
 
 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN 
PLE DIA 15-12-2016. 
 
REGIDORS ASSISTENTS:  Sr. Nicolau Canyelles Parets. 

Sra. Mª Magdalena Borrás Coll. 
Sr. Miquel Niell Crespí. 
Sra. Magdalena Crespí Simón. 
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló. 
Sra. Margalida Bonet Martorell. 
Sr. Andreu Jaume Castañer. 
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon. 
Sr. José Maria Noguera Vert. 
Sra. Cristina Graupera Gutiérrez. 
Sr. Alfonso Gómez Rosselló. 
Sr. Gabriel Amengual Borrás. 

 
REGIDORS QUE HAN EXCU- 
SAT LA SEVA ASSISTÈNCIA: Sr. Jaume Martí Santandreu. 

 
 
A les dependències municipals de Ca S’Apotecari de Santa Maria del 

Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores i cinc minuts de dia quinze de 
desembre de dos mil setze, es constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la 
Presidència del Batle, Sr. Nicolau Canyelles Parets, per tal de celebrar sessió 
ordinària i tractar-hi els assumptes relacionats a l'ordre del dia, degudament 
distribuït. 

Hi assisteixen els Srs. regidors que s'esmenten a l'encapçalament, i hi 
actua com a Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas; assistint 
també la Interventora municipal, Sra. Nicole Cazacu Cazacu.  
 
 

A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del 
dia.  

 
 
1.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS 20-10-2016 I 17-11-2016. 
 
El Sr. Andreu Jaume expressa que l’acta de la sessió de dia 20-10-2016 

no els hi ha arribat completa i a més troben que s’ha de revisar la transcripció, 
per la qual cosa sol·liciten la retirada de la mateixa i que se’ls hi torni a enviar 
completa i revisada. 

El Sr. Batle accedeix a aquesta petició. 
 
Posada a votació l’acta de la sessió de dia 17-11-2016, és aprovada per 

unanimitat dels Srs. Regidors presents. 
 
 
2.-PRESSUPOST 2017. 
 
El Sr. Batle manifesta que els eixos bàsics del pressupost de 2017 són 



 
 

  

la contenció de les despeses corrents no prioritàries i el manteniment del 
prudent de l’esforç inversor, sostingut per finançament procedent de diferents 
convenis signats amb serveis del Govern Balear i Consell de Mallorca, entre els 
que destaquen el Pla de Prestacions Bàsiques i el Conveni de Dependència. 

Assenyala que el pressupost de l’Ajuntament ascendeix a 5.672.612,09 
euros i el del Patronat de la Residència de Cas Metge Rei a 650.330 euros. 

Expressa que s’ha recollit una partida per a la reparació de les fuites 
d’aigua i que la massa salarial experimenta un increment de l’1,1% d’acord amb 
l’establert al Pressupost General de l’Estat per a 2016, condicionant-se la seva 
aplicació a l’aprovació dels Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2017. 

Manifesta que el capítol I de despeses ascendeix a la quantitat de 
2.387.502,23 euros, que representa el 43,01% del pressupost; el capítol II a 
2.028.889,18, que suposa el 36,55% del pressupost; el capítol III a 1.170,42 
euros, un 0,02% del pressupost; el capítol IV a 487.339,64 euros, un 8,78% del 
pressupost; el capítol VI a 630.455 euros, un 11,36% del pressupost i el capítol 
IX a 15.144,62%, un 0,27% del pressupost. 

Continua dient que la gran novetat del pressupost de 2017 és la de que 
tots els partits se posaren d’acord en incloure una partida de 100.000 € 
destinada a la realització de projectes que presentin els ciutadans, la qual cosa 
suposa un punt de partida, un començament, per fer uns pressuposts 
participatius. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que els va alegrar molt que els 
convocassin i fessin feina en els pressuposts, conjuntament i també els va 
alegrar arribar a la xifra de 100.000 € per a la participació ciutadana així com 
que es recollís la seva proposta de destinar una partida per arreglar les fuites 
d’aigua. Diu que trobaven que les bombes no havien d’anar a la mateixa partida 
de les reparacions de les fuites i que també demanaren que se posàs una part 
proporcional per començar amb la redacció de les Normes Subsidiàries, però 
que quedaren que es faria una altra reunió i no se’ls va convocar, que la cosa 
acabà en rés i que pensaren que com que el Sr. Jaume Martí va comentar que 
no podria assistir a aquest ple, ja no els necessitaven per rés. 

Continua dient que votaran en contra del pressupost, no tant pel propi 
pressupost en sí sinó per les maneres. Assenyala que comencen moltes coses 
però que no acaben en rés. 

El Sr. Batle manifesta que li sap molt de greu que el Sr. Andreu Jaume 
arribi a aquesta conclusió. Diu que començaren un bon camí i que és veritat 
que no s’ha continuat però que això ha estat degut a raons d’agenda. Indica 
que ell no sabia que el Sr. Jaume Martí no assistiria a aquest ple però que no 
pensi el Sr. Andreu Jaume que no els necessiten. Assenyala que creu que el 
pressupost és de tot l’Ajuntament i que és una pena no haver començat abans. 

Continua dient que li sap greu que el PP voti en contra, que el 
pressupost s’ha penjat a la web de l’Ajuntament, s’ha enviat amb antelació als 
Srs. Regidors, han recollit les propostes fetes pel PP. Manifesta que li sap greu 
que el Sr. Andreu Jaume tengui aquesta sensació, que l’any que ve 
començaran més prest i que de cap de les maneres ha estat intencionat. 

Tot seguit el Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Gabriel Amengual i aquest 
assenyala que amb aquest pressupost s’ha donat una passa endavant però 
que les comissions els hi han quedat curtes. Expressa que votarà no al 
pressupost ja que per exemple, observen que les subvencions que es donen 
dins aquest pressupost són les mateixes que les de l’any 2016 i que creu que hi 



 
 

  

hauria d’haver una memòria justificativa de les subvencions i que les bases 
d’execució diuen que les subvencions no poden ser repetitives, i que és un 
“corta i pega” de les de 2016. 

El Sr. Batle manifesta que les subvencions se justifiquen amb les 
factures que han d’aportar els interessats i que els hi agradaria augmentar-les 
però que tenint en compte els moments que estan atravessant, ja va bé que les 
puguin mantenir. 

La Sra. Victoria Rosselló exposa que actualment s’estan actualitzant les 
bases de dades de les associacions i que aquestes presenten projectes. 

El Sr. Gabriel Amengual demana per la partida inclosa dins benestar 
comunitari de 200.000 euros. 

El Sr. Batle contesta que és la partida destinada a la reparació de les 
fuites d’aigua. 

El Sr. Gabriel Amengual demana també per la partida d’adquisició de 
solars. 

El Sr. Batle manifesta que es destina a comprar tres finques per a 
aparcament. 

El Sr. Gabriel Amengual demana per què es destinen 15.000 € a 
aplicacions informàtiques. 

El Sr. Batle manifesta que se paga una quota anual per a aquestes 
aplicacions. 

El Sr. Gabriel Amengual demana com és possible que se moguin 
doblers al pressupost i que es modifiqui en quasi un milió d’euros. 

El Sr. Batle manifesta que són doblers que entren a l’Ajuntament 
mijançant subvencions i què han de fer, dir que no les volen?. Expressa que als 
decrets que llegirà després, el Sr. Amengual veurà com hi ha diferents 
generacions de crèdits. 

El Sr. Gabriel Amengual diu que això és una manca de previsió. 
El Sr. Batle li contesta que com pot saber ell si en un moment determinat 

s’obrirà una línia de subvencions i que està clar que s’ha de generar el crèdit ja 
que són doblers que venen de defora. Expressa que són doblers per generar 
en positiu i que no comparteix la postura del Sr. Gabriel Amengual. 

 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, s’arriba a un resultat de 

sis vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria i sis vots 
en contra, corresponents als regidors del PP i del regidor de Movem Santa 
Maria. 

 
La Secretària assenyala que vist que hi ha un empat en el resultat de la 

votació, s’ha de repetir aquesta, en compliment de la normativa vigent. 
 
Posat a votació novament aquest punt de l’ordre del dia, s’arriba al 

mateix resultat de sis vots a favor, corresponents als regidors de Més per Santa 
Maria i sis vots en contra, corresponents als regidors del PP i del regidor de 
Movem Santa Maria; per la qual cosa, amb el vot de qualitat del Sr. Batle, 
s’aproven les següents propostes: 
 

“1.-Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Entitat per a 2017, format pel 
pressupost de l’Ajuntament i el pressupost del Patronat de la Residència per a Persones 
Majors de “Cas Metge Rei”; Bases d'Execució, Plantilla de Personal, amb els annexos 



 
 

  

corresponents, Estat de Consolidació, així com la relació de llocs de treball, tal com 
consten a l'expedient respectiu. 
 

2.-Remetre aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva 
publicació, obrint un termini de reclamacions de quinze dies hàbils a partir del dia 
següent a la publicació de l'anunci sobre el BOIB perquè els interessats legitimats, 
segons el que disposa l'art. 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del 
Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pels motius expressats a l’art. 
170.2 de l’esmentat Cós Legal, puguin presentar reclamacions. 
 

3.-Disposar que el Pressupost General quedarà definitivament aprovat en cas que 
no es presentin reclamacions dins el termini esmentat al paràgraf anterior, d'acord amb 
l'establert a l'art. 169 del R.D Legislatiu 2/2004. 
 

4.-Remetre una còpia del Pressupost General, definitivament aprovat a 
l'Administració de l'Estat i Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma per a la publicació del seu resum per 
capítols”. 

 
 
3.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST BÉNS INMOBLES. 
 
El Sr. Batle manifesta que es donaren compte de què venia gent a 

l’Ajuntament que demanava si hi havia qualque bonificació a aquest impost per 
famílies nombroses, i que simplement es tracta d’afegir a l’article 3 de 
l’Ordenança Fiscal dos punts, llegint-los a continuació. 

El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup està a favor perquè 
creuen que baixar imposts sempre és favorable, així com tot el que sigui ajudar 
a les famílies i que quan es revisi la taxa de l’aigua, també s’hauria de tenir en 
compte el nombre de membres de cada família. 

El Sr. Gabriel Amengual assenyala que ell també està a favor i si això es 
passarà a Serveis Socials. 

El Sr. Batle manifesta que primer s’haurà de pagar el rebut i després 
sol·licitar la devolució i que es passarà a Serveis Socials. 

El Sr. Gabriel Amengual demana què passa si la gent no pot pagar. 
El Sr. Batle manifesta que sempre hi ha el recurs del fraccionament. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes: 
 

 
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de 

l’impost sobre bens immobles (IBI), en els termes que consta en l’expedient i amb la 

redacció que es recull a continuació: 

.....................................................  

« Art. 3. Bonificacions 

1. S’estableix una bonificació del 90 per cent de la quota íntegra de l’impost a 
favor dels béns immobles exclosos de l’exempció a què es refereix l’últim 



 
 

  

paràgraf de la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 62 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març”. 

2.- Tindran dret a una bonificació del 90 per cent de la quota a pagar els 
subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa i que els 
ingressos de la unitat familiar no superin 1,5 vegades el Salari Mínim 
Interprofessional. Aquesta bonificació només afectarà als immobles que 
constitueixin el domicili familiar i s’atorgarà anualment a petició de l’interessat, 
que l’haurà de sol·licitar abans del 31 de desembre de cada exercici acreditant el 
compliment de la condició de família nombrosa. Aquesta bonificació es farà 
efectiva per devolució del percentatge corresponent prèvia aportació de la 
següent documentació: 

· Escrit de sol·licitud on s’identifiqui l’immoble, i còpia del rebut de 
l’exercici ja pagat. 

· Certificat de família nombrosa. 
· Còpia de la declaració de renda de tots els membres que integrin la 

unitat familiar. 
· Qualsevol altre document requerit per l’Administració Municipal a 

efectes de comprovar el compliment dels requisits prevists per la concessió de la 
bonificació. 

 

 

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant 

exposició d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini de 

trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 

reclamacions que considerin convenients. 

 

TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a 

l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu en base a 

l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals”. 

 
 
4.-PADRÓ HABITANTS A 01-01-2016. 
 
El Sr. Batle llegeix les propostes. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 

per unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova les següents propostes: 
 
“Atès que de la Delegació Provincial de les Illes Balears de l’Institut Nacional 

d’Estadística es va rebre en data de registre d’entrada 23-11-2016, nº 3409, la 
formalització de les actuacions realitzades per a l’aprovació de la revisió del Padró 
Municipal a 01-01-2016; 



 
 

  

 
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.b) de la Llei 7/1985 de dos d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local; 
 
El Ple de la Corporació acorda:  

 
1.-Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a 

dia 01-01-2016, d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, i amb un resultat, 
referit a la data indicada, de 6.832 habitants. 
 
 2.-Remetre aquest acord a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional 
d’Estadística”.  
 
 

5.-MOCIÓ MÉS PER SANTA MARIA: ADHESIÓ AJUNTAMENT AL 
PACTE SOCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. 

 
 El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Margalida Bonet, com a regidora 
delegada d’igualtat, i aquesta llegeix la moció. Assenyala que la idea és la 
d’adherir-se a aquesta Plataforma. 
 El Sr. Andreu Jaume expressa que estan d’acord amb tot el que suposi 
ajudar a la gent més desvalguda. 
 La Sra. Margalida Bonet assenyala que també els demanaria que s’hi 
adherissin de forma individual ja que a la web de l’Ajuntament hi haurà una 
aplicació en aquest sentit. 
 El Sr. Gabriel Amengual exposa que ell també hi està a favor, que s’està 
fent molta feina en aquest sentit i que s’ha d’anar contra la violència de tot tipus 
però especialment de la masclista i que estan a la seva disposició per ajudar en 
aquest tema. 
 
 Posada a votació la Moció de referència, és aprovada per unanimitat 
dels Srs. Regidors presents, en els següents termes: 
 
 

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER SANTA MARIA DEL CAMÍ PER 
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ AL PACTE 

SOCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
 

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 El pacte contra les violències masclistes consisteix en la lluita contra la 
desigualtat de gènere, discriminació sexual i contra tot tipus de violència masclista. 
 
 El Manifest unitari del 25 de Novembre dia per l’eliminació de la violència cap a 
les dones (redactat per l’Institut Balear de la Dona i que les institucions de Mallorca 
subscrivim), diu: 
 
 Nosaltres, com a Ajuntament de Santa Maria del Camí: 
 
1.-Manifestem un contundent rebuig i condemna a les violències masclistes i als 



 
 

  

fonaments de la desigualtat que la sostenen. 
 
2.-Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències masclistes i la diversitat de 
les persones que la pateixen. 
 
3.-Ens comprometem a implicar-nos de forma activa en la recerca i la construcció d’un 
espai lliure de violències masclistes. 
 
4.-Farem visible el fet que les violències masclistes no pertanyen a l’àmbit privat, sinó 
que són un problema de tota la societat, tant dels homes com de les dones. 
 
5.-Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la idea de la superioritat dels 
homes sobre les dones i en la imposició d’un únic model de ser i de comportar-se 
segons el gènere al que pertanyem. 
 
6.-Donarem suport a les dones que han patit o pateixen violències masclistes, tot 
respectant les seves decisions i els complexos processos on estan immerses. 
 
7.-Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el suport necessari a les dones 
afectades i a les seves filles i fills, així com les persones  que en depenguin, mijançant la 
dotació de recursos suficients i una coordinació efectiva. 
 
8.-Treballarem perquè les generacions futures es construeixin sobre el respecte i el 
tracte igualitari i no discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o d’identitat de 
gènere, creant referents positius que visibilitzin la diversitat. 
 
9.-Rebutjarem les agressions masclistes i denunciarem les situacions de desigualtat i 
violència sobre les que tinguem coneixement. 
 
10.-En definitiva, ens comprometem a construir una ciutadania respectuosa amb la 
diversitat, lliure de qualsevol tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d’una 
actitud proactiva. 
 
 
 Per això, aquest Ajuntament ACORDA adquirir els següents compromisos: 
 

• Treballar per fer del nostre poble una comunitat lliure de violència 
masclista. 

• Impulsar iniciatives de prevenció amb els centres educatius del municipi. 
• Fomentar la participació (individual i col·lectiva) de les dones i crear 

espais de reflexió. 
• Promoure i difondre iniciatives de prevenció de les diferents formes de 

violència envers les dones i donar-hi suport. 
• Accedir a la pàgina web www.reaccionem.com, subscriure el manifest i 

adherir-se al pacte social contra les violències masclistes per, d’aquesta 
manera, anar creant una societat lliure de qualsevol tipus d’expressió de 
violència masclista”. 
 

 
 



 
 

  

 
 

6.-MOCIÓ MOVEM SANTA MARIA: SUPORT PROPOSICIÓ DE LLEI 
MESURES URGENTS RÈGIM LOCAL. 

 
 El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Gabriel Amengual i aquest llegeix el 
contingut de la Moció. 
 El Sr. Batle manifesta que estan a favor, sobretot perquè els deixin 
invertir els doblers que hi ha i respirar un poc als municipis que no tenim 
deutes. 
 
 Posada a votació la Moció de referència, és aprovada per set vots a 
favor, corresponents als regidors de Més per Santa Maria i al regidor de Movem 
Santa Maria i cinc vots en contra, corresponents als regidors del PP, en els 
termes literals següents: 
 

“En Gabriel Amengual Borràs, portaveu de Movem Santa Maria a l'Ajuntament 
de Santa Maria del Camí, a l'empara del que disposa el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitals locals, presenta per a la seva aprovació la 
següent  

 
MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER A 

L'APLICACIÓ DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RÈGIM LOCAL 
PRESENTADA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS 

 
Les administracions locals han estat una de les grans perjudicades per les polítiques 
d'austeritat duites a terme als darrers anys pel Govern central del Partit Popular. La 
modificació de l'article 135 de la Constitució Espanyola a l'any 2011 elevà al màxim 
exponent normatiu el concepte d'”estabilitat pressupostària”, que va ser posteriorment 
desenvolupat a través de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, rematada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, coneguda com a 
“llei Montoro”.  
 
Des de llavors les reformes impulsades des del Govern central han suposat un retrocés 
considerable en l'autonomia dels governs locals. Ens trobam davant una situació 
d'emergència històrica en el municipalisme , i per això és urgent i imprescindible acabar 
amb l'asfíxia competencial i financera actual que la Llei 27/2013 sotmet als municipis. 
Una llei que a més comptà, des de la seva tramitació, amb l'absolut rebuig de quasi totes 
les forces parlamentàries representades a les Corts Generals. Mostra d'això és el nul 
consens que es generà durant la seva elaboració i aprovació, així com el recurs 
d'inconstitucionalitat interposat davant el Tribunal Constitucional per part de quasi tot 
l'arc parlamentari, que s'uní als presentats i admesos per distints parlaments i governs 
autonòmics. 
 
En el cas dels municipis, han estat més de 3.000 ajuntaments d'arreu de l'Estat espanyol, 
que representen més de 16 milions de ciutadans i ciutadanes, els que expressaren el seu 
rebuig a aquesta normativa i sortiren en defensa de l'autonomia local. 
 
Suposadament, l'objectiu de la Llei 27/2013 era ajustar el funcionament de les 



 
 

  

Administracions Locals a la conjuntura econòmica baix el pretext del malbaratament, el 
solapament de competències i l'incompliment financer: tanmateix, els efectes que 
realment s'han produït han estat una minva important en els servicis públics prestats pels 
ens locals, un increment de les privatitzacions amb el conseqüent augment de costos per 
a l'administració, i una reducció en les competències municipals. 
 
En aquest sentit, la llei introduí canvis substancials en el funcionament d'ajuntaments, 
diputacions, consells o similars, i comunitats autònomes, amputant garanties 
democràtiques, de representació i participació ciutadana, retallant servicis socials que es 
prestaven en els municipis de manera satisfactòria i, en conseqüència, atemptant contra 
l'àmbit competencial de les comunitats autònomes i contra l'autonomia local, com fins i 
tot ha declarat el propi Tribunal Constitucional. 
 
Por tot l'anterior, el passat dia 4 d'octubre del 2016 es registrà en el Congrés dels 
Diputats la Proposició de Llei per a l'aplicació de mesures urgents en matèria de règim 
local pel Grup Parlamentari Confederal Unides Podem-En Comú Podem-En Marea, que 
comptà amb el suport dels ajuntaments de Madrid, Barcelona, Saragossa, Cadis, La 
Corunya o València, entre d'altres. Amb aquesta proposició es pretén tornar 
temporalment al consens anterior a 2013, i implementar mesures urgents que 
permetin als ajuntaments, fins que hi hagi una nova Llei de bases de règim local, prestar 
els servicis essencials necessaris per al funcionament de les nostres ciutats i pobles. S'hi 
entén que l'àmbit local constitueix un espai fonamental per a la defensa i la lluita de 
drets socials com el dret a la sanitat, a l'educació o a l'habitatge i que per tant cal establir 
les bases del nou municipalisme del segle XXI, que tengui com a bases l'elaboració 
d'una nova Llei de bases de règim local, per clarificar i augmentar les competències dels 
ens locals; garantir un nou sistema de finançament local que asseguri drets i la prestació 
de servicis essencials; i garantir la transparència i la participació directa i vinculant de la 
ciutadania. 
 
En definitiva es tracta de construir ciutats i pobles amb drets, i recuperar els drets de les 
persones que els habiten. 
 
 

Por tot l'exposat, es proposa a aquest Ple de l'Ajuntament l'aprovació dels següents 
ACORDS: 

 
 

1. Donar suport a la tramitació de l'esmentada Proposició de Llei per a 
l'aplicació de mesures urgents en matèria de règim local, i en conseqüència 
a la derogació i modificació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 

 
2. Instar el Gobierno central i tots els grups parlamentaris del Congrés dels 

Diputats que facilitin i donin suport a un procés participatiu que compti 
amb els ens locals, les associacions de municipis, la societat civil i la 
ciutadania en el seu conjunt, on s'elaborin les bases per a la construcció del 
nou municipalisme del segle XXI. Les bases d'aquest nou municipalisme 
han de partir de l'assumpció de noves competències, de garantir un 
finançament adequat i suficient per a les corporacions locals i de garantir 
la transparència i la participació vinculant de la ciutadania. 



 
 

  

 
3. Fer trasllat d'aquest acord al Govern central i a tots els grups parlamentaris 

del Congrés dels Diputats”. 
 
 
 
II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 

 
 
 1.-COMUNICACIONS BATLIA. 
 
 El Sr. Batle dóna a conèixer els decrets dictats des de la darrera sessió 

plenària i la Corporació se’n dóna per assabentada.  
  
 
 2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. 
 

a)PP: El Sr. Andreu Jaume demana què va passar l’altre dia amb el tall 
de corrent a Ca s’Apotecari. 

 
El Sr. Batle contesta que hi va haver una inspecció rutinària de GESA i 

observaren que hi havia dos comptadors i que el que donava corrent a 
l’ascensor no estava en marxa, que tot anava per un mateix comptador; i que 
se n’han donat compte ara, després de vuit anys. 
 

 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per 

acabat i aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores cinquanta minuts de dia 
quinze de desembre de dos mil setze; de totes les quals coses, com a 
Secretària de la Corporació, don fe. 
 
 
 
                                                         LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
                                                         Sgt: Lourdes Dols Salas. 
 
 
 


