Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat
dels membres assistents del ple municipal en la sessió ordinària
celebrada el dia 28/11/2018
La Secretària
Fecha:29/01/2019 9:33:18

ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (PENDENT DE LA SEVA APROVACIÓ EN LA
PROPERA SESSIÓ QUE ES CELEBRI)
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Dia:
Hora inici:
Hora fi:
Lloc:

8/2018
ORDINARI
25 de juliol de 2018
19 h 20’
19h 55’
sala d’actes de l’Ajuntament des Mercadal

Assistents
Batle:
Regidors:

Secretaria:
Interventor:

Sr. Francesc Ametller Pons

(PSOE)

Sr. Lluís Arjona Camps
(PSOE)
Sra. Eulàlia Garriga Roselló
(PSOE)
Sra. Vanesa Vinent Melià
(PSOE)
Sr. Javier Mateo Periañez Párraga
(PSOE)
Sra. Regina Sintes Triay
(PSOE)
Sr. Jesús Damián Coll Pons
(ENTESA)
Sr. Miguel Mariano Vadell
(ENTESA)
Sra. Maria Isabel Florit Ponce
(ENTESA)
Sr. Marc Riera Pallàs
(ENTESA)
Sr. Ricardo Riera Pons
(PP)
Sra. Antònia Cantallops Llabrés
(PP)
Sra. Catalina Pons Febrer
(PP)
Sra. Ester Allès Coll
Sr. Alfonso Méndez

Desenvolupament de la sessió
I. PROPOSTA APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (30.05.2018 I 29.06.2018)
Pel Sr. Batle es demana si hi ha alguna intervenció en relació a aquest punt d’aprovació de les actes
anteriors de dates 30/05/2018, i 29.06.2018, i no havent cap intervenció es passa a votació que resulta
aprovades per unanimitat de tots els membres dels Consistori.

El consistori per unanimitat de tots els membres que li integren adopta l’acord d’aprovació de les actes
anteriors
II. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LES RELACIONS DE FACTURES 8,10,11,12,13 I 14
DEL 2018
Es ret compte de les relacions de factures 8,10,11,12,13 I 14 de 2018 de les que es van donar compte
en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària
i Medi Ambient celebrada en data 18 de juliol de 2018, i que varen ser aprovades per les següents
resolucions de Batlia:

Carrer Major, 16 - 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) - Tel. 971.37.50.02 – Fax 971.37.55.76
Correu electrònic: general@esmercadal.es



Per resolució de batlia número 729 de data 13 de juny de 2018 s’acordà l’aprovació de la relació
de factures núm. 8/2018 per import de 153.707,32.- euros.



Per resolució de batlia número 699 de data 5 de juny de 2018 s’acordà l’aprovació de la relació
de factures núm. 10/2018 per un import de 111.274,74 euros.



Per resolució de batlia número 698 de data 5 de juny de 2018 s’acordà l’aprovació de la relació
de factures núm. 11/2018 per un import de 5.835,39 euros.



Per resolució de batlia número 751 de data 20 de juny de 2018 s’acordà l’aprovació de la
relació de factures núm. 12/2018 per un import de 507.192,98 euros.



Per resolució de batlia número 750 de data 20 de juny de 2018 s’acordà l’aprovació de la
relació de factures núm. 13/2018 per un import de 14.952,30 euros.



Per resolució de batlia número 754 de data 21 de juny de 2018 s’acordà l’aprovació de la
relació de factures núm. 14/2018 per un import de 38.333,13 euros.

El Ple de la Corporació resta per assabentat de les aprovacions de les relacions de factures números 8,
10, 11, 12, 13 i 14/2018.
III. DONAR COMPTE DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8, 10 i 11 I
ELS SEUS INFORMES D’ESTABILITAT
Es dona compte dels expedients de modificació pressupostàries 8,10, i 11,de 2018 de les que es van
retre compte en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea
Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juliol de 2018 i que fa referència a les següents
resolucions de Batlia



Per resolució de batlia número 710 de data 7 de juny de 2018 s’acordà l’aprovació de la
modificació pressupostària núm. 8/2018, generació de crèdit i transferències de crèdit segons el
detall que en aquella hi figura.



Per resolució de batlia número 803 de data 2 de juliol de 2018 s’acordà l’aprovació de la
modificació pressupostària núm. 10/2018, generació de crèdit i transferències de crèdit segons
el detall que en aquella hi figura.



Per resolució de batlia número 832 de data 12 de juliol de 2018 s’acordà l’aprovació de la
modificació pressupostària núm. 11/2018, generació de crèdit i transferències de crèdit segons
el detall que en aquella hi figura.

IV. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 1R SEMESTRE
Es dona compte de l’estat d’execució del pressupost del 1r semestre del que es va retre compte en la
Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi
Ambient celebrada en data 18 de juliol de 2018.
V. DONAR COMPTE DELS INFORMES DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL 3R I 4RT
TRIMESTRE DEL 2017 I 1R I 2N TRIMESTRE DEL 2018
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Es dona compte dels diferents informes emesos pel tresorers sobre el període mitjà de
pagaments del 3r i 4r trimestres de 2017, dels 1r i 2n trimestres del 2018 i dels quals ja es va retre
compte en la
Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi
Ambient celebrada en data 18 de juliol de 2018
VI. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACTUAL RLT DE L’AJUNTAMENT
Per part de l’Alcalde es retira aquest punt de l’ordre del dia explicant el motiu de la retirada i que és
que els sindicats en la darrera comissió paritària celebrada, va sol·licitar més temps per tractar alguns
punts o assumptes d’aquesta modificació.
VII. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2018
Es dona compte de la següent proposta de Batlia sobre la modificació de crèdit núm. 9/2018, la qual va
ser dictaminada en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea
Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juliol de 2018, per 3 vots a favor del grup
PSOE, i 4 abstencions del grup de l’ENTESA (2) i del PP (2).
El batlle-president d'aquesta corporació municipal, en justificació a les circumstàncies que motiven la
tramitació de l'expedient de modificació de crèdits pressupostaris núm. 9 per crèdit extraordinari,
suplement de crèdit i modificació de la plantilla, sotmet a la consideració dels membres del consistori la
següent
MEMÒRIA
1. Atès que és precís dotar les places de la modificació del relació de llocs de treball i de despeses
d’inversió, per adequar una parcel·la d’equipaments de Binialmaia, que constitueixen una despesa
específica i determinada i que per aquesta finalitat específica no existeix dotació ecònomica al
pressupost vigent del 2018, és precís incoar un expedient de crèdit extraordinari.
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog Econ Descripció
RETRIBUCIONS BÀSIQUES. FUNCIONARIS
90 132 12000 POLICIA LOCAL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.
90 132 12100 FUNCIONARIS POLICIA LOCAL
90 132 15000 PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS POLICIA LOCAL
90 132 16000 QUOTES SOCIALS POLICIA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES. FUNCIONARIS
90 920 12000 SERVEIS GENERALS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.
90 920 12100 FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS
PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS SERVEIS
90 920 15000 GENERALS
90 920
90 151

16000 QUOTES SOCIALS SERVEIS GENERALS
ADEQUACIÓ PARCEL·LA EQUIPAMENT
60920BINIAUMÀIA

Import

Justificació

1.775,77Mem. Batlia
1.740,97Mem. Batlia
270,43Mem. Batlia
1.280,07Mem. Batlia
4.551,17Mem. Batlia
5.872,78Mem. Batlia
503,53Mem. Batlia
3.409,37Mem. Batlia
15.000,00Mem. Batlia
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2. Atès que diverses despeses corrents i d’inversió, que constitueixen una despesa
específica i determinada, i que per aquesta finalitat específica les dotacions econòmiques al pressupost
vigent del 2018 s’han demostrat insuficients, és precís incoar un expedient de suplement de crèdit.
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog Econ Descripció
DIETES PER REFORÇ POLICIA LOCAL DE LES
95 338 23020 FESTES PATRONALS
60 1531 61935 MILLORES DE CAMINS RURALS
REPARACIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL BOT DE
80 333 62410 FORNELLS
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI I EQUIPAMENT
90 920 62590 DIVERS

Import

Justificació
Mem.
8.491,21Batlia
Mem.
20.000,00Batlia
Mem.
15.000,00Batlia
Mem.
7.000,00Batlia

3. Atès que aquestes despeses no es poden demorar a l’exercici següent pels següents motius:
Org Prog Econ Motivació de la inajornabilitat a l'exercici següent:
90 132 12000 És necessari ampliar la plantilla de la policia local, perquè és insuficient
90 132 12100 És necessari ampliar la plantilla de la policia local, perquè és insuficient
90 132 15000 És necessari ampliar la plantilla de la policia local, perquè és insuficient
90 132 16000 És necessari ampliar la plantilla de la policia local, perquè és insuficient
90 920 12000 Una nova llei obliga a crear un lloc de treball de tresorer habilitat nacional
90 920 12100 Una nova llei obliga a crear un lloc de treball de tresorer habilitat nacional
90 920 15000 Una nova llei obliga a crear un lloc de treball de tresorer habilitat nacional
90 920 16000 Una nova llei obliga a crear un lloc de treball de tresorer habilitat nacional
El solar està en mal estat i necessita d'un desmuntatge de terres i neteja
90 151
60920integral
95 338 23020 És necessari pagar els reforços de la policia local per festes del 2017
Cal millorar el ferm de diversos camins rurals, com el de l'Arpa, Son Carlos,
60 1531 61935 Lenzell, etc.
Cal restaurar el bot perquè té el casc i altres elements de l'estructura en
80 333 62410 mal estat
És necessari adquirir mobiliari per poder organitzar els events as Mercadal i
90 920 62590 Fornells
En base a les anteriors circumstàncies, es considera que la despesa no es pot demorar a exercicis
posteriors.
Atès que aquesta modificació de crèdit es finança amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses
generals i la baixa dels crèdits que es relacionen a continuació i que, segons els estats d’execució que
s’adjunten, la resta dels ingressos del pressupost s’estan liquidant amb normalitat.
Aplicacions pressupostàries que es minoren:
Org Prog Econ Descripció
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES. FUNCIONARIS
90 150 12100 URBANISME
90 150 15000 PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS URBANISME
90 150 16000 QUOTES SOCIALS URBANISME

Import
1.566,63
332,50
523,26

4. Atès que la modificació de la relació de llocs de treball, tot transformant un lloc de treball de policia
de temporada en un agent de policia així com l’Enginyer de Camins, canals i ports en Enginyer
Industrial, i incorporant un tresorer amb habilitació nacional comporta que, paral·lelament s’hagi de
modificar la plantilla del personal funcionari, per adequar-la a aquesta.
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En conseqüència, la plantilla del personal funcionari quedarà en redactada en els següents termes:
Núm. Places
Grup
______________________________________________________________________
 Personal en règim Administratiu:
Amb habilitació nacional
1.1. Secretaria
1.2 Interventor
1.3 Tresorer
Escala Administració General
2.1. Subescala Tècnica
2.2. Subescala d'administratius
2.3. Subescala d'auxiliars
3. Escala d'Administració Especial
3.1. Subescala Tècnica
3.1.1. Enginyer Industrial
3.1.2 Arquitecte
3.1.2. Arquitecte tècnic
3.2 Subescala de Serveis Especial
Cos Policia Local
3.2.1. Escala intermèdia
3.2.2. Escala bàsica oficial
3.2.3. Escala bàsica policies
3.2.4. Escala bàsica 2ª activitat
Subescala Personal d'obres
3.3.1. Oficial Brigada d'obres
3.3.2. Operaris

1
1
1

A1 (1V)
A1 (1V)
A1 (1V)

1
2
11

A1 (1V)
C1
C2 (8V - 1 reservada per a persona amb
discapacitat en la 1ª convocatòria))

1
1
2

A1
A1 (1 vacant)
A2 (1 vacant)

1
3
15
2

A2
C1 (2 vacant)
C1 (3 Vacant)
C1

3
3

C2 (2 vacant)
E (2 vacant)

5. En base a les anteriors consideracions, i fent ús de les facultats que m'atorga la vigent legislació he
ordenat la incoació de l'expedient núm. 9 de modificació de crèdits pressupostaris, mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb el romanent de tresoreria de despeses generals, d’un
import total de VUITANTA DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS I NORANTA-DOS CÈNTIMS
(82.472,92) euros, amb la qual cosa restaran sense utilitzar remanent de tresoreria per despeses
generals de 897.955,64 € (877.443,45 € lliures i 20.512,19 € per amortitzar deute o inversions
financerament sostenible), segons el següent detall:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles
anterior:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no
condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2017)
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles
emprat
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no

980.428,56
959.916,37
20.512,19

82.472,92
82.472,92
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condicionats:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles final:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no
condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2015)

897.955,64
877.443,45
20.512,19

EL BATLLE,
Francisco Ametller Pons
INTERVENCIONS
El Sr. Batle explica la proposta de la modificació de crèdit dient que ja va ser comentada en la darrera
comissió d’hisenda
Intervé el Sr. Coll i diu que troba que no és el millor moment de fer aquests canvis perquè si després no
s’arribés a un acord amb els canvis de personal doncs no tindrien massa sentit, si bé són petites
quantitats. El seu grup diu que s’abstindran.
El Sr. Batle diu que no afectarà a la modificació de la Relació de Llocs de Treball
Passada a votació aquesta proposta és aprovada amb els 6 vots a favor del grup municipal PSOE i 7
abstencions (4 del grup ENTESA i 3 del PP)
VIII. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PER
DESPESES DE REFORÇ DE FESTES DE LA POLICIA LOCAL DE L’ANY 2017
Es dona compte de la següent proposta del regidor de Personal sobre el reconeixement extrajudicial de
crèdits per despeses de reforç de festes a la policia local, la qual va ser dictaminada en la Comissió
Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient
celebrada en data 18 de juliol de 2018, per 3 vots a favor del grup PSOE, i 4 abstencions del grup de
l’ENTESA (2) i del PP (2), la qual copiada literalment diu:
PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DEL REEMBORSAMENT DE LES
DESPESES DE DIVERSOS AJUNTAMENTS PER REFORÇ DE FESTES PATRONALS DEL 2017
El 2017 es van signar convenis amb diversos ajuntaments pel reforç de les actuacions de la policia
local, en base al qual agents dels ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís i Ferreries van reforçar la
policia local des Mercadal per les festes patronals d’aquell any.
Els esmentats convenis preveien que els ajuntaments remetessin a l’ajuntament on els seus agents
havien prestat els serveis la relació de les despeses originades perquè fossin compensades abans del
31 de desembre. En aquest cas, les comunicacions es van produir en les següents dates i amb els
imports que es consignen:
• Ajuntament de Sant Lluís: 25 de maig del 2018: 696,21 €.
• Ajuntament de Maó: 5 de juny del 2018: 4.330,65 €.
• Ajuntament de Ciutadella: 11 de juny del 2018: 3.144,40 €
• Ajuntament de Ferreries: 24 d’abril del 2018: 319,95 €.
En base a l’anterior incompliment, l’interventor, en informe de 14 de juny, va informar negativament el
reconeixement d’aquestes despeses, ja que, a més, en tractar-se d’una despesa corresponent al
pressupost del 2017, no podia ser aplicada al pressupost del 2018, pel principi comptable de meritació i
perquè suposaria un incompliment de la temporalitat dels crèdits del pressupost (art. 176 TRLRHL):
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Atès que, malgrat no s’hagi complert amb la tramitació que prescriu la Llei, les actuacions esmentades
han estat efectivament realitzades i l’Ajuntament no es pot deixar d’abonar-les, especialment tractantse d’administracions locals amb les quals cal mantenir les adequades relacions de reciprocitat,
coordinació i lleialtat institucional, és necessari aprovar. Tanmateix, cal fer-los notar que, en base a
aquests mateixos principis, han de complir amb les obligacions establertes en els convenis signats i la
normativa vigent.
Atès que, segons l’art. 60.2 del Reial Decret 500/1990 correspon al Ple de l’Ajuntament el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària i, en aquest cas,
en el pressupost del 2017 no existeix consignació pressupostària, l’operació és competència del Ple.
En base a les anteriors consideracions, es proposa acordar:
1er. Aprovar, prèvia tramitació de l’expedient de modificació de crèdit 9/2018, el reconeixement
extrajudicials de crèdits dels següents dèbits als ajuntaments esmentats:
• Ajuntament de Sant Lluís: 696,21 €.
• Ajuntament de Maó: 4.330,65 €.
• Ajuntament de Ciutadella: 3.144,40 €
• Ajuntament de Ferreries: 319,95 €.
2on: Comunicar aquest acord als ajuntaments afectats.
EL REGIDOR D’HISENDA
Lluís Arjona Camps
INTERVENCIONS
El Sr. Batle explica la proposta dient que hi ha quatre Ajuntaments que van justificar les despeses pel
reforç de les festes patronals de l’any passat fora del termini i creen problemes alhora de pagar-se. Diu
que va fer una petició personals als Batles dels ajuntament de que complissin amb els terminis.
La Sra. Cantallops diu que estan a favor, ja que volen que els policies cobrin, i voldria saber quins
argumentaris van donar els ajuntaments davant la petició que va fer el Batle.
Intervé la Sra. Florit i diu que també votaran a favor, atès que són serveis prestats i que quasi sempre
es té en compte els informes d’intervenció

Passada a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat de la totalitat de membres del
consistori
IX. PROPOSTA APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ ANUAL DE L’INVENTARI MUNICIPAL A
31/12/2017
Es dona compte del contingut de l’expedient de l’inventari pel Sr. Batle, el qual va ser dictaminat en la
Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi
Ambient celebrada en data 18 de juliol de 2018, per 3 vots a favor del grup PSOE, i 4 abstencions del
grup de l’ENTESA (2) i del PP (2)
INTERVENCIONS
El Sr. Batle explica la proposta i diu que tal vegada és tard l’aprovació de l’inventari, però la funcionària
que duia la tramitació de l’expedient està de baixa d’ençà fa mesos, i es va haver de cercar una altre
persona que s’encarregués i finalment s’ha fet i dut ara a aprovació.
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Intervé la Sra. Cantallops i diu que només per la feina que dur la remissió de tota la documentació
votaran a favor, donant les gràcies a secretaria per açò.
El Sr. Coll diu que també votaran a favor i que també veuen com ha comportat molta feina.

Passada a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat de la totalitat de membres del
consistori
X. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL AL CONVENI
AMB L’AGÈNCIA TRIBUTARI PER A L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ
Es dona compte del contingut de la proposta del Sr. Batle, sobre l’aprovació d’adhesió al conveni amb
l’agència tributària, la qual va ser dictaminada en la Comissió Informativa ordinària de Comptes,
Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juliol de
2018, per unanimitat del membres del grup PSOE, ENTESA i del PP, i que literalment copiada diu:
PROPOSTA DE BATLIA
Vist l’esborrany del Conveni de Col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la
Federació espanyola de municipis i províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter
tributari a les entitats locals.
Atès que els municipis son entitats bàsiques de l’organització territorial de l’Estat que institucionalitzen i
gestionen amb autonomia els interessos propis de les diferents col·lectivitats.
Atès que per atendre els interessos propis de les diferents col·lectivitats és necessària la consulta de
dades de caràcter tributari que obren en mans de l’agencia tributaria, per els diferents tràmits que és
realitzen, i amb la finalitat d’agilitzar-los.
Vistos els esforços realitzats per aquesta corporació per tal de seguir impulsant la administració
electrònica.
Aquesta batlia proposa:
1.- L’adhesió de l’Ajuntament des Mercadal al conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària i la
Federació Espanyola de municipis i províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter
tributari a les entitats local.
No obstant el Ple decidirà.
El batle,
Francesc Ametller Pons
INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Batle per explicar el contingut de la proposta i la Sra. Cantallops diu que votaran a favor,
atès que estan a favor de tot el que siguin donar facilitats als ciutadans.
El Sr. Riera Pallars diu que votaran també a favor, i esperant que no tinguem problemes
Carrer Major, 16 - 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) - Tel. 971.37.50.02 – Fax 971.37.55.76
Correu electrònic: general@esmercadal.es

Passada a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat de la totalitat de
membres del consistori
XI. PRECS I PREGUNTES

1. Pregunta de la Sra. Cantallops sobre si sortir abans de la finalització del «jaleo» en les festes és
una falta de respecte. Respon el Batle que millor és un prec i que es traslladi a la junta de
caixers
2. Pregunta de la Sra. Cantallops si a Cala Tirant no hi ha cobertura. Respon l’Alcalde i diu que
l’antena hi és i es tema de connexió. Que tant ell com el Sr. Arjona estan damunt el tema i
insistiran una vegada més perquè d’una vegada per totes s’aclareixi.
3. Pregunta de la Sra. Cantallops sobre la cadira amfíbies i els acompanyament de Creu Roja arran
de les notícies sortides en premsa. Contesta la Sra. Garriga i diu que és antiga i que s’ha dut a
un ferrer per si es pot adobar, i mentre s’ha adquirit una altra cadira que encara no ha arribat.
Diu que Marsave ha dit que sempre estan ajudant i col·laborant a donar ajudar per fer trasllats,
i tal vegada quan ho van explicar en premsa no la van entendre.
4. Pregunta o explicació del Sr. Richard Riera demanat que la «verbena» del dissabte de festa a
Fornells hauria de tenir més arrel de «verbena» perquè l conjunt que hi havia no era molt
apropiat.
5. Prec del Sr. Marc Riera sobre els grups musicals que sonen, s’ha de reconsiderar, perquè a
vegades pot passar que toquen quatre vegades seguides en quatre llocs diferents.
6. Prec del Sr. Marc Riera sobre posar més contenidors grocs, perquè si se’n posen més
s’utilitzaran més.
7. Prec del Sr. Marc Riera sobre que es demani més a Ports perquè amb la barca de neteja es
netegi també la dàrsena.
8. Prec del Sr. Coll sobre la neteja de la retirada de l’arena a la plaça amb la qual va protagonitzar
una sèrie d’incidents amb una màquina que irrompia i van alterar la gent que hi ha havia. Es
prega que es demani que els operaris tenguin vista alhora de fer neteja en el moment més
adequat i idoni.
9. Prec del Sr. Mariano sobre la platja de Cavalleria i la utilització del fang que es posi un càrtel
amb vallat explicant el que repercuteix la utilització d’aquest fang, si bé sap que hi ha un altre
càrtel.
10. Prec del Sr. Mariano sobre l’activitat de lloguer de ombrel·les i fruites si la policia pot passar a
fer alguna inspecció davant aquestes activitats.
I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
La secretaria

El batle
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