ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA
Informació de la sessió
Carácter: ordinaria
Data: 29 d’abril de 2015
Hora: de les 9.00 a les 10.15 h
Lloc: sala de sessions
Assistents:
-

Francisco Martorell Canals (Batle-President)
Jacqueline Volait Matrat
Sebastián Alorda Roig
Maria José Bover Millanes
Gaspar Villalonga Bover
Jose Luis Urraca Martín
Antoni Coll Ballester
Joan Riutort Crespí

Paula Baltasar Cozar (secretària)
Justifiquen l’absència:
-

Lorenzo J. Sastre Crespí

Ordre del dia
1er.- Presa de possessió del regidor José Luis Urraca Martín.
2n.- Lectura i aprovació de la sessió anterior.
3r.- Decrets i actuacions de Batlia.
4t.- Moció presentada per Més per Santa Eugènia “Adhesió a la xarxa d’entitats locals
per la transparència i la participació ciutadana”.
5è.- Moció presentada per Més per Santa Eugènia “Llei de suport de l’emprenedor als
clubs esportius de les Illes Balears”.
6è.- Moció presentada per Més per Santa Eugènia “Arribada de canals en llegua
catalana a través de la TDT i contra la supressió actual dels canals 3/24 i canal 33.
7è.- Declaració institucional del 8 de març, Dia internacional de la Dona.
8è.- Moció tramesa per l’Associació d’Amics de Poble Sahrauí en defensa d’una
solució justa i definitiva al conflicte del Sàhara Occidental.
9è.- Moció de rebutja a la privatització del Registre Civil.
10è.- Sorteig membres de les Meses Electorals.
11è.- Precs i preguntes.
1. Presa de possessió del càrrec de regidor electe del sr. Jose Luis Urraca
Martín
Com a conseqüència de la renúncia del regidor Miquel Angel Coll Canyelles, de la qual
va prendre coneixement el Ple en Sessió celebrada el dia 2 de febrer de 2015, per la
Junta Electoral de Zona ha estat remesa la Credencial de Regidor corresponent a Jose
Luis Urraca Martín.

L'article 108.8 de la Llei de Règim Electoral General estableix que “en el moment de
prendre possessió per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els candidats
electes han de jurar o prometre sometiment a la Constitució així com emplenar els
altres requisits previstos assenyalats en les lleis o reglaments respectius.”
Referent a això la fórmula de jurament ve establerta en l’article 1 del Reial decret
707/1979, de 5 d'abril, pel qual s'estableix la formula de jurament en càrrecs i funcions
públiques que és llegida pel sr. Urraca “promet per la meva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
Com a requisits previs prevists a la Llei per aquest acte l'article 75.7 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix la condició que tots
els membres de les Corporacions Locals formulin abans de la presa de possessió en
el càrrec declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat
que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics i així mateix declaració
dels seus béns patrimonials. El sr. Urraca ha presentat davant la Secretària les
corresponents declaracions.
El sr. Urraca dona les gracies al sr. Coll Canyelles. El sr. Coll Ballester li dona la
benvinguda i espera que sigui una experiència enriquidora.
2n.- Lectura i aprovació de la sessió anterior.
L’acta de la sessió de data 2 de febrer de 2015 és aprovada per assentiment dels
presents.
3r.- Decrets i actuacions de Batlia.
Es dona compte dels decrets i resolucions.
4t.- Moció presentada per Més per Santa Eugènia “Adhesió a la xarxa d’entitats
locals per la transparència i la participació ciutadana”.
Moció d’adhesió a la xarxa d’entitats locals per la transparència i la participació
ciutadana. Aquesta xarxa estatal ha estat impulsada a través de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies i va ser aprovada el passat 24 de febrer.
L’objectiu de la creació d’aquesta xarxa és promoure innovacions i millores en la
relació entre els governs locals i el ciutadans. Des de la Federació s’explica que la idea
de crear aquesta xarxa no es altre que “complir els requeriments” de la Llei de
transparència, accés a la informació i bon govern que marca la Llei 19/2013 per als
Governs Locals i fer-ho de forma conjunta servirà per compartir “punts de vista i
recursos”.
La creació d’aquesta xarxa té com a objectius “incrementar la implicació i compromís
dels ciutadans amb l’acció pública” per tal d’assolir contextos de “convivència estables
i afavorir el desenvolupament econòmic i social”.
Així mateix, hi ha tres grans objectius generals: promoure polítiques de transparència,
participació i col·laboració ciutadana; facilitar l’exercici dels drets d’accés a la

informació i de participació ciutadana i a la societat i reforçar i incrementar la confiança
dels ciutadans en els governs locals.
Aquesta xarxa farà possible que els ajuntaments d’arreu de tot l’estat espanyol que
estiguin implicats i preocupats amb la transparència es puguin unir i incrementar els
espais de participació ciutadana.
L’Ajuntament de Santa Eugènia Proposa el següents:
ACORDS
1.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eugènia a la Xarxa d’entitas locals per
la transparència i la participació ciutadana.
2.- Remetre a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de l’acord d’adhesió a
la xarxa.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
5è.- Moció presentada per Més per Santa Eugènia “Llei de suport de
l’emprenedor als clubs esportius de les Illes Balears”.
L’entrada en vigor de la Llei de Suport a l’Emprenedor promoguda pel Govern de
l’Estat estableix una sèrie de obligacions noves pels clubs esportius, entre els que es
troben els de les Illes Balears, com donar d’alta en el régim a la seguretat social als
seus monitors i col.laboradors.
Davant aquestes exigències s’ha de tenir en compte que la majoria del personal del
clubs de les Illes realitzen labors de forma voluntària a canvi d’una dotació económica
més be simbólica, o d’ajudes per desplaçaments.
No es posa en dubte el cumpliment necessari de la llei, pero els clubs i federacions
esportives de carácter regional realitzen una funció social a la nostra Comunitat
Autònoma, pel que es considera inapropiat tratar-los com si duguessin a terme una
activitat econòmica.
Aquests clubs aglutinen a més del 95 % de les persones que practiquen esport a les
Illes, essent molt d’ells modestos, per això la implantació de la norma s’hauria de fer
de forma que els clubs no hagin de temer per la seva viabilitat econòmica.
El Govern de les Illes Balears, des del començament de la legislatura, ha demostrat el
seu compromís amb l’esport i amb els esportistes de les Illes i s’està tramitant el
projecte de Llei de Mecenatge Esportiu per posar en marxa un conjunt integrat de
mesures perque els esportistes i clubs tenguin a més de les ajudes públiques, altres
ajudes que provenguin del sector privat.
Es per tot això que es proposa l’adopció del següents acords per part de l’Ajuntament
de Santa Eugènia:
ACORD

1. Instar

al Govern de l’Estat a que suspengui l’aplicació de la Llei de Suport de
l’Emprenedor als clubs esportius de les Illes Balears fins que es trobi una
solució justa que no perjudiqui als esmentats clubs.

2. Instar al Govern de l’Estat a valorar altres possibilitats en l’aplicació de la Llei de
Suport a l’Emprenedor, ja sigui mitjançant un règim especial o mitjançant una
llei de mecenatge a nivel nacional, que complementi la que actualmente s’està
tramitant a les Illes Balears.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
6è.- Moció presentada per Més per Santa Eugènia “Arribada de canals en llegua
catalana a través de la TDT i contra la supressió actual dels canals 3/24 i canal
33.
La reassignació de canals dels operadors de la televisió digital terrestre (TDT) ha
provocat la pèrdua d’un dels dos múltiplex de què disposava el Govern de les Illes
Balears. Davant d'aquesta situació, el Govern de les Illes Balears ha decidit passar
IB3, IB3 HD i el Canal 4 al canal 26, pel que fins ara passaven els canals de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, deixant sols un canal per a TV3CAT.
D'aquesta manera, el passat 31 de març varen desaparèixer de la graella televisiva el
canal 3/24 i Canal 33/Super3.
Això no obstant, hi ha diverses solucions tècniques per mantenir, i fins i tot augmentar,
l'arribada de canals en llengua catalana a través de la TDT. Per altra banda, cal tenir
present que l'1 de juny de 2009 TV3cat va substituir a TV3 a les Illes Balears
restringint així la seva oferta televisiva i que el canal esportiu de la CCMA, Esport 3,
tampoc no es rep a les Illes Balears.
Cal recordar que la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les illes
Balears, en el seu article 30.1 indica expressament que el Govern de la Comunitat
Autònoma ha de dur una política de col·laboració, en matèria de ràdio i televisió, amb
altres comunitats autònomes que tenguin el català com a llengua pròpia. I el seu punt
2 encara és més explícit: en qualsevol cas, el Govern de la Comunitat Autònoma farà
les gestions necessàries per a facilitar als ciutadans de les Illes Balears la recepció de
les emissions de televisió en llengua catalana dependents d’altres comunitats
autònomes.
Per tot això, el grup municipal de MÉS PER SANTA EUGÈNIA proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
2n. L'Ajuntament de Santa Eugènia insta el Govern de les Illes Balears a garantir
l'arribada de tots els canals públics en llengua catalana a través de la TDT.
El batle diu que votaran a favor si es retira el punt primer de la moció. El sr. Riutort diu
que hi esta d’acord ja que el que interessa és mostrar suport a la no eliminació
d’aquests canals.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

7è.- Declaració institucional del 8 de març, Dia internacional de la Dona.
El 2015, el Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març a tot el món,
posarà en relleu la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, un full de ruta històric,
subscrit per 189 governs fa vint anys, que va establir l’agenda per a la materialització
dels drets de les dones. Si bé els assoliments han estat molts des de llavors, les
bretxes que encara persisteixen són nombroses i profundes.
Aquest és el moment de defensar les conquestes de les dones, reconèixer
desafiaments i posar més atenció als drets de les dones i a la igualtat de gènere, per
motivar totes les persones a fer la part que els correspongui. La Plataforma d’Acció de
Beijing s’enfoca en dotze esferes d’especial preocupació, i imagina un món en el qual
totes les dones i les nines puguin exercir les seves opcions, com ara participar en la
política, educar-se, obtenir un ingrés, i viure en societats lliures de violència i
discriminació.
La Plataforma d’Acció de Beijing assenyala les esferes, els àmbits crítics, que els
governs, les Nacions Unides i els grups de la societat civil han d’assumir per fer dels
drets humans de les minories una realitat: la dona i la pobresa, l’accés desigual a
l’educació, la falta d’accés i l’accés desigual als sistemes de salut, la violència contra la
dona, els diversos aspectes de la vulnerabilitat de la dona en els conflictes armats, la
desigualtat en les estructures econòmiques, la desigualtat en el poder i la presa de
decisions, la manca de mecanismes institucionals diversos per millorar l’avenç de la
dona, la falta de respecte i la protecció inadequada quant als drets humans, la
subrepresentació de la dona en els mitjans de comunicació, la desigualtat en la gestió
dels recursos naturals i en la protecció del medi ambient i, finalment, la discriminació i
la violació de les nines.
El Dia Internacional de la Dona va sorgir de l’activitat dels moviments obrers a finals
del segle XX a l’Amèrica del Nord i Europa. Des de llavors, el Dia Internacional de la
Dona ha adquirit una dimensió global per a les dones dels països desenvolupats i en
desenvolupament. El creixent moviment internacional de les dones ha ajudat que la
commemoració ofereixi l’oportunitat d’incrementar el suport dels drets i la participació
de les dones en les esferes política i econòmica.
El Dia Internacional de la Dona ha passat a ser un moment de reflexió sobre els
progressos assolits, una crida al canvi, i una celebració dels actes de valor i
determinació de dones corrents que han tingut un paper extraordinari en la història
dels seus països i les seves comunitats.
El lema d’enguany, «Igualtat per a les dones: progrés per a tothom», subratlla que la
igualtat de gènere, l’apoderament de les dones, el respecte total dels drets humans de
les dones i l’eradicació de la pobresa són essencials per al desenvolupament
econòmic i social. També destaca el paper clau de les dones com a agents del
desenvolupament.
“Els països en els quals hi ha més igualtat de gènere experimenten més creixement
econòmic. Les empreses que compten amb més líders dones aconsegueixen més
bons rendiments. Els acords de pau que inclouen les dones són més duradors. Els
parlaments en els quals hi ha més dones aproven lleis sobre qüestions socials clau
com la salut, l’educació, la lluita contra la discriminació i la manutenció dels infants.

Les proves no deixen lloc a dubtes: la igualtat de la dona suposa progressos per a
tots.” (Ban Ki-moon, secretari general de l’ONU)
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
8è.- Moció tramesa per l’Associació d’Amics de Poble Sahrauí en defensa d’una
solució justa i definitiva al conflicte del Sàhara Occidental.
Espanya al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Oportunitat per a la recerca
d’una solució justa i definitiva al conflicte del Sàhara Occidental
L’any en què celebra els 70 anys l’Organització de les Nacions Unides, organització
internacional principal creada per «preservar les properes generacions del flagell de la
guerra» i un dels principals objectius de la qual és “mantenir la pau i la seguretat
nacionals”;
Transcorreguts 40 anys des de l’abandonament per part d’Espanya del Sàhara
Occidental, i essent en l’actualitat un Territori No Autònom pendent de descolonització,
sotmès a més a més a una ocupació per part del Marroc;
Corresponent a les Nacions Unides i als Estats membres la responsabilitat principal en
matèria de descolonització, i atès que el Consell de Seguretat té la màxima
responsabilitat en la recerca d’una solució justa i definitiva, d’acord amb la Carta
fundacional de les Nacions Unides;
El ple de l’ajuntament acorda:
1. Instam al Govern Espanyol, en qualitat de potència administradora de iure, membre
del Grup de Països Amics del Secretari General per al Sàhara Occidental i membre no
permanent del Consell de Seguretat durant el mandat 2015/2016 a:
· COMPLIR amb la seva responsabilitat per posar fi al procés de descolonització del
Sàhara Occidental, inconclús des de 1975, mitjançant la celebració d’un referèndum
que asseguri l’expressió lliure i autèntica de la voluntat del Poble Sahrauí.
· DEFENSAR la doctrina consolidada de les Nacions Unides en matèria de
descolonització i Territoris No Autònoms per als quals regeix la Resolució 2625 de
l’Assemblea General de les Nacions Unides que instaura: “L’establiment d’un Estat
sobirà i independent, la lliure associació o integració amb un Estat independent o
l’adquisició de qualsevol altra condició política lliurement decidida per un poble
constitueixen les formes de l’exercici del dret de lliure determinació d’aquest poble”,
sent aquest el contingut de l’autodeterminació.
· VETLLAR, en defensa de la pau i els drets humans, per l’atribució a la MINURSO
(Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental), única
presència de Nacions Unides al territori, de competències en la protecció i promoció
dels drets civils, politics, econòmics, socials i culturals de la població sahrauí.
2. Dirigim el present acord a:
a) CASA REAL ESPANYOLA

Palacio de la Zarzuela. Carretera del Pardo s/n. 28071 Madrid
b) PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL
La Moncloa. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid
c) MINISTERI ESPANYOL D’ASSUMPTES EXTERIORS
· Plaza de la Provincia, 1. 28012 Madrid
· C/Duque de Rivas, 1. 28071 Madrid
· C/Serrano Galvache, 26. 28033 Madrid
d) MISSIÓ PERMANENT D’ESPANYA DAVANT NACIONS UNIDES
245 East 47th Street, 36th Floor. New York, NY 10017 (USA)
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
9è.- Moció de rebutja a la privatització del Registre Civil.
Exposició de motius
El Registre Civil va ser creat per Llei el 17 de juny de 1870 com a conseqüència de la
necessitat de dotar-se d’un registre en el que anotar totes les dades dels espanyols,
fóssin o no catòlics, ja que fins aleshores era tant sols l’església la que inscribia els
naixaments. Aquesta necessitat té el seu orígen en l’aprovació per la I República de la
llibertat de cult en la Constitució del 1869.
El Registre Civil es un servei públic i gratuït desde la seva creació, obtenint una
valoració molt positiva, en comparació amb altres serveis públics administratius, a
l’informe titulat “La importancia de los Servicios Públicos en el Bienestar de los
Ciudadanos” elaborant en maig de 2013 per l’observatori de qualitat dels serveis
públics, pertanyents al Ministeri d’Economia Hisenda i Administracions Públiques.
El Govern d’Espanya pretén amb el Projecte de Llei de mesures de reforma
administrativa en l’àmbit de l’administració de Justícia i del Registre civil, privatitzar el
Registre Civil i entregar-ho als Registradors Mercantils i de la Propietat, i això
supondrà que els ciutadans tendràn que pagar un aranzel al Registrador o Notari per
tot tipus d’actes que actualment són gratuïts i que afecten a l’esfera més íntima de
drets i voluntats de les persones, és a dir, el que fins ara va ser un servei públic va
acabar essent un negoci per un pocs.
Es sotmet a la consideració de Ple la següent proposta d’acord:
1.- Rebutjar l’assignació dels Registres Civils als Registradors de la Propietat i
Mercantils, per una privatització encoberta d’un servei públic essencial com és el
Registre Civil.
2.- Rebutjar la possible mercantilització de les dades personals dels ciutadans i
ciutadanes de la nostra província.
3.- Exigir que qualsevol reforma del Registre Civil mantingui el mateix dins de
l’Administració de Justícia servit per funcionaris de justícia, amb l’objecte de garantir la
gratuïtat de tots els tràmits i la privacitat de les dades en els inscrits.

4.-Dirigir el present acord al Sr. Ministre de Justícia, instant a què dóni marxa enrera
en les seves pretencions de privatitzar els Registres Civils i que continui essent un
servei públic i de qualitat com fins ara.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
10è.- Sorteig membres de les Meses Electorals.
El Ple a fi de donar compliment a l´indicat a l´article 26 de les Normes Electorals
vigents, i complides totes les formalitats legals establertes, el Ple ha format les Meses
Electorals que s´indiquen, amb les persones que s´expressen i pels càrrecs que
s´anomenen:
Districte Censal Junta Electoral de Zona de 001
Titulars Mesa A
PRESIDENTE/A: D/Dª. BEA MARTINEZ JUAN MIGUEL
1º VOCAL: D/Dª. BIBILONI ANDREU ANTONIA
2º VOCAL: D/Dª. BIBILONI SERRA JOSE
Suplents
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. COSTA AMENGUAL FEDERICO
D/Dª BORRAS SERRA SANTIAGO
DE 1º VOCAL: D/Dª. GONZALEZ NAVARRETE JULIAN
D/Dª ESPAÑA DE BIBILONI MARIA FRANCISCA
DE 2º VOCAL: D/Dª DA ROCHA SERRANO ELISABET
D/Dª. FRAU MORENO JOAQUIN
Titulars mesa B
PRESIDENTE/A: D/Dª. SERVERA SAGREDO CATALINA
1º VOCAL: D/Dª. PARETS DAVIU BERNARDO JUAN
2º VOCAL: D/Dª. SEGURA RUBIO CATALINA LOURDES
Suplents
DE PRESIDENTE/A: D/Dª. SALVADOR MORTE DAVID JOSE
RIERA JULIA MARTA
DE 1º VOCAL: D/Dª. RAMOS RIO SAGRARIO
PRATS PEREZ MARTA ISABEL DE PRESIDENTE/A:
DE 2º VOCAL: D/Dª. ZAZO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
PRETEL FERNANDEZ DAVID

En el cas de que la Junta Electoral accepti alguna reclamació que pugui esser
presentada per un membre elegit, es procedirà a la substitució per la següent persona
que en el Cens Electoral reunesqui els requisits necessaris.

11è.- Precs i preguntes.
El sr. Coll s’acomiada de la sala ja que aquest serà el seu darrer ple com a regidor i
dona les gràcies a la gent amb la que ha compartit la feina durant 20 anys a
l’ajuntament; el batle destaca la bona relació, predisposició i bona voluntat del regidor.
El sr. Riutort fa plecs i preguntes, en relació amb aquestes qüestions:
en quin estat d’elaboració es troben les normes subsidiàries? Potser convé
revisar-les ja que ja fa 10 anys que s’intenten aprovar.
El batle diu que a la darrera reunió al consell els varen requerir per l’elaboració de 40
fitxes més i altres deficiències que estan esmenant els professionals del despatx
GAAT; el sr. Riutort demana quants dobers es duen gastats; el batle diu que bastants;
El sr. Coll diu aquests anys hi ha hagut canvis importants en les normes com la
desclassificació de la zona industrial i la modificació del sol urbanitzable; El batle
explica que aquests anys no s’ha fet cap canvi, que aquests canvis son anteriors; El sr.
Coll diu que aquests canvis han provocat que empreses no tenguin on posar els seus
magatzems i s’hagin instal·lat a altres pobles; el batle diu que aquesta empresa a la
que fa referència el regidor igualment no s’instal·laria al poble ja que els costs son molt
elevats.
-

-

-

-

-

-

-

caminet de ses coves, el sr. Riutort demana si l’obertura es imminent. El batle
explica que s’ha realitzat reunions amb els veïnats però que no tots hi estan
d’acord i l’alternativa que ofereix qualque veïnat no es acceptable per
l’ajuntament.
estat de les aigües brutes; el batle explica que ABAQUA ha fet l’adjudicació; el
sr. Urraca demana si hi ha un litigi del caminet; el batle diu que la sentència
resol que s’ha de demandar a tots els propietaris.
desperfectes de la plaça de donants de sang; el batle diu que son deguts als
arbres i que ho solucionaran.
asfaltat del carrer; el batle diu que faran a l’empresa arreglar els defectes en
l’asfaltatge.
caminet Alqueries esta brut, el marcareu? El batle explica que hi estan fent
feina de desbrossar camins i que estan estudiant la seva delimitació.
canvi de sentit de la carretera potser perillós sobretot quan l’autobús està
aturat; el batle diu que l’opinió dels veïnats és positiva i l’actuació es va fer amb
el tècnic de carreteres.
subvenció 100.000 € del consell, es destinarà a asfaltat de sa Costa? El batle
diu que, entre altres actuacions, ho destinaran a arreglar l’adoquinat de davant
ca’n Topa i adequar-ho a discapacitats.
es pot aconseguir l’exclusivitat del metge i de l’ infermera? El batle explica les
diferents reunions amb la conselleria i els impediments amb els que s’han
trobat; el sr. Urraca demana si és un problema de recursos humans; el batle diu
que també de número de cartilles; el sr. Coll demana als partits amb
representació autonòmica que proposin al progarma electoral un metge a cada
poble.
pla d’ajudes a emprenedors, quants s’han beneficiat? Seria convenient
anunciar aquestes ajudes a la web; el batle desconeix el número exacte però
diu que bastants. El sr. Riutort demana si les bases s’han actualitzar en el

-

sentit de demanar empadronament de 2014 i demana el perfil dels beneficiats;
el batle desconeix el perfil i diu que les bases s’han actualitzat.
com esta l’expedient amb l’anterior secretari; el batle diu que ja es van prendre
les decisions oportunes en aquesta matèria.
accident de ses Alqueries; el batle diu que s’ha demanat responsabilitat a
l’arquitecte i que esta en judici.

El sr. Urraca fa precs i preguntes en relació amb les següents qüestions:
-

-

falta el pressupost de 2015, demana els motius; el batle explica que la
secretaria ha estat de vacances 1 mes i que a més es troben dins les dades
habituals d’aprovació del pressupost, també és un any especial perquè els farà
la nova corporació.
asfaltat del carrer de ses Monges, s’ha eliminat un baden de velocitat; el batle
explica que es va llevar per asfaltat i no s’ha col·locat perquè no pareix molt
necessari ja que no esta en zona d’acceleració. El sr. Urraca sí ho considera
necessari donat que és una entrada al poble.

I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca la sessió de tot el qual, com
a secretària, estenc l’acta.
Vist i Plau,
El Batle,

Sgt: Francisco Martorell Canals

La Secretària-interventora,

Sgt: Paula Baltasar Cozar

