ACTA DE LA
31/07/2014.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 31/07/2014, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sra. Nancy Lauren Tew

S’han excusat d’assistir-hi el regidor
Barrera Bosch.

del grup socialista Sr. Sergio

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen
29.5.2014, còpia de
17.6.2014 i còpia de
sense entrar a debat
per unanimitat.

còpia de l’acta de la sessió ordinària de data
l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data
l’acta de la sessió extraordinària de data 30.6.2014,
se sotmet a votació les esmentades actes i s’aproven

SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compte al Ple de les Resolucions d’Alcaldia des del dia 24.5.2014 a
25.7.2014 i que fa referència a Organització (nomenament de representant de
l’Ajuntament en el Consell de Serveis Socials); Recaptació (ocupacions de
via pública amb taules i cadires 2014, Padró per a la taxa de fems 2014,
Padró per a la taxa de clavegueram a Sant Tomàs 2014, Arbitris 2014-vedats
de caça -, Padró impost d’activitats econòmiques 2014, Arbitris 2014 –
entrada de vehicles -, Padró de l’impost sobre béns de naturalesa rústica
2014, Arbitris 2014-cementiri-, Servei d’ajuda a domicili maig
i juny
2014, Servei de centre d’estades diürnes maig i juny 2014, liquidació del
mes de maig i juny de 2014 del Conveni per la reserva i ocupació de places
d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència, Padró Xibit
juny i juliol 2014,liquidacions al padró Xibit dels mesos de febrer, març,
abril i maig, Coworking juny i juliol 2014, Bonificacions en la taxa de
fems per a la gestió de residus urbans 2014, padró activitats esportives
juny i juliol 2014, plusvàlues 2014, baixa i devolució de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica 2014, sol·licitud d’informe a secretaria,
baixa trimestral i devolució de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
2014, resolució d’al·legacions a la liquidació de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, baixa de rebuts
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

de fems 2014, denegació del recurs de reposició a la liquidació de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 2014, baixa
de rebuts de l’impost sobre béns de naturalesa urbana 2014, ocupació de la
via pública amb taules i cadires 2014, liquidació de plusvalues 2014,
liquidació d’activitats esportives 2013-2014, devolució per ingressos
indeguts urbana 2014, proposta de baixa i devolució de la liquidació de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2013, concessió de comptador
d’aigua per obres, resolució recurs de reposició, denegació ocupació de la
via pública amb taules i cadires 2014); Contractació (al·legacions a
l’expedient de responsabilitat subsidiària de la Tresoreria General de la
Seguretat Social (exp 140209 i 140228); Urbanisme (concessió de llicències
d’obres menors, llicència de primera ocupació, nomenament de representant
de l’Administració en la Junta de Compensació de la UA-3, Informe a
l’aprovació inicial de la Norma Territorial Transitòria prèvia a la
modificació del Pla Territorial Insular de Menorca, ocupacions de via
pública per obres, declaració d’inici i exercici d’activitats permanent
innòcua);
Disciplina
Urbanística
(inici
d’expedient
de
disciplina
urbanística, arxiu d’expedient de disciplina urbanística per restitució de
la legalitat, resolució d’expedient sancionador sense al·legacions,
resolució d’inici d’expedient sancionador, arxiu expedient sancionador per
pagament de la infracció) Ordre d’Execució (requeriment de neteja de
solar);
Intervenció
(pagament
a
justificar,
inici
d’expedients
de
modificacions de crèdit per transferència de crèdit, expedient núm. 5/2014
de modificació per transferència de crèdit, expedient núm. 8/2014 de
modificació per transferència de crèdit); Cementiri (autorització renovació
lloguer de nínxol 2, galeria 8); Personal (anul·lació assumpte propi,
concessió de vacances 2014, denegació d’assumptes propis, concessió
d’assumptes propis, designació d’advocat, llista de persones admeses al
concurs per a la creació d’una borsa de treball per a professors de música
amb destinació a l’escola de música, llista de persones admeses i excloses
al concurs oposició per la provisió d’una plaça de Cap de Manteniment de la
Brigada Municipal (contracte de relleu) com a personal laboral de
l’Ajuntament des Migjorn Gran), Premi per 20 anys d’antiguitat d’una
mensualitat
en
metàl·lic,
nomenament
d’una
treballadora
familiar,
modificació del període de vacances concedit, Resolució de reclamació a la
llista de persones admeses i excloses al concurs-oposició per a la provisió
d’una plaça de Cap de Manteniment de la brigada municipal, Venda ambulant
(mercat artesanal de Sant Tomàs); Activitats (comunicacions d’inici i
exercici d’activitats i autorització de venda ambulant a la fira de Sant
Cristòfol 2014); Ocupació de via pública (ocupació de via pública durant
les festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2014); Ordenances (incoació
d’expedients sancionadors per infracció de la Ordenança d’ús i aprofitament
de platges, Suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica,
autorització especial de renous, incoació d’expedient sancionador per
infracció ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana) i
Subvencions (concessió d’ajuts del CIM a les escoletes infantils 2014)
TERCER.- PERSONIFICACIÓ I DESIGNACIÓ DE LLETRAT EN EL PROCEDIMENT 225/2014,
EN RELACIÓ A LA TUTELA DE DRETS FONAMENTALS, ESSENT LA DEMANDANT LA SRA.
MARGARITA PORTELLA MOLL, RATIFICACIÓ
Es llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 12.6.2014, que es transcriu a
continuació:
“Atès que en data 10.6.2014 (RE 533) el Jutjat de lo Social núm. 1 de
Ciutadella de Menorca, ha remés a l’Ajuntament des Migjorn Gran cèdula de
citació, per tal que l’Ajuntament comparegui a l’acta de conciliació davant
del Jutjat situat a Ciutadella, plaça des Born, núm. 7, 2na planta el
pròxim dia 8.7.2014 a les 11.30 hores, per la celebració dels actes de
conciliació i/o judici, en el procediment núm. 225/2014.

Atès que la part demandant ha comunicat al jutjat que assistirà a l’acte
acompanyada d’advocat.
Atès que l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- DESSIGNAR com a lletrat en l’esmentat procediment al Sr. Fernando
Caballero Visser.
SEGON.- NOTIFICAR l’esmentada resolució a la persona interessada.
TERCER.- DONAR compte d’aquesta resolució al proper Ple de la Corporació
que es celebri per a la seva ratificació.”
Sense entrar a debat, se sotmet a votació i s’aprova, per quatre (4) vots a
favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del grup popular, la
seva ratificació.
QUART.- SENTÈNCIA DE DATA 23.5.2014 RECAIGUDA EN EL RECURS DE CASACIÓ NÚM.
5998/2011 INTERPOSAT PER TREBELUGER, SA, DONAR-NE COMPTA
La secretària interina llegeix la resolució recaiguda en el recurs de
Cassació núm. 5998/2011 en data 23.5.2014, interposat per Trebeluger, SA,
que es transcriu a continuació:
“No haber lugar al recurs de casación interpuesto en representación de
Trebeluger, SA, contra la sentència dictada el 14 de setembre de 2011 per
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears amb condemna de costes de la recurrent en els termes
establerts en el fonament jurídic quint.”
El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ.- SENTÈNCIA NÚM. 168/14 DE DATA 8 DE JULIOL DE 2014, EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PEL SR. MARCOS BENITO ATOCHERO, DONARNE COMPTA
La secretària interina llegeix la resolució de la sentència núm. 168/14
recaiguda en el procediment abreujat 52/2014 en data 8.7.2014, interposat
per Marcos Benito Atochero, que es transcriu a continuació:
“Que desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por el
letrado D. Pablo Carretero González en nombre i representación de D. Marcos
Benito
Atochero,
contra
la
Resolución
del
Alcalde-Presidente
del
Ayuntamiento, des Migjorn Gran en fecha 19 de diciembre de 2013, por la que
se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
Alcaldia de fecha 30 de octubre de 2013, confirmando la imposición de una
multa de 751 euros; i contra el articulo 47 b) 2) en relación con el
articulo 48 2) de la Ordenanza de usos y aprovechamiento de Playas en es
Migjorn Gran.”
El Ple en resta assabentat.
SISÈ.- CONVENI D'ADHESIÓ AL SERVEI INSULAR DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
DE MENORCA
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Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 17.7.2014, que es transcriu a continuació:
“S’explica que el servei de teleassistència és un servei que ja s’ofereix
al poble igual que a la resta de municipis menorquins, amb el conveni és
pretén regular-ho.
Els membres de la comissió, per unanimitat, acorden proposar al Ple
l’adopció dels següents acords:
1r.- APROVAR el conveni d’adhesió al servei insular de teleassistència
domiciliària de Menorca
2n.- HABILITAR el Sr. Batle per a la seva signatura
3rn.- NOTIFICAR l’acord anterior al Consell Insular de Menorca”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquest Conveni amb el Consell
Insular de Menorca, ha volgut plasmar un servei que fins ara es feia però
no estava regulada adequadament.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SETÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL iNSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA SEVA INTEGRACIÓ EN EL PROGRAMA DE
PROMOCIÓ D'ACTIVITAT FÍSICA PER A LA SALUT- RUTES SALUDABLES
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 17.7.2014, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que es tracta d’una proposta de la conselleria de
cooperació la conselleria d’esports i el metge esportiu Dr. Salom, comenta
que a cada poble es duran a terme unes rutes saludables pels cascs antics
municipals. La ruta que es farà as Migjorn ja la van fer el regidor
d’esports, el coordinador esportiu junt amb el conseller d’esports del CIM,
degut a que el poble és molt planer, serà de les catalogades com fàcils.
Aquestes rutes estaran senyalitzades amb una rajola feta per a l’ocasió,
també es repartiran díptics informatius i demés cartells, tot a càrrec del
Consell Insular. El Sr. Batle explica que van haver de senyalitzar un pas
de peatons, just al final del Carrer Major per accedir al camí de Sa
Malagarba, aquesta ha estat la única despesa que ha ocasionat la creació
d’aquesta ruta.
Els membres de la comissió, acorden per unanimitat, proposar al Ple
l’adopció dels següents acords:
1r.- APROVAR el conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca
per a la seva integració en el programa de promoció de l’activitat física
per a la salut- rutes saludables.
2n.- HABILITAR el Sr. Batle per a la seva signatura
3rn.- NOTIFICAR l’acord anterior al Consell Insular de Menorca”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que el Consell Insular de Menorca va
plantejar als diversos Ajuntaments una sèrie de rutes saludables
recomenades pel metge del Consell Insular de Menorca.
El Sr. Batle comenta que la signatura del conveni compromet al Consell
Insular de Menorca, a senyalitzar els recorreguts d’aquests rutes amb unes
rajoles que tenen una petjada, per contra, l’Ajuntament únicament ha tingut
com a despesa el fet de pintar un nou pas de vianants.

El Sr. Batle diu que la major part de la ruta discórrer fora del nucli
antic.
El Sr. Verdú respon que el seu grup està d’acord amb la proposta del
Conveni.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
VUITÈ.- FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2015
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 17.7.2014, que es transcriu a continuació:
“Vist que l’Ajuntament ha de fixar dos (2) dies per Festes Locals 2015 i
atès que l’any 2015 els dies de Sant Antoni i Sant Cristòfol coincideixen
en dies laborals, el Sr. Batle comenta que el dia 17 de gener, festivitat
de Sant Antoni coincidirà en dissabte. El Sr. Verdú comenta que actualment
poca gent fa feina els dissabtes i que potser es podria agafar el divendres
i d’aquesta manera allargar el cap de setmana, el Sr. Batle contesta que
tot i que molta gent no treballa els dissabtes, sí que ho fan els comerços
i botigues i que ell és de l’opinió d’agafar-lo com a festiu ja que es
tracta de la Diada de Menorca, explica que l’altra opció que normalment es
fa quan algun dels dos dies coincideix en diumenge és agafar el dimarts de
carnaval. El Sr. Verdú dóna la raó al batle i la comissió, per unanimitat,
proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
1r.- ASSENYALAR com a dies festius en l’àmbit del municipi des Migjorn Gran
per a l’any 2015, les següents dates:
-

17 de gener de 2015
10 de juliol de 2015

2n.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Direcció General de Treball i Salut
Laboral de la conselleria d’Economia i Competitivitat de les Illes Balears”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que les festes locals proposades són
les de cada any.
El Sr. Batle comenta que l’any que ve el dia 17 de gener cau en dissabte, i
desprès de comentar-ho a la Comissió Informativa es va decidir assenyalarlo com a dia festiu, per tal que els comerços també poguessin gaudir del
dia del patró de Menorca.
El Sr. Verdú respon que el seu grup està d’acord en aprovar aquests dies
com a festes locals.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
NOVÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/2014, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 17.7.2014, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient per la modificació pressupostària núm. 6/2014, pel
suplement de crèdit s’explica que es tracta d’un augment en la subvenció
corresponent al Fons de Seguretat Pública
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La comissió,
acords:

per

unanimitat,

proposa

al

Ple,

l’adopció

dels

següents

1r.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 6, per a suplement
de crèdit, amb el detall següent:
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA DE DESPESA
Partida
46200-130
62600-130
21400-130
21200-130
21300-130

22100-130
22105-130

Crèdit
Inicial
A
altres
5.662,38
ajuntaments+policies
festes
Equips per a processos
0
informàtics
Reparació, conservació i
1.000
reparació de vehicles
Manteniment i reparació
800
d’edificis
Manteniment, conservació
1.000
i reparació maquinària,
instal·lacions
i
utillatge
Energia electrica
2.000
Aliments
200
TOTAL
10.662,38

Ampliació

Crèdit
definitiu
6.662,38

1.000
6.500

6.500

1.400

2.400

2.000

2.800

1.000

2.000

2.000
806,18
14.706,18

4.000
1.006,18
25.368,36

B) RECURS FINANCER
INGRESSOS AFECTATS
Concepte
Denominació
45081

Previsió
inicial
CAIB:
Fons
de
20.659,62
Seguretat Pública
TOTAL
20.659,62

Drets reconeguts
35.365,80
35.365,80

Major
Drets
Reconeguts
14.706,18
14.706,18

El suplement de crèdit coincideix amb els dels crèdits que s’incrementen
quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com imposa l’article
16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentada modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquesta modificació pretén
recollir la subvenció que el Govern de les Illes Balears atorga a
l’Ajuntament en el marc del Fons de Seguretat Pública.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
DESÈ.- MODIFICACIÓ PRESUPOSTÀRIA NÚM. 7/2014, PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 17.7.2014, que es transcriu a continuació:

“Vist l’expedient per la modificació pressupostària núm. 7/2014, per
transferència de crèdits, el Sr. Batle explica que el Pressupost contempla
40.000
per inversions dels quals, 20.000
s’havien pressupostat per les
obres de construcció dels nous nínxols del Cementiri, comenta que amb
aquest import de 20.000
pràcticament no es pot fer res de l’obra prevista
i que s’ha optat per destinar-ho a altes inversions. Explica que amb els
20.000
es pagaran les factures de les obres de rehabilitació del Saló
Verd; 6.800
de les finestres, 1.500
d’electricitat, 3.000
de pintura
i 3.200
per la nova obertura
El Sr. Verdú s’interessa en saber com es troben les obres del Cementiri i
el Sr. Batle li explica que s’ha fet el moviment de terres i el tancament.
La comissió, per tres (3) vots del Grup Socialista i dues (2) abstencions
del Grup Popular, proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 7, per a
transferències de crèdit quedant fixades les partides de despesa de la
següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
AUGMENTS
Partida pressupostària

Codi

Consignació
actual

Augment

Consignació
definitiva

Descripció

62300-430

Programa Leader
“Reforma edifici
saló de plens per
a esdeveniments
comercials i
culturals”

20.600

14.996,63

35.596,63

22799-920

Treballs d’altres
empreses

2.500

748,70

3.248,70

23.100

15.745,33

38.845,33

Total

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
DISMINUCIONS
Partida pressupostària

Codi

Consignació
anterior

Disminució

Consignació
definitiva

Descripció

62202-169 Construcció de
nínxols

40.000

15.745,33

24.254,67
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Total

40.000

15.745,33

24.254,67

L’import dels crèdits que es minoren coincideixen amb els dels crèdits que
s’incrementen quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com
imposa l’article 16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentada modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que el Pressupost 2014 va preveure una
partida de 40.000 , que es repartia uns 20.000
per a les obres de la
crüilla de l’entrada a Migjorn i la resta es tenia previst la construcció
d’alguns nínxols.
El Sr. Batle comenta que s’ha decidit no executar l’obra dels nínxols i
s’ha previst destinar aquests diners amb aquesta modificació a la
remodelació del Saló de Plens.
El Sr. Verdú demana si no és construiran els nínxols.
El Sr. Batle diu que darrerament s’han desenterrat persones i s’ha guanyat
espai al cementiri, per la qual cosa la construcció de nínxols es preveurà
en el Pressupost de l’any que ve.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per quatre (4) vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions
del grup popular.
ONZÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA COM A GARANTIA DEL CONTRACTE D'OBRES DE L'OBRA
"REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL SENSE ÚS ANTIC EXCORXADOR"
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 17.7.2014, que es transcriu a continuació:
“Vista la instància presentada per CONSTRUCCIONES OLIVES, SL amb la qual
sol·liciten la devolució de la fiança dipositada el seu dia per l’obra
“Reforma i ampliació del local sense ús definit situat al camí de
s’Escorxador, 5.
Realitzades les pertinents comprovacions i vist l’informe favorable de
l’arquitecte municipal, la comissió, per unanimitat, proposa al Plenari
l’adopció dels següents acords:
1r.- CANCEL·LAR i RETORNAR la fiança dipositada per l’adjudicatari
CONSTRUCCIONES OLIVES, SL per un import total de DOS-MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-SET amb CINQUANTA-NOU EUROS (2.967,59 ), que van ser dipositats
per a garantir l’execució del contracte de “Reforma i ampliació del local
sense ús definit situat al camí de s’Escorxador, 5”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que s’ha comprovat pels serveis
tècnics que les obres executades són correctes, per la qual cosa procedeix
a la devolució de la garantia dipositada.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
DOTZÈ.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2013

Es dona compta de l’expedient tramitat per a l’aprovació del compte general
de l’exercici 2013. S’informa que el mateix va ser informat favorablement
per la Comissió Especial de Comptes de data 15.5.2014 i que, exposat al
públic durant un termini de quinze (15 dies) i vuit (8) dies més per a la
presentació d’al·legacions, no s’ha presentat cap.
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici
2013.
SEGON.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, un
exemplar del Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2013.
Obert el debat, l’Alcalde comenta que és un tràmit més que s’ha de fer en
l’expedient del Compte General del Pressupost.
Sense entrar a debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per quatre (4) vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions
del grup popular.
TRETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
13.1 El Sr. Batle comenta que tot i tractar-se d’un Ple Extraordinari a
causa del canvi d’horari habitual, ha cregut convenient posar aquest punt a
l’ordre del dia per s’hi ha alguna cosa a comentar, ja que els dos grups
polítics de l’Ajuntament de mutu acord varen canviar l’horari del Ple per a
no coincidir amb els actes de les Festes de Sant Cristòfol de Ses
Corregudes.
13.2 El Sr. Batle comenta que demà en el pregó de festes, el pregoner no ha
fet reserva massa reserva per a compromisos seus, per la qual cosa els
regidors de la Corporació podran anar acompanyats de la seva parella als
llocs reservats. El Sr. Batle demana al grup popular que confirmi quantes
persones seran per habilitar-los un lloc.
13.3 El Sr. Verdú diu que vol desitjar molta sort per els caixers que
surten a les festes i desitjar que no hi hagi cap desgràcia.
13.4 EL Sr. Batle respon que ell també vol desitjar bones festes de Sant
Cristòfol de des Corregudes i desitja que no es doni cap incident.
13.5 La Sra. Gomila demana com s’organitzarà el repartiment de les canyes
en el jaleo.
El Sr. Batle respon que als membres de la Junta de Caixers es farà segons
marquen els Protocols i la resta s’anirà repartint entre els regidors. El
Sr. Batle demana a la Sra. Gomila que li faci arribar un llistat de
persones a entregar les canyes si tenen alguna preferència.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
14.00 hores el dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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