ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 5 DE SETEMBRE DE
2014.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 5 de setembre de 2014, essent les
9:30 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública
ordinària en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa
Magdaleba López Vallespir, i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament
en forma, que es diran a continuació: Sr. Francisco Arbona Alba (P.P), Sr. Jaime
Mariano Vives (P.P.), Sr. Javier Deyá Caamaño (P.P), Sr. LLuís Apesteguía
Ripoll (Agrupació DEIA), Sra. Cristina López Martí (Agrupació DEIA) i Sra.
Francisca Deyá Ferriol (Agrupació DEIA), assistits per la Secretàriainterventora de la Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá.
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:

1- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 4 DE JULIOL DE 2014 I DE
SESSIONS PLENÀRIES EXTRAORDINÀRIES DE DIES 13 I 27
D’AGOST DE 2014.
Es dona compte de les actes remeses de les sessions del Ple ordinari de dia 4 de
juliol i del Ple extraordinari de dia 13 i de dia 27 d’agost de 2014, que són
aprovades per unanimitat.

2- RESOLUCIONS DE BATLIA.
La Corporació es dóna per assabentada de les resolucions de Batlia.

3- COMUNICATS DE BATLIA.
La Sra. Batlessa informa que l'Ajuntament té en marxa un petit projecte per
reformar la caseta de telefònica i fer una petita biblioteca municipal i que la seva
intenció és executar-ho, si és possible, dins de l'any en curs i si no, per a l'any
2015.

4- ELECCIÓ DE DUES FESTES LOCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL DE
DEIÀ PER A L’ANY 2015 SEGONS EL CALENDARI LABORAL
APROVAT PEL CONSELL DE GOVERN DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.
La Sra. Batlessa diu que les propostes de l'equip de govern són els dies 11 de
maig, "Es Firó de Sóller", que caurà en dilluns, i 24 de juny, Sant Joan, que caurà
en dimecres.
El portaveu de l'oposició, Sr. Lluís Apesteguía Ripoll, manifesta que estan
d'acord amb el dia 24, però no amb l'11 de maig, doncs no és una festa pròpia
del municipi de Deià i apunten altres dates que si tenen significat per a aquest
municipi. A més, comunica que han realitzat una enquesta en la qual han
participat 37 persones, des del pasta dia 2 de setembre, per conèixer les
preferències de la gent i proposar al Ple la més votada. Les propostes i el
resultat són els següents:
- 20 de gener (Sant Sebastià): 17 vots (48´5%).
- 11 de maig (Es Firó): 3 vots (8´5%).
- 13 de maig (Sarraïns a sa Foradada): 6 vots (17´1%).
- 9 de novembre (Independència de Deià de Valldemossa): 8 vots (22´8%).
- 31 de desembre: 1 vot (2´8%).
- Vots nuls (per haver posat dates que queien en cap de setmana): 2 (5´7%).
Per tant, des d'Agrupació Deià proposen els dies 20 de gener i 24 de juny com a
festes locals de Deià.
La Batlessa explica les raons per les quals l'equip de govern proposa l'11 de
maig:
-

Sóller i Deià són dos municipis que estan molt vinculats.
Tant a l'escola de Deià com a l'institut de referència, que és el de Sóller, és
un dia no lectiu.
Molts dels treballadors de Deià són de Sóller i per a ells és un dia molt
important i significatiu.

El regidor Sr. Lluís Apesteguía intervé per dir que ells en cap moment han
negat la vinculació entre Deià i Sóller, però defensen que es tracta de pobles
diferents i amb identitats diferents. Proposen fer una consulta al poble.
Després del debat entre les dues forces polítiques, se sotmet a votació la
proposta de l'equip de govern, llançant el següent resultat:
-

Vots a favor: 4 (P.P.).
Vots en contra: 3 (Agrupació Deià).

Per tant s’acorda per el 2015 designar com a festes locals els dies 11 de maig i 24
de juny.

5- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2013.
Vist que la Comissió Informativa d’Hisenda i Especial de Comptes, en la sessió
ordinària celebrada el dia 2 de Setembre, va emetre informe favorable sobre
l’aprovació del Compte corresponent a l’exercici 2013.
La Batlessa informa que el Compte General de l’any 2013 ha estat exposada al
públic i no s'han produït al·legacions, per la qual cosa procedeix sotmetre a
votació la seva aprovació definitiva.
El resultat de la votació és el següent:
-

Vots a favor: 4 (regidors del P.P.)
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3 (regidors d´Agrupació Deià).

Per tant, el Ple de l´Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2013.
SEGON.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació íntegra
a la fiscalització del Tribunal de Comptes tal i com s’estableix en l’article 212.3
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

6- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 3/2014 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE DESPESES PER FER FRONT A L’OBLIGACIÓ
INAJORNABLE DE L’AJUNTAMENT D’EXECUTAR LA SENTÈNCIA
RECAIGUDA REFERENT A LA RESTITUCIÓ DELS TERRENYS DE
LLUCALCARI.

Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme els objectius
del mateix, es proposa l’adopció del següent acord:
1er.- Aprovar inicialment la proposta
EXTRAORDINARIS, en la forma següent:
•

de

concessió

de

CREDITS

Quantitat utilitzada amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria
disponible, en la quantitat 444.500,00 €.

2on.- Els crèdit extraordinari que s'acorda és el següent :

Aplicació

Concepte

Crèdits
Inicials

Crèdits
Modificació Definitius

Restitució de terrenys, demolició
459/61908 murs i
reconstrucció dels marges principals

0,00

444.500,00 444.500,00

TOTAL CRÈDITS

0,00

444.500,00 444.500,00

3er.- Referent a l'estat d’ingressos del Pressupost de ingressos, pel que es refereix a
l’aplicació pressupostaria, queda de la següent manera :

Aplicació
87000

Concepte

Crèdits
Inicials

Romanent de tresoreria

TOTAL CRÈDITS A CÀRREC R.TRESORERIA

Crèdits
Modificació Definitius

0,00

444.500,00 609.093,43

0,00

444.500,00 609.093,43

4art.- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel
termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.P., i en el Tauló
d'Edictes d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no
presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 177.2
del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

La Batlessa explica que la despesa que suposarà el compliment de la sentència
de la restitució dels terrenys s'afrontarà amb una modificació pressupostària
consistent en un crèdit extraordinari a finançar mitjançant romanent líquid de
tresoreria, atès que aquest Ajuntament no té deutes que afrontar.
El portaveu d´Agrupació Deià intervé per exposar que consideren que aquesta
despesa no ha d'afrontar-se amb diners de l'Ajuntament, si no que han de pagar
els responsables polítics i tècnics que van intervenir en l'atorgament de les
llicències que van ser declarades nul·les amb posterioritat. Demanen el
compromís de l'equip de govern de demanar aquestes responsabilitats
personals a els qui correspongui i que solament així votaran a favor.
Sotmesa a votació l'aprovació de l'expedient, queda aprovada amb el següent
resultat:
-

Vots a favor: 4 (regidors del P.P.).
Vots en contra: 3 (regidors d´Agrupació Deià).

7- MOCIONS.
-

MOCIÓ SOBRE UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ PEL NOU
SOBRECOST DE LLUCALCARI, presentada per Agrupació Deià.

El Sr. Lluís Apesteguia llegeix la moció que es transcriu a continuació:
MOCIÓ SOBRE UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ PEL NOU SOBRECOST DE
LLUCALCARI

EXPOSICIÓ

En el passat ple ordinari la batlessa d'aquest Ajuntament ens va informar que el Jutjat
havia detectat unes incorreccions en l'esbucament dels xalets de Llucalcari i el
restabliment dels terrenys, i manava refer l'obra corregint aquestes deficiències. Aquesta
nova obra, causada per una errada a l'hora d'executar les primeres sentències judicials,
suposarà un sobrecost per a les arques públiques de més de 400.000€.

Ja que estam parlant d'una suma molt important que hauran de pagar els ciutadans i
que es tracta d'una errada, cal dilucidar quina persona o quines persones en són
culpables, i cal fer-ho amb un estudi seriós.

Per això proposam al ple de l'Ajuntament de Deià que adopti els següents

ACORDS

1.- El Ple de l'Ajuntament de Deià crearà una Comissió d'Investigació sobre l'errada
detectada pel Jutjat en l'execució de l'esbucament dels xalets de Llucalcari i en el
restabliment dels terrenys. Tots els regidors formaran part d'aquesta Comissió, que serà
presidida per un d'ells designat lliurement per la batlia, sempre i quan no formi part de
l'equip de govern. La Secretaria hi assistirà amb veu i sense vot. Aquesta Comissió
tendrà accés a tota la informació que atenyi l'assumpte en qüestió, i emetrà un informe
abans del ple ordinari de desembre de 2014.

La Batlessa intervé per donar lectura als arguments de l’equip de govern, que
han estat preparats amb l’ajuda de l'assessora jurídica, Sra. Ventura Montaner,
que es transcriu a continuació:
1º El tribunal no ha detectat unes incorreccions en la demolició de les cases, sinó
que considera a instàncies del GOB i dels afectats que no s'han restituït
íntegrament els terrenys al seu estat natural, ja que es conserven els murs i no
s'ha dut a terme la reconstrucció dels bancals principals.
2º Aquesta nova obra no es deu a un error en l'execució de la sentència sinó que
l'Agència de Disciplina Urbanística del Consell, que en virtut de conveni amb
l'Ajuntament de Deià, va ser l'encarregada de redactar els projectes de
demolició, va considerar per qüestions, no tant econòmiques, sinó més de
seguretat, que havien de mantenir-se els murs de contenció per evitar
despreniments.
Aquesta argumentació ha estat sempre defensada per l'ajuntament i així l'hi
expliquem al Tribunal.
3º Les obres es van executar segons els quatre projectes redactats pel Consell de
Mallorca i en quant als dos primers, la contractació de l'empresa i l'adreça de
l'obra va ser duita a terme per una Comissió presidida pel Gerent de l'Agència. I
per a les altres dues que van ser executades per l'Ajuntament es va seguir el
mateix criteri.
4º Una vegada executades les demolicions es van dur a terme actuacions de
restitució dels terrenys que no van ser suficients segons el parer dels
reclamants.
5º Finalment, la Sala va nomenar un perit judicial per a l'emissió d'un informe
per indicar la forma de restitució dels terrenys (és indicatiu que la pròpia Sala
diu: el Tribunal es veu obligat a ponderar la forma i manera en la qual s'ha
d'intentar la reposició dels terrenys, i com diu el perit, malgrat sigui una opinió
possiblement controvertida… hauria de ser possible a un consens sobre el grau
de restitució suficient.
També és important assenyalar que, tal com indica la Sala, el projecte que li serà
remès “serà valorat en exclusiva pel Tribunal sense intervenció de les parts”.

Per l'exposat aquest equip de govern considera que no procedeix constituir una
Comissió d’Investigació per ser del tot innecessari, donada la inexistència
d'error i menys de culpabilitat en l'elaboració i execució dels projectes de
demolició de les cases, sinó una diferent forma de valorar el grau de restitució
suficient dels terrenys per donar per executada la sentència
El regidor del P.P. Sr. Francisco Arbona Alba intervé per aclarir que no es tracta
d'un sobrecost, sinó de fer una actuació que no es va fer en el seu moment.
Agrupació Deià no està d'acord, doncs considera que si s'hagués fet en el seu
moment hagués resultat molt més barat.
Sotmesa a votació l'aprovació de la moció, el resultat és el següent:
-

Vots a favor: 3 (regidors d´Agrupació Deià).
Vots en contra: 4 (regidors del P.P).

- MOCIÓ SOBRE EL CENTENARI DEL NAIXEMENT DE JULIO CORTÁZAR,
presentada per Agrupació Deià.
El Sr. Lluís Apesteguia llegeix la moció que es transcriu a continuació:

MOCIÓ SOBRE EL CENTENARI DEL NAIXEMENT DE JULIO CORTÁZAR
En Julio Cortázar va néixer a Brussel·les el 26 d'agost de 1914, just ara fa cent anys.
Quan tenia quatre anys, se'n va anar a Bons Aires amb la seva família i va acabar sent
professor a la Universitat de Cuyo. El 1951 es va exiliar a França tot fugint del règim de
Perón; allà va treballar per a la UNESCO com a traductor. Més tard es va interessar
per la política anti-feixista de l'Amèrica llatina, declarant-se a favor de la revolució
cubana i el moviment sandinista.
Es va casar tres vegades i es va nacionalizar francès. Va morir a París el 12 de febrer de
1984.

Les seves novel·les més conegudes, Rayuela, Libro de Manuel, Los Premios i 62, Modelo
para armar van ser un trencament equiparable al de James Joyce amb el seu Ulisses. La
seva és una narrativa narrada, amb el seu fil, i a l'hora un conjunt estructurat de flashs
que conformen un micro-univers que enganxa el lector, un lector que ell volia actiu,
com el capaç, per exemple, de deixar a la meitat un llibre qualsevol, en qualsevol pàgina,
si no "enganxa".
Els seus contes són com estructures circulars, espirals o no-geomètriques, contes que
contenen cadascun una novel·la "en 10 pàgines". Les seves incursions en altres formats
-La vuelta al dia en 80 mundos, o Un tal Lucas, per exemple-, són altres grans propostes
literàries. També va escriure lletres per tangos. I una "crònica de viatge", "Los
autonautas de la cosmopista", un diari novel·lat, crònica de París a Marsella per
l'anomenada "Autopista del Sud", escrit amb la seva dona Carol Dunlop.
Són nombrosos els premis i reconeixements que ha rebut, sobretot a l'Amèrica Llatina, i
molts dels seus textos han estat duits al cinema.
Cortázar va estiuejar a la dècada dels 70 a Deià, concretament a la Costa d'en Topa i a
can Blau Vell. Va venir de la mà dels seus grans amics Claribel Alegría i Darwin J.
Flakoll, però Deià el va enamorar i va repetir en més de cinc ocasions; entre nits de jazz
i vi la nostra vila i les nostres costes li van inspirar el relat Mi rayo verde.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Deià pren els següents
ACORDS
1.- L'Ajuntament de Deià organitzarà un acte literari per a conmemorar el centenari del
naixement de Julio Cortázar i retre-li un homenatge.

Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat.

-

MOCIÓ SOBRE ELECCIÓ DIRECTA DELS BATLES, presentada pel P.P.

La Sra. Batlessa llegeix la moció que es transcriu a continuació:

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Deiá conforme a lo previsto en los
artículos 91.4 y 97del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente:
MOCIÓN
El artículo 140 de la Constitución establece: “La Constitución garantiza la autonomía
de los municipios. Estos disfrutarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y
administración les corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los
alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la
ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las
condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto”.
Es decir, la Constitución contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos
directamente por los vecinos. Es más, en 1978 el gobierno de Adolfo Suárez presentó un
proyecto de ley de Elecciones Locales que preveía la designación automática como
alcalde del cabeza de lista de la candidatura más votada. Por lo tanto, no sólo establecía
un sistema de elección directa, sino que la lista que contara con un mayor respaldo
ciudadano debía asumir la responsabilidad del gobierno municipal.
Aunque esta previsión normativa no resultó aprobada, lo cierto es que en varios países
de nuestro entorno, como Francia y Portugal se contempla la designación como alcalde
de la persona que encabece la lista más votada.
Asimismo, durante el actual período constitucional hubo varias propuestas o
planteamientos programáticos de reforma del marco electoral municipal. Así, en 1998 el
grupo parlamentario socialista planteó una proposición de ley orgánica que tenía por
objeto modificar la elección de los alcaldes.
En la Exposición de Motivos de la citada norma se decía: “En definitiva, las razones que
justifican la elección directa del Alcalde por todos los electores son de naturaleza
política, es decir, son razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de
una mayor identificación del Alcalde con los electores y, en fin, de un reforzamiento del
Ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos.”

Esta iniciativa del Grupo Parlamentario socialista proponía cambios sustanciales que
afectaban a la elección directa del alcalde como el establecimiento de una prima electoral
para el grupo político del alcalde ganador o una segunda vuelta. Sin embargo, cuando el
Congreso de los Diputados fue disuelto esta iniciativa legislativa caducó.
Más adelante, en el programa electoral con que el PSOE concurrió a las Elecciones
Generales de 2004, este partido volvió a plantear la elección directa. De hecho, esta fue
la propuesta estrella al inicio de la redacción del Libro Blanco para la reforma del
régimen local que, como tantas otras del gobierno Zapatero, fue incumplida.
Por otra parte, en el programa electoral con que el PP concurrió a las elecciones
Generales de 2011, y en las que contó con un notable apoyo ciudadano, ya se dice que:
“Promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad
mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad de los
ayuntamientos.”
Una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente al alcalde,
personificando más su elección, al permitir que la máxima responsabilidad municipal
recaiga sobre el cabeza de lista de la candidatura más votada.
Por lo tanto, desde este grupo municipal consideramos que debe reforzarse la
legitimidad popular y representativa de los alcaldes, facilitando la gobernabilidad,
garantizando la estabilidad durante el Mandato electoral y posibilitando el
cumplimiento del programa electoral propuesto a los ciudadanos.
Por todo ello, elevamos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Manifestar la voluntad de esta Corporación Municipal de que se adopten las
modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria de
los ciudadanos y la estabilidad del Ayuntamiento, de tal manera que el cabeza de la lista
más votada en las Elecciones Locales sea elegido alcalde.

A continuació, intervé el portaveu de l'oposició explicant que els sorprèn que el
P.P. presenti aquesta moció, doncs altres vegades que ells han portat a Ple
alguna moció sobre projectes de llei, l'equip de govern els ha dit que no era
procedent la seva discussió.

A més, consideren que una llei electoral s'ha de fer amb consens. Exposa també
que considera que un tema com aquest s'ha de debatre a distància de les
eleccions, doncs sent tan properes consideren que no és el moment i pot ser un
perillós precedent. A més, considera el portaveu d'Agrupació Deià que aquesta
reforma no respectaria la pluralitat de la societat. Amb aquesta moció es reforça
la figura de l'alcalde, quan la que s'ha de reforçar és la del Ple, que és el màxim
òrgan de decisió.
La Batlessa sotmet a votació la moció, resultant aprovada per 4 vots a favor dels
regidors del P.P. i 3 en contra d´Agrupació Deià.

8- PRECS I DEMANES.
Preguntes:
-

-

Quan realitzarà l´Ajuntament el Projecte d´accès i aparcament que va
aprovar el Consell fa més de deu anys?
Quan dotarà l´Ajuntament a Son Coll d´una sortida d´aigües residuals?
Quan retirarà l´Ajuntament la valla de bruc instal.lada al llarg de 60
metres del camí de Castelló, sobre el marge que el sustenta, i que lleva
les vistes al nucli i als passejants.
Quan es pensa arreglar l´empedrat del Camí de Castelló en el seu pas per
Son Coll?

Respecte al tema del nucli rural de Son Coll la Batlessa informa que els veïns no
es posen d'acord entre ells i que s'ha convocat una reunió per al dia 26 de
setembre de 2014 per buscar solucions. Des de l'Ajuntament s'ha decidit
concedir un termini als veïns per executar el projecte, doncs a ells a qui els
correspon, i que si no ho fan l'Ajuntament ho executarà a la seva costa.
El regidor Sr. Lluís pregunta per l'Associació que es va constituir en el seu
moment al que la Batlessa respon que a dia d'avui es troba dissolta.

-

Quin paper està jugant i pensa jugar l´Ajuntament en les noves obres de
Can miquelet? Defensa la llicència atorgada? Vetlla pel seu compliment?

La Batlessa respon que després de les denúncies s'ha procedit a revisar
l'expedient i les actuacions i tot s'ajusta a projecte, per la qual cosa defensen la
llicència i vetllen i seguiran vetllant pel seu compliment. A més, un tècnic de la
Comissió de Patrimoni ha fet una inspecció i ha comunicat, de moment
verbalment, que les actuacions que s'estan duent a terme s'ajusten a projecte.

-

Pensa l´Ajuntament acollir-se a les noves subvencions LEADER?

La Batlessa comunica que la intenció de l'Ajuntament és acollir-se a la
subvenció i dóna lectura als punts de les bases de la convocatòria als quals
pretendre acollir-se:
Mesura 321: Serveis bàsics per a l´economia i població rural: per a la construcció
de la Biblioteca.
Mesura 323: Conservació i millora del Patrimoni rural: per acabar el mirador de
C´an Corraca.
-

L´Ajuntament hauria de canviar els cartells turístics , que no tenen una
informació valuosa i estan en tan mal estat que ofereixen una mala
imatge del nostre municipi.

Ja està solucionat i arreglat.
-

No creu l´Ajuntament que la llengua catalana hauria de surtir en la
cartelleria dels actes en que col.labora?

La Batlessa explica que en els actes que organitza l'ajuntament es fan en les tres
llengües (català, castellà i anglès), però en els que simplement col·labora, no
interfereixen i ho deixen al criteri de qui ho organitza.

Precs:
-

Com ja han pogut veure al facebook, alguns veïns es queixen de l´estat
en que queda el parc infantil de Sa Tanca después de vespres de festa; el

mateix passa amb la terrassa que hi ha davant la sala polivalent Antoni
Vives. Aquets llocs estan situats molt aprop de les zones d´oci nocturn i a
algunes hores la gent perd el control i en fa mal ús. Per tal d´evitar-ho,
pregam que s´hi posin unes barreres que es tancaran a darrera hora del
dia i s´obriran a primera.
La Batlessa diu que efectivament és un desastre i que el parc es tancarà, però
s'està estudiant el com fer-ho, ja que no és fàcil. Ha d'estudiar-se el tipus de
tancament perquè sigui efectiu i que estèticament quedi bé.

-

Davall les pistes de tennis de La Residencia hi sol haver una filera de
cotxes aparcats, aprofitant que la voravia és ampla; tanmateix, alguns
cotxes acaben invadint la carretera, creant-hi un perill. Pregam que hi
senyalitzin, si n´hi ha, les places d´aparcament permeses i que no
dificulten el trànsit i impideixen la resta.

Responen la Batlessa i el regidor Francisco Arbona que efectivament no es pot
aparcar i que ja hi ha una ratlla groga que tornarà a pintar-se i s'allargarà
-

Pregam que tenguin cura dels llums de es Corralet, sa Costa d´en Topa,
can Borino i can Pabò, ja n´hi ha de fusos.

Es diu que es farà.
-

-

Pregam que els serveis de neteja viària deixis d´emprar els bufadors, ja
que escampen més la pols que no la lleven. En el seu lloc es poden
emprar les graneres, com tota la vida, encara que es necessiti una mica
més de temps.
Les aceres de davant Sa Tanca i l´Ajuntament estan tancades, s´haurien
de fer net amb qualque producte especial.

La Batlessa explica que no saben que són i que ja s'ha intentat netejar-les amb
diversos productes especials i no han aconseguit eliminar-les. Seguiran
intentant-ho.
-

Ara que s´acosta l´hivern, abans que arribi l´hivern, s´haurien de fer net
els reixats.

Finalment el regidor Lluís Apesteguía planteja una última petició: arran de les
obres del pàrquing de Can Boi han quedat una columna i una biga blanques
que causen un gran impacte visual i preguen que se sol·liciti al Consell que es
pintin
d'algun
altre
color
que
no
provoqui
tant
impacte.
La Batlessa respon que aquesta petició ja s'ha fet i que la resposta va ser que
l'impacte es deu al fet que estan recentment pintades.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les 11:00 hores, per la Sra.
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta, del contingut de
la qual como a Secretaria dono fe.

Vist-i-plau,
LA BATLESSA,

Magdalena López Vallespir

LA SECRETÀRIA,

Margarita Marqués Moyá

