicat el servei. 
k) Pagar les taxes i impost que graven el centre. 
l) Abonar a l’Ajuntament el cost del servei de neteja del centre, perquè el contracti o el dugui a terme 

amb els seus propis recursos humans, així com la resta de despeses de manteniment i 
funcionament del centre (consumibles d’oficina, manteniment d’extintors, etc.) i les despeses 
corresponents als tallers d’activitats que s’hi desenvolupen (que es detallen en l’annex 2), perquè 
aquest els contracti. En cas que l’ajuntament vulgui desenvolupar tallers o serveis addicionals, les 
despeses són a càrrec seu. 

 



L’Ajuntament de Petra s’obliga al següent: 
 
f) Organitzar els serveis i les activitats del servei de promoció de l’autonomia personal Can Real de 

Petra. 
g) Controlar que els usuaris compleixin el reglament de règim intern del servei.  
h) Gestionar funcionalment i organitzativament el personal del centre. 
i) Pagar els serveis i les activitats addicionals que vulgui desenvolupar en el servei. 
j) Contractar el servei de neteja del centre i els tallers d’activitats. 

 
3. Règim del personal del centre 
 
El personal del servei de promoció de l’autonomia personal de Can Real conserva el règim jurídic 
laboral i les condicions de treball inherents als contractes subscrits amb la Fundació. 
 
La dependència del personal respecte dels corresponents òrgans de direcció o gestió de l’Ajuntament 
de Petra és únicament de naturalesa funcional, i la dependència orgànica continua corresponent als 
òrgans competents de la Fundació. 
 
En virtut de la dependència funcional, correspon als òrgans de l’Ajuntament els actes de gestió, 
direcció i distribució de funcions i en concret: 
 
— Dictar les ordres i les instruccions de servei 
— Controlar el compliment de l’horari de treball del personal 
 
Pel que fa al gaudi de permisos, llicències, vacances i d’altres, relacionats amb la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar que tenguin incidència en la prestació dels serveis, cal la conformitat prèvia 
del responsable de l’àrea corresponent de l’Ajuntament i l’autorització de la Fundació. 
 
Qualsevol ampliació de la plantilla del servei és a càrrec de l’Ajuntament. 
 
La substitució d’aquest personal quan es trobi en situació de baixa laboral de llarga durada, 
excedència, etc., correspon a la Fundació, d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries. 
 
4. Forma de pagament 
 
La Fundació ha de pagar per anticipat a l’Ajuntament de Petra l’import de les despeses derivades del 
funcionament ordinari del servei (consumibles d’oficina, despeses de caixa, tallers, neteja, etc), amb un 
cost anual màxim de 23.300,00 € (vint-i-tres mil tres-cents euros) mitjançant transferència bancària al 
compte corrent que indiqui l’Ajuntament.  
 
El pagament s’ha de fer per semestre anticipat, és a dir, un pagament d’11.650,00 € l’1 de gener i 
l’altre, per igual import, l’1 de juliol. 
 
En el termini d’un mes des de l’acabament de cada semestre, l’Ajuntament ha de presentar a la 
Fundació una memòria justificativa de l’aplicació dels fons percebuts. En cas que hi hagi un romanent 
perquè les despeses hagin estat inferiors a les quanties transferides, s’han d’aplicar al semestre 
següent. 
 
Quant a les despeses derivades del consum d’aigua, electricitat i telèfon, si aquestes superen la 
quantia de 2.700,00 € (dos mil set-cents euros semestrals, la Fundació ha de deduir la diferència del 
pagament següent que hagi de fer a l’Ajuntament. Amb l’objectiu que l’ajuntament pugui controlar 
aquestes despeses, la Fundació li ha de trametre mensualment una còpia de les factures 
corresponents.  
 
Les quanties esmentades s’han d’incrementar anualment de conformitat amb les variacions que 
experimenti l’índex de preus de consum (IPC) a les Illes Balears. 



 
5. Exempció de garantia 
 
S’eximeix l’Ajuntament de Petra de l’obligació de presentar garantia, de conformitat amb el que preveu 
l’article 25.3 d del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei 
de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
6. Durada 
 
Aquest conveni té un termini de vigència de cinc anys comptador a partir de l’1 de gener de 2011. 
Finalitzat aquest termini, es pot prorrogar per anys naturals successius per acord exprés de les parts. 
No obstant això, el conveni pot ser resolt per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia expressa 
realitzada amb tres mesos d’antelació a la data de finalització de cada anualitat.  
 
7. Comissió de seguiment 
 
Així mateix, per executar i desenvolupar aquest conveni, d’acord amb el que estableix l’article 78.5 de 
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, es crea una comissió de seguiment composta pels membres següents: 
 
a) Dues persones nomenades per Fundació. 
b) Dues persones nomenades per l’Ajuntament de Petra en representació d’aquesta entitat. 
 
La comissió de seguiment s’ha de reunir, a proposta d’alguna de les parts amb una antelació prèvia de 
15 dies i, en tot cas, una vegada a l’any.  
 
8. Resolució 
 
Aquest conveni es pot resoldre de manera anticipada per les causes següents: 
 
a) Per mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit. 
b) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es derivin de 

l’objecte del conveni. 
c) Per la denúncia prèvia d’alguna de les parts, amb una antelació mínima de tres mesos a 

l’acabament de la vigència del conveni. 
d) Per l’incompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules pactades, amb la 

denúncia prèvia d’una de les parts. En aquest cas, poden exigir-se les responsabilitats que es 
derivin d’incomplir-les. 

 
9. Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que es derivin d’aquest conveni s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars. 
 
Palma... de............de 2010 
 
Per la Fundació      Per l’Ajuntament de Petra” 
 

 
Com a resultat de la votació del conveni abans transcrit, s'obté el resultat següent: 

 Vots emesos:  11.  
 Vots a favor:  5 del PSM.  
 Vots en contra:  3 del PP. 
 Abstencions:  2 d’UM. 



 
 Per tant queda aprovat per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari, el conveni 
abans transcrit. 

 
 3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS NNSS 
(DESCLASSIFICACIÓ EN SON DALMAU). 
 
 També actua com a ponent per a aquest punt de l'ordre del dia, el regidor d'Hisenda, però en 
aquest assumpte es remet a les raons que ja es van donar en el seu moment per a proposar aquesta 
modificació puntual de les NNSS. Dintre del torn per a l'oposició, comença intervenint el portaveu 
d’UM, M.Jaume, qui recorda com els del seu grup van presentar una moció relativa a la desclassificació 
plantejada que no es va acceptar. Altra cosa que apunta el regidor Jaume, és que els del seu grup han 
vist que hi ha convocada una sessió de Comissió Informativa per a dimarts vinent, amb l'objecte de 
tractar aquest assumpte. Després diu M.Jaume que els d’UM no comprenen que es porti aquí aquesta 
modificació puntual amb tanta urgència, quan està pendent tot el gran paquet de modificació de les 
NNSS, per a la seva adaptació al PTM. En el torn per al PP, és el regidor Martí Sansaloni qui intervé i 
ho fa al·ludint a coses com que falta poc temps per a les Eleccions municipals, que l'equip de govern 
manca d'una política industrial, que ja s'ha vist el preu al que surten els solars de la zona de serveis i que 
tot això no és bo per al teixit productiu del municipi. Continua dient aquest regidor, que les eleccions 
municipals poden fer que no els surti bé aquest assumpte als de l’equip de govern, encara que ara ho 
aconsegueixin treure endavant i que ja veurem com acaba la cosa.  
 Utilitza un 2on torn després el representant d’UM, M. Jaume, per a dir als membres de l'equip 
de govern, que ara tenen una oportunitat d'or, amb la modificació gran de les NNSS, perquè es puguin 
col·locar en altre lloc els metres de sòl industrial que es desclassifiquen de son Dalmau i que això està 
en la seva mà. Per la seva banda, Martí Sansaloni del PP, aprofita el seu 2on torn per a dir que aquest 
assumpte s'ha pogut debatre abans en Comissions i en Plenari, però que l'equip de govern té una mala 
manera d'entendre la majoria absoluta. 
 No hi ha intervenció final a càrrec del ponent i és per això que la Sra. Presidenta sotmet tot 
seguit a votació aquest assumpte i es produeix el resultat següent: 

 
 Vots emesos:  11.  
 Vots a favor:  6 del PSM.  
 Vots en contra:  5 (3 del PP i 2 d'UM). 
 Abstencions:  0. 
 

En conseqüència, queda aprovada provisionalment, per majoria absoluta dels regidors que 
componen el Plenari, la modificació puntual de les NNSS, consistent en desclassificar com sòl apte per 
a urbanitzar, les parcel·les cadastrals: 230 a 236 241 a 246 i 433 a 437 del Polígon 11, per a 
reclassificar-les com a sòl rústic amb la qualificació de sòl rústic comú (SRC), amb categoria de sòl 
rústic general (SRG) segons el PTM.  
 
 4.- DECRETS DE BATLIA.-  
 
 En aquest punt de l'ordre del dia, el portaveu popular Miquel Santandreu, es refereix a la 
Resolució núm. 213/2010 de 21 de novembre, per la qual s'aprova la concertació d'una operació de 
tresoreria amb l'entitat financera Sa Nostra. En relació amb aquest Decret, el portaveu popular assenyala 
que ha vist que s'ha fixat un termini d’11 mesos per a la citada operació i pregunta als membres de 
l'equip de govern, si han tingut en compte la recent Legislació de l'Estat que obliga a tancar les 
operacions a curt termini, concertades per a cobrir situacions transitòries de finançament, havent de 
quedar cancel·lades a 31 de desembre. A aquesta qüestió respon Sebastià Reixac com a regidor 



d'Hisenda de l'equip de govern, dient que esperen rebre els doblers de Conselleria corresponent a la 
certificació d'obra, per a poder liquidar el crèdit abans de cap d'any. 

  
   5.-INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 

 
 El següent regidor que intervé, ja ho fa dintre d'aquest altre punt de l'ordre del dia i és el 
portaveu d’UM. Així M.Jaume, ara pregunta qui s'encarrega del manteniment de les Escoles. La 
Batlessa li remet al regidor de l'equip de govern Bartomeu Gual, perquè li atengui. Llavors el regidor 
Jaume diu que uns pares li han comentat que s'han hagut d'encarregar ells mateixos, de la neteja de les 
cortines del col·legi. El regidor Gual li respon que dintre del Consell Escolar del qual forma part qui 
parla, es va demanar això, però sense obligar a cap, perquè l'Ajuntament no tenia doblers i no costava 
res netejar una cortina cada família. Per al representant d’UM això sona com una espècie de solidaritat 
en pla ONG, però afegeix que li sembla bé la resposta, tret que s'hagués dit als pares que l'Ajuntament 
no té doblers. Altra qüestió que planteja aquest regidor d’UM també es refereix a l'Escola, en aquest cas 
a la barrera i demana M.Jaume que s'arregli, però no amb una cadena. Després canvia de tema aquest 
mateix regidor i es refereix a les carreteres, a propòsit de la qual cosa, pregunta si l'equip de govern té 
previst fer bots. Concretament pregunta si hi ha previst fer un en el carrer Major. La Sra. Batlessa li 
respon que ara com ara no i afegeix que caldrà estudiar els llocs en els quals es posen, perquè fan 
renous i la gent no els vol davant de la ca seva. El regidor Jaume al·ludeix que això es va aprovar i 
demana que es col·loquin en els “cediu el pas”, en el Carrer des Convent, per exemple. Insistint en 
aquest assumpte, M.Jaume pregunta si s'ha demanat al Consell que els faci o no. El regidor d'Obres, 
Bartomeu Gual, li respon que sí, però que de vegades el Consell no fa el que se li demana; afegint per la 
seva banda Bartomeu que ja parlarem dels bots i que el problema és on es col·loquen. En aquest sentit 
el regidor Gual, demana al regidor Jaume que li digui on es col·loquen. M. Jaume li diu que en el carrer 
des Convent i aquí en la zona per als vianants. En qualsevol cas afirma aquest regidor que el que volia 
saber és si es tenien previstos i si s'havien demanat al Consell.  
 

 No es produeixen ja més intervencions per part d'altres regidors i per això la Sra. Presidenta 
aixeca la sessió, sent les 21,58 hores; i a continuació, ofereix un torn de precs i preguntes a favor del 
públic present en la sala, sobre temes concrets d'interès municipal, en virtut del disposat en els articles 
88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM; però sense que ningú intervingui tampoc; davant la qual cosa dóna 
per finalitzada també la reunió a la mateixa hora ja indicada, del qual don fe i estenc la present acta, que 
jo el Secretari certific.  

 
 
 Vist i Plau      El Secretari 
 La Batlessa 

 
 
  

Signat: Caterina Mas Bennàssar.   Signat: Francisco González Benito.  
 

 
 

 
 


