
  

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

• Núm. 6/2018.
• Caràcter: ordinària.
• Data: 18/6/2018
• Horari: de 20,05 a 21,30 hores. 
• Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Porreres.
• Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, Batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida

(El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Coloma Bover Garcias (El Pi); Margalida Palerm Melià
(El Pi); Adrián Aragunde Salom (El Pi); Joan Rigo Vivancos (El Pi); Mateu Suñer Servera
(PP); Maria Magdalena Barceló Vanrell (PP); Maria Ines Sampol Sabater (PP); Joan Barceló
Bauzà (MÉS); Maria Rosa Juan Moll (MÉS); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

• Secretaria - intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents i explica que es durà a terme la sessió
plenària  ordinària.  A l’hora  a  dalt  assenyalada  es  reuneixen  a  la  Casa  Consistorial  els  Srs./es
Regidors/es que s’indiquen a dalt presidits per la Sra. Batlessa de la Corporació i assistits per la
secretària de la corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió plenària de l'Ajuntament que
havia estat convocada pel dia d’avui.  Comprovada l’existència del quòrum que exigeix la Llei,
s’ordena el començament de la sessió amb l’ordre del dia indicat.

PRIMER. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ A NTERIOR.

En compliment del que disposa l'art. 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local  de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si  algun membre de la corporació vol
formular  qualque observació  a l'acta  de la  darrera sessió  anterior.  Atès que ningú formula cap
observació s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària núm. 5 de 28/5/2018.

SEGON.  MODIFICACIÓ  DE  l'ANNEX  DE  L'ORDENANÇA  FISCAL  NÚMERO  20
REGULADORA  DEL  PREU  PÚBLIC  PER  LA  PRESTACIÓ  DE  SERV EIS  EN  LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  

La Sra. Batlessa explica aquesta proposta d'acord que ha presentat l'empresa concessionària de la
gestió de la piscina per afegir una quota trimestral pels cursets de natació i facilitar el pagament.
Aquesta quota implica un descompte de fins a tres euros pels cursets de 3 dies setmanals. També
permetrà a l'empresa poder fer una millora avaluació i seguiment.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que no està en contra de baixar la taxa però considera
que no queda clar que es mantingui l'opció de quota mensual i creu que l'empresa s'estalvia més
recursos que l'import que deixa de recaptar. 

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que li sembla positiu baixar la quota trimestral i donar facilitats de
pagament malgrat que considera que és poc significativa la reducció, però menys és res, diu.

El Sr. Mateu Sunyer, regidor PP, diu que la memòria que ha presentat Algaida és molt bàsica i hauria
de justificar millor la millora que suposa per poder-ho repercutir en l'usuari. La memòria és molt
pobre, ho venen com una millora per l'usuari però en el fons hi surt guanyant l'empresa. Un euro
cada trimestre està bé, menys és res, però trobem que l'empresa s'estalvia més, al menys en hores de
feina. Creiem que ho podrien repercutir en l'usuari. Està d'acord en fer una reducció, però creu que
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l'empresa té molts de beneficis com la reducció dels temps de feina, el cost de girar menys rebuts o
disposar de més liquides. Creu que la reducció per l'usuari podria ser més gran si s'hagués fet bé.
Presentar  una  reducció  d'un  euro  per  tres  mesos,  quan  avances  doblers,  t'estalvies  rebuts,  ...
Considerem que 0,33 euros és molt poc. Entenc que vulguin donar més doblers i donar més opcions,
però no estam d'acord en el fet que el benefici sigui d'un 90% per l'usuari i  sols d'un 10% per
l'usuari.

La Sra.  Batlessa diu que es tracta  d'oferir  més opcions de pagament als  usuaris,  no suposa un
increment  de quota.  Si  això impliques un increment  de quota,  no estaríem d'acord,  però sí  en
incrementar opcions de pagament. La Sra. Batlessa diu que la memòria no ho justifica en una rebaixa
de preu sinó per analitzar resultats del servei. El Sr. Suñer diu que això ho podrien fer igual, sense
que fos necessari fer-ho trimestral. Diu que votaran a favor però insisteix en el fet que s'ha de fer
saber a la concessionària que es podria fer un esforç més gros i insisteix a fer saber a l'empresa que
es podria repercutir un poc més en els porrerencs. El Sr. Jaume Martorell, regidor, diu que s'ha
d'estar ben content que es pugui tenir la piscina oberta tot l'any amb les dificultats que hi ha i creu
que és perdre el temps. Just es dóna una possibilitat més a la gent.

El Sr. Veny diu que l'informe diu que es tracta d'una modificació de l'ordenança i, per tant, no està
clar que se suprimeixi la tarifa mensual. L'empresa fa una previsió que tots els usuaris passen a la
quota trimestral i troba que això no és molt lògic, perquè podria no passar-hi ningú, no es pot fer una
estació dient que tots passaran a l'opció nova, sinó que tindria més sentit si fos una part o, inclús
podria no passar-hi ningú. No dic que estigui bé o malament, dic que és el que posa. Diu que és una
proposta de modificació, no posa creació d'una nova tarifa trimestral. La Sra. Batlessa contesta que
es tracta d'una estimació i que, com que l'opció trimestral és més avantatjosa, es considera que tots
els usuaris hi passaran. Es proposa "crear una tarifa trimestral", no reduir. També diu que la proposta
no diu que se suprimeixi aquesta opció mensual sinó que s'afegeix una nova tarifa trimestral. Es pot
afegir "creació o inclusió d'una tarifa trimestral" però ells diuen que volen oferir una opció més.
Recorda que no implica cap increment, sinó una rebaixa. El Sr. Veny diu que si no es té clar, no està
bé, perquè la tarifa mensual sembla que no hi ha cap usuari, no tots passaran a trimestral, també
haurien de demanar a l'empresa quina part passarà a la nova quota, ells fan una estimació que 256
usuaris passen a la tarifa trimestral. Si es considera que no està correcta la informació que passen
l'empresa, s'ha de demanar a l'empresa que ho justifiquin. La Sra. Batlessa diu que és traca d'una
previsió i es consideren que 256 usuaris hi passaran a la nova. Considera que es crea un problema on
no existeix i  l'empresa just demana crear una opció més. Si es tractés d'una pujada de tarifes o
baixada significativa sí que s'exigiria una justificació econòmica. El Sr. Veny diu que encara que no
tingui una repercussió econòmica no vol dir que no s'hagin de fer les coses bé i demana perquè no es
fa referència a les altres quotes. La Sra. Batlessa contesta que no es modifiquen les altres quotes. El
Sr. Veny diu que entén el que diuen ells, però la memòria no ho explica i creu que no és el que
demana l'empresa. Diu que està mal demanat, però que hi està a favor. La Sra. Batlessa diu que
l'ordenança fiscal ja regula les quotes anuals i mensuals i es pot consular i avui just s'afegeix la quota
trimestral.

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 14/6/2018, el Ple de
l'Ajuntament aprova per unanimitat el següent acord.

"El 21/5/2018 amb registre d'entrada núm. 1172, l'empresa Algalia, concessionària de la piscina
municipal coberta i de dos locals esportius annexos sol·licita que s'aprovi una tarifa trimestral dels
cursets de natació amb els següents imports:

Cursets natació: Quotes  actuals
mensuals: 

Càlcul  de  la  quota
trimestral segons preus
actuals (A): 

Proposta  de
modificació quotes
trimestrals (B): 

Diferència 
(A-B): 

1 dia setmanal 23,00 € 69,00 € 68 €/trimestre -1 €
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2 dies setmanals 39,00 € 117,00 € 115 €/trimestre -2 €

3 dies setmanals 46,00 € 138,00 € 135 €/trimestre -3 €

Així mateix, Algalia manifesta que poder gestionar les quotes de forma trimestral implicarà una
simplificació de la càrrega administrativa, la qual cosa es pot traslladar en un descompte als usuaris
per  rebre els  mateixos  serveis.  En conseqüència,  aquesta  modificació  no  generarà  ni  dèficit  ni
superàvit de gestió i no repercutiria en l'estabilitat pressupostària de la concessió administrativa, ni
en un possible desequilibri pressupostari del contracte signat amb l'Ajuntament. 

Per tot això, s'ha fet un estudi tècnic-econòmic del cost dels serveis i es considera que la proposta de
modificació de preu públic de l'Ordenança fiscal s'ajusta als costos previsibles derivats de la previsió
del servei públic. En concret, està previst que el nombre d'usuaris sigui de 265 d'usuaris, com a
mitjana durant els tres trimestres i si es preveu un repartiment equitatiu dels usuaris dins les tres
tarifes possibles s'arriba a la previsió d'uns ingressos anuals de 84.297 € per aquests serveis. 

D'altra banda si es mantén l'actual sistema de tarifes mensual s'obté una previsió de 85.887 € i en
conseqüència la diferència negativa és de 1.590 €. 

En relació als costs directes relacionats amb la prestació d'aquest servei es preveuen 2 monitors/es
amb salari brut mensual de 1.150 € amb un cost total de 20.700,00 € als quals s'haurien d'afegir els
costs indirectes de la prestació dels serveis. En tot cas es preveu que els mateixos no superin els
ingressos anuals prevists amb el nou sistema de quotes.

En definitiva, es considera que aquesta diferència negativa de recaptació de 1.590 €/any, derivada de
la proposta de gestió de les quotes de forma trimestral, repercutirà en una gestió més eficient i una
reducció de càrregues administratives accessòries, la qual cosa contribueix a racionalitzar la gestió
dels  recursos  públics,  sense  que  el  seu  impacte  sigui  prou  significatiu  perquè  pugui  afectar  a
l'equilibri econòmic de l'explotació.

En compliment del que es disposa en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Ple de la Corporació adopta el següent
ACORD per unanimitat: 

PRIMER. Aprovar la modificació parcial de l'annex relatiu al quadre de tarifes de  l'Ordenança fiscal
reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals amb
la redacció que a continuació es recull:
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Cursets natació: Proposta de modificació quotes trimestrals: 

1 dia setmanal 68 euros/trimestre

2 dies setmanals 115 euros/trimestre

3 dies setmanals 135 €/trimestre

 
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en
el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial, per termini de trenta dies hàbils, dins
dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest
Ajuntamenthttp://www.porreres.cat/.

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART.  Facultar  a  l'Alcaldia-Presidencia  per  subscriure  els  documents  relacionats  amb aquest
assumpte.

TERCER.  DACIÓ DE COMPTE DE LES BASES REGULADORES DEL TASTART 2018.

El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultural, dona compta de l'edició de la nit de l'art i el vi TASTART
2018, que tindrà lloc del 13 d'octubre de 2018, d'acord amb les bases següents. 

El Sr. Barceló, regidor MES, diu que està molt bé per evitar problemes. 

El Sr. Suñer, regidor PP, demana si hi poden participar cellers particulars i es contesta que es per a
bodegues  productores de vi.  També diu  que  el  representat  de la  comissió  del  vi  no podrà  ser
porrerenc i es contesta que no. 

Finalitzat el debat es dona compte del següent acord i el Ple queda assabentat. 
 
I. QUANT ALS ARTISTES, OBRES I ESPAIS PARTICIPANTS:

Hi poden participar tots els artistes de qualsevol nacionalitat i procedència, així com les entitats,
galeries, associacions i grups que promoguin l'art. Els artistes podran presentar: obra pictòrica, obra
escultòrica, instal·lacions o intervencions concretes a espais públics de Porreres.

Espais per a la mostra:

• Espais Oficials. Formen part dels espais oficials de la mostra el Museu de Porreres, la Sala
d'exposicions  de  La  Caixa,  la  Sala  Polivalent,  l'Auditori  de  Municipal  de  Porreres,
l'Ajuntament de Porreres i la resta d'espais privats que se cedeixin lliurement per exposició.

• Espais privats adherits. Són tots aquells espais privats que participen amb una proposta
artística pròpia.

S'estableix  una comissió de selecció,  que vetllarà  per  la  qualitat  de les obres i  instal·lacions a
exposar i dels espais participants. Formaran aquesta comissió dos representants del món artístic i dos
representants de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Porreres i un representant del món del vi.
Aquesta comissió  serà la responsable  de la  selecció d'artistes i  obres participants  en els  espais
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oficials i la que validarà la inclusió a la mostra dels espais privats. Una setmana abans del tancament
del termini d'admissió de propostes es farà pública la composició d'aquesta comissió. 

Les inscripcions formals  es podran realitzar  de l'1 de juny al  31 de juliol  de 2018,  per  correu
electrònic a inscripcio2018@tastart.com, o a les oficines l'Ajuntament de Porreres, de 8,30 a 14.30
hores, tel. 9711 647 221.

Els artistes interessats a exhibir la seva obra presentaran en el moment de la inscripció:
• Formulari d'inscripció.
• Fotocòpia del DNI.
• Fotografia de l'obra o obres que s'hi presenten.
• Maqueta i/o disseny, en el cas d'instal· lacions o composicions murals, especificant-hi les

mides, el muntatge i tota aquella informació necessària per a la seva correcta avaluació.
• Identificació de l'espai privat per la seva intervenció (si és el cas)
• Fotografia, dades i text que voleu que surti a la web de l'edició www.tastart.com.

La comissió es reserva el dret de convidar a participar en l'esdeveniment mostra aquells artistes,
entitats, galeries, comissaris, col· lectius, associacions i grups que es considerin adients i distribuir els
espais amb un criteri que cerqui major èxit i repercussió.

L'embalatge, el transport, el muntatge i l'assegurança de l'obra aniran a compte dels participants, o
persona en qui es delegui, tant per al seu lliurament com per a la seva retirada.

Pel que fa al muntatge i desmuntatge de les obres, els artistes o persones en qui deleguin en seran els
responsables, sempre d'acord amb la supervisió dels comissaris designats per la comissió, així com
amb les indicacions del personal de manteniment dels diferents espais. La comissió de selecció, en
l'exercici del comissariat de la mostra, serà la responsable de la ubicació de cada obra i donarà el
vistiplau definitiu al muntatge.

Inscriure una obra o proposta a la mostra implica la presumpció de la seva autoria, i qui l'hagi inscrit
en serà responsable davant tota reclamació que es pugui formular.

Durant l'esdeveniment, les obres corresponents a les diferents exposicions, instal·lacions i muntatges
inclosos a TASTART no seran objecte de comerç, no podrà existir venda directa d'obra ni aquesta
podrà comptar amb preus visibles pel visitant (excepte aquelles que s'ubiquin a galeries o espais de
titularitat privada o aquelles que pel seu objecte social autoritzi expressament la comissió).

Els autors de les obres o projectes seleccionats cediran per un termini  de dos anys els drets de
comunicació pública, tant a l'exposició com a la divulgació i la comunicació.

Totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases seran resoltes per la comissió de selecció.

El simple fet d'inscriure's a la mostra pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.

II. QUANT ALS CELLERS PARTICIPANTS:

Hi poden participar tots els petits cellers que tenen en el producte local de proximitat i de qualitat la
seva finalitat productiva.

La comissió de selecció vetllarà per la idoneïtat dels cellers i de la proposta artística que presenti
lligades a la seva marca. La comissió distribuirà els cellers als diferents espais amb un criteri que
cerqui major èxit  i  repercussió de per l'esdeveniment.  La comissió establirà,  juntament amb els
cellers, el donatiu i el format de tiquets per la participació en el tast de vi durant l'esdeveniment.
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Les inscripcions formals  es podran realitzar  de l'1 de juny al  31 de juliol  de 2018,  per  correu
electrònic a inscripcio2018@tastart.com, o a les oficines l'Ajuntament de Porreres, de 8,30 a 14.30
hores, tel. 9711 647 221.

Els cellers interessats presentaran en el moment de la inscripció:
• Formulari d'inscripció.
• Si n'és el cas, projecte artístic lligat al seu celler.
• Fotografia, dades i text que volen que surti a la web de l'edició www.tastart.com.

Totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases seran resoltes per la comissió de selecció.

El simple fet d'inscriure's a la mostra pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.

QUART. DACIÓ DE COMPTE DECRETS DE BATLIA/REGIDORIES  DELEGADES.

Es dona compte dels decrets i  resolucions de batlia i de les regidories delegades i la corporació
queda assabentada. El Sr. Suñer comenta que s'ha tret una licitació dels concerts de festes per lots, la
qual cosa està molt bé. 

CINQUÈ. DACIÓ DE COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN.

Es dona compte dels acords de la Junta de Govern i la corporació queda assabentada.

El Sr. Suñer demana informació sobre una factura de taxació d'uns 544 euros i el Sr. Martorell
contesta que es tracta de fer una valoració dels preus de mercat per analitzar la viabilitat de les
unitats d'actuació de la zona del nou vial. El Sr. Suñer demana informació d'una factura d'uns 6.000
euros de l'empresa Twin Force i la Sra. Bover diu que es material per donar publicitat a la nova app i
repartir pels habitatges vacacionals i que està subvencionada. 

El Sr. Veny diu que hi ha una factura de 2.120 € presentada pel Sr. Sebastià Veny per les tasques de
guàrdia rural i es contesta que es va fer un contracte de serveis i que controla tots els abocadors
incontrolats. 

QUINZÈ. TORN OBERT DE PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que en el punt verd no és pot tirar fems si no és dins una bossa
vermella. Llavor o ho fiquen dins una bossa vermella, o tiren a fora vila o bé a un contenidor d'un
poble veí. Demana que se cerqui una solució alternativa per les persones que van al punt verd i duen
el rebuig amb una bossa que no és vermella. Demana si es podria posar un dispensador de bosses
vermelles allà o s'informi millor a la ciutadania. La Sra. Bover, regidora de medi ambient, diu que
s'ha fet una campanya porta a porta per explicar l'ús de les bosses vermelles. Diu que no es pot tirar
el rebuig al punt verd sense bossa vermella i que allà no es poden vendre bosses, sinó únicament a
l'ajuntament. La Sra. Bover diu que sempre es pot fer més i s'explicarà com s'ha de dur el rebuig, per
exemple a través del proper Saig o de l'APP.

El Sr. Barceló, regidor MES, demana si es pot convocar al Patronat per fer balanç del curs escolar de
l'Escola de Música i analitzar el nombre de matrícules, l'alumnat que s'examina al conservatori de
Felanitx, la banda musical jova que es reforça, ... Recorda que les seves atribucions són les de gestió
i promoció de l'escola de música. Diu que s'ha fet dues reunions, una per presentar el nou regidor i
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l'altre per informar de la fira musical que es fa cada 2 anys. Creu que cal reformular-ho i adaptar els
estatuts. La Sra. Batlessa diu que es convocarà el patronat pel juliol.

El Sr. Barceló diu que ha sortit una notícia a premsa en el qual es diu que la nova Llei del Sòl ha
desclassificat  falsos urbans,  que ho  deixaren de ser,  als  municipis  de  Campos,  Porreres,  Santa
Margalida o Llucmajor que és la zona més gran amb 206 hectàrees. Demana quins són els sols
afectats de Porreres. El Sr. Martorell contesta que hi ha tres zones, una és la del vial nou i un altre a
la Ronda de Porrera. Explica que es fa un estudi per veure si són viables les unitats d'actuació.
També diu que no implica cap canvi en l'augment de població. La Sra. Batlessa diu que no és positiu
pels propietaris afectats perquè paguen com urbà i la llei els passa a rústic amb l'argument que
haurien d'haver-hi urbanitzat.

El Sr. Barceló demana si s'ha adquirit un vehicle pel guarda rural i es contesta que és un lloguer.

El Sr. Barceló diu que en el Ple de 22 de setembre de 2014, la Sra. Maria Magdalena Barceló,
regidora PP, va demanar informació sobre les peces de la caseta del tren i es va contestar que estaven
numerades i guardades al magatzem. Fa 13 anys, el periodista Sr. Josep Maria Sastre va informar en
premsa que s'havia desmuntat per peces la caseta del tren afectada per les obres de la ronda. Segons
la web http://www.trensdemallorca.com/ es tracta d'una construcció que estava en molt bon estat de
conservació. Diu que hi ha peces que estat dins uns terrenys propietat familiar d'un exbatle i pensa
que no és el millor lloc per conservar el patrimoni. Han passat 13 anys i deman si es pensa fer alguna
cosa. La Sra. Batlessa contesta que ja es va informar que estaven al magatzem numerades i la resta
de peces i teulada que hi ha a la finca de Son Radó s'ha intentat accedir-hi però és molt complicat.

El Sr. Barceló diu que hi ha pedres de la murada talaiòtica del Pou Celat abandonades a la vorera de
la carretera. El Sr. Gaspar Mora, regidor cultura, contesta que està content que es mostri interès pel
projecte arqueològic. Recorda que es tracta d'un projecte de 3 anys, que es va fer una presentació i
una convocatòria de personal voluntari. Diu que s'hi han fet visites de les escoles i de l'Agrupació
Cultural. Diu que està dirigit per 2 directors arqueològics i supervisat pel cap de servei d'arqueologia
del Consell de Mallorca, atès que es tracta d'un projecte subvencionat, i més de 50 voluntaris. La
Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que com a regidors els hi preocupa però això no vol dir que
hagin d'anar a excavar perquè no poden ser per tot. El Sr. Barceló diu que hi ha pedres grosses i
ortoestats que formen part de la murada consolidada. El Sr. Gaspar Mora diu que no faré al contrari
als directors de l'excavació i que és conscient que la murada talaiòtica és un bé d'interès culturals.
Insisteix que cal recordar com estava fa dos anys i destaca que el projecte ja està en marxa. Explica
que es varen treure les peces interessants, gratant i  amb paleta, amb capes i marcant els nivells,
llavors es va triar la ceràmica i es va dur al Museu de Mallorca pel seu estudi i catalogació.

El Sr. Barceló demana si s'ha trobat la placa de Jaume Escarrer i la Sra. Batlessa contesta que ha
contactat amb el propietari que és de viatge i quan torni s'ha compromès a informar on és la placa.

La Sra. Rosa Maria Juan, regidora MES, diu que s'ha fet una obra al carrer Caritat, davant ca les
Monges, on s'ha pujat el nivell de la voravia. El Sr. Martorell contesta que quan es faci el final d'obra
es revisarà i, si no és correcte, ho hauran de refer.

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que hi ha camins a fora vila amb moltes herbes. El Sr. Martorell
contesta que n'és conscient i que s'està treballant amb els plecs. A més el Consell tampoc ha arreglat
la carretera de Campos ni la de Vilafranca.

El Sr. Suñer demana que s'ha previst fer per explicar a les persones grans les notificacions de l'Atib
digitals. La Sra. Batlessa diu que vendrà personal de l'Atib a explicar-ho, es faran falques a la radio,
a la televisió, web, es repartiran fulletons, ... Però el tema de la pedagogia és una qüestió de tots.
També diu que ja passa amb el cadastre.
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El Sr. Suñer diu que hi ha un arbre mort a la Ronda devora ca na Colometa. Es contesta que s'anirà a
veure.

El Sr. Suñer demana informació d'un format que hi havia al carrer Parets. El Sr. Martorell contesa
que l'asfalt va passar per ull i que abans de tornar a tapar, Hidrobal va passar les càmeres per si havia
algun problema amb la canonada.

El Sr. Suñer diu que per la Fira de l'Albercoc hi havia cotxes a cada banda del carrer Sala i Santa
Catalina Tomas, des del carrer Tort fins a la plaça. Es contesta que s'hauria d'haver cridat a la policia.

El Sr. Suñer demana com està el projecte d'RLT i és contesa que s'han de fer enquestes al personal
per valorar la responsabilitat i formació i llavors fer una mesa de negociació. El Sr. Suñer demana si
creu que sorgiran problemes i es contesta que sí perquè hi ha gent amb la mateixa categoria i el
complement diferent.

La Sra. Maria Rosa Juan, regidor MES diu que a l'arbre que hi ha davant la Fonda de Can Botera les
fustes estan desfetes i es contesta que es revisarà. La Sra. Bover recorda que la nova App té un
apartat d'incidències.

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que el dissabte passat va sortir una subvenció per
dinamitzar la joventut per municipis de menys de 15.000 habitants i deman si se sol·licitarà. La Sra.
Batlessa contesta se sol· licitarà personal dinamitzador.

El  Sr.  Veny recorda  que en  proper  ple  poden presentar  una moció  per  aplicar  les  mesures de
compensació de la pedrera. La Sra. Batlessa diu que preparà un esborrany i ho prepararà.

El Sr. Veny diu que no s'ha reunit la comissió de Ràdio fa molt de temps i proposa que es faci un
calendari  orientatiu de reunions.  La Sra.  Batlessa diu que depèn de gent externa però ho té en
compte.

El Sr. Veny demana si s'han fet campanyes contra els coloms i la Sra. Bover diu que s'han posat
gàbies. El Sr. Veny diu que si troben algun colom del Club Columbòfil ho han de notificar al club.
La Sra. Batlessa diu que el guarda de la societat de caçadors també s'encarrega.

El Sr. Veny diu que el mirall del cantó de can Ros està brut i no es veu bé segons com pega el sòl o si
els cotxes estan mal aparcats.

I  no havent-hi  més assumptes de què tractar,  per  la Presidència  s’aixeca la  sessió,  alhora dalt
indicada, de tot el qual, com a Secretària, en don fe.

Vist i plau de la Batlessa, La secretària,
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