ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 27-01-2022.
REGIDORS ASSISTENTS:

Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sr. Miquel Niell Crespí.
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló.
Sra. Margalida Bonet Martorell.
Sra. Candela Atienza Ibarra.
Sr. Andreu Jaume Castañer.
Sr. Rafael Mesquida Oliver.
Sra. Mª Francisca Muñoz Pizá.
Sr. Matías Frau Coll.
Sra. Juana Mª Colom Coll.
Sr. Andrés Fernández Gervilla.
Sr. Juan Luís Rodríguez Recio.

A les dependències municipals de Santa Maria del Camí, Illes Balears, a
les vint hores deu minuts de dia vint-i-set de gener de dos mil vint-i-dos, es
constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Batle, Sr. Nicolau
Canyelles Parets, per tal de celebrar, mijançant videoconferència, 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.
El Sr. Batle manifesta que degut a problemes tècnics, aquesta sessió
comença un poc mes tard.
A continuació, hom passa a examinar els punts de l’ordre del dia.

1.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA RESIDÈNCIA.
El Sr. Batle manifesta que malgrat que el punt digui que es tracta d’una
modificació d’ordenança fiscal, en realitat no ho és sinó que es tracta d’un
dipòsit funerari que ara és insuficient. Assenyala que si les famílies el paguen,
l’Ajuntament torna els doblers i que tots els nous residents l’hauran d’abonar.
Expressa que aquest dipòsit dóna seguretat a la residència ja que si la família
no volgués o no pogués pagar, la residència tendria la seguretat del mateix.
El Sr. Andreu Jaume expressa que ells hi estan d’acord i demana si s’ha
fet la gestió que va sol·licitar el Patronat.
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El Sr. Batle contesta que sí, que s’ha demanat a diferents funeràries.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que ell també hi està d’acord.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels seus membres, aprova les següents propostes:
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per la prestació dels serveis de la Residència de Persones Majors de “Cas Metge Rei”,
pel que fa a l’art. 4t, en els termes que consta en l’expedient i amb la redacció que es
recull a continuació:
« Article 4t.
2.-Les tarifes de la taxa són les següents:
-Persones que es puguin valer per
elles mateixes 971,25 €/mensuals.
-Persones que no es puguin valer
per elles mateixes 1.110,00 €/mensuals.
-Estada temporal prioritat social....................................1.300,00 €/mensuals.
-Dinar/sopar acompanyants (jubilats) 5,00 €/dinar o sopar.
-Dinar/sopar acompanyats (no jubilats) 7,00 €/dinar o sopar
-Dipòsit funerari 1.995,34 €.
-Utilització residència com a centre de dia:
a) Mes complet:

Fins a 6 hores
De 7 a 8 hores
De 9 a 12 hores

Vàlids

Assistits

344,10 €
457,32 €
690,42 €

388,50 €
516,15 €
777,00 €

Vàlids

Assistits

229,77 €
310,80 €
466,20 €

266,40 €
350,76 €
521,70 €

Vàlids

Assistits

17,21 €
17,21 €
25,86 €

25,86 €
25,86 €
34,58 €

b) Sense dissabtes ni diumenges:

Fins a 6 hores
De 7 a 8 hores
De 9 a 12 hores
c) Dies solts:

Fins a 6 hores
De 7 a 8 hores
De 9 a 12 hores
..........................
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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”.

2.-PLA GESTIÓ SOSTENIBLE AIGUA.
El Sr. Batle manifesta que la Direcció General de Recursos Hídrics ha
demanat a tots els Ajuntaments que facin aquest Pla. Diu que l’Ajuntament ja
l’ha fet i que li sembla un pla molt acurat. Aquest Pla, assenyala, posa de relleu
diferents deficiències, com el que les canonades són ja molt velles, la manca
d’aigua i altres. S’observa que l’aigua del municipi és bona i potable però saben
que els pous propis, degut a les granges, tenen alguns bacteris encara que no
s’arriba a nivells dolents.
Continua dient que tots aquests temes els hi ho explicà el tècnic redactor
d’aquest pla a la Comissió Informativa i aquest pla es tendrà com a eina de
feina per tal d’aconseguir un servei òptim.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que ells están d’acord amb el que diu el
pla però que demanen que el mateix es tengui com a guía i s’acompleixi.
Expressa que els hi semblen molt preocupants les fuites d’aigua.
El Sr. Batle manifesta que és un pla molt ben fet i que s’ha de saber per
on es perd l’aigua i que està d’acord en que és una guía que s’ha de seguir.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que votarà en contra perquè no hi
ha un cronograma malgrat que vol donar l’enhorabona al tècnic que l’ha
redactat. Indica que el pla fa un diagnòstic no tan positiu com ha dit el Batle i
que és molt preocupant tot el que assenyala. Exposa que el tècnic no va dir
que l’aigua estàs molt bé i davant un pla que s’ha fet perquè s’ha demanat i que
no té un cronograma d’actuacions, votarà en contra, encara que el contingut li
sembla molt important.
El Sr. Batle manifesta que és un Pla realista i que és vera que les xifres
són preocupants. Expressa que seria molt costòs canviar totes les canonades
d’aigua, que ells van fent i que es tracta d’un tema preocupant per a
l’Ajuntament. Continua dient que aquest pla ha de servir de guía i que estan
disposats a fer un cronograma. Assenyala que el seu compromís és fer-hi feina
i que vol donar les gràcies a l’enginyer redactor pel que s’hi ha implicat.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per
dotze vots a favor, corresponents als regidors de MÉS, PP i PSOE-PSIB i un
vot en contra del regidor d’ALPSM, aprova la següent proposta:
“Atès l’escrit de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, registrat d’entrada en data 29-09-2021, amb el nº 3214;
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El Ple de l’Ajuntament acorda:
Aprovar el Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua d’aquest municipi, elaborat pel
Sr. Juan Mateo Horrach, enginyer industrial, en data Novembre 2021, que es dóna per
reproduït tal com consta a l’expedient respectiu”.

3.-PADRÓ MUNICIPAL HABITANTS A 01-01-2021.
El Sr. Batle llegeix les propostes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que és estadística i el nombre real
d’habitants que consta al padró, per tant, no hi té res a dir.
El Sr. Juan Luís Rodríguez manifesta la seva conformitat.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació,
per unanimitat dels seus membres, 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 25-11-2021, nº 3960, la
formalització de les actuacions realitzades per a l’aprovació de la revisió del Padró
Municipal a 01-01-2021;
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 01-01-2021, d’acord amb la documentació obrant a l’expedient, i amb un resultat,
referit a la data indicada, de 7.507 habitants.
2.-Remetre aquest acord a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional
d’Estadística”.

PUNT URGÈNCIA.MOCIÓ CONTRA LA GUERRA I PEL FOMENT DE LA CULTURA DE
LA PAU.
El Sr. Batle manifesta que els hi va arribar una moció que presenten en
comú contra la guerra i pel foment de la cultura de la pau, la qual cosa és molt
important vist el que està passant amb Ucraïna. Diu que potser no se’ls tengui
en compte però com a mínim, que se sàpiga, que estan preocupats.
Posada en primer lloc a votació la declaració d’urgència d’aquest
assumpte, conforme determina l’art. 82.2 de la Llei 20/2006 de 15 de
Desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, és aprovada per
unanimitat de la Corporació.
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El Sr. Batle llegeix la moció.
Manifesta que és veritat que s’estan adreçant a estaments molt alts però
que si tots els pobles s’ajunten i demanen que es faci feina per a la pau, es
tendrà en compte, per la qual cosa creu que s’ha d’aprovar la moció i que si els
ignoren, continuaran demanant que se’ls escolti.
El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup hi està a favor per aquest
esperit a favor de la cultura de la pau i que cada país té dret a no sofrir
ingerències d’altres països i no veure amenaçada la seva integritat.
El Sr. Juan Luís Rodríguez diu que ell s’abstendrà malgrat que li sembla
bé l’exposició de motius però que creu que en relació als acords, és un tema ja
viscut, un tema que ja veren amb la guerra d’Irak. Continua dient que no hi ha
cap document de que Ucraïna vulgui entrar a la OTAN i que creu que aquesta
moció va mes en el sentit de prendre partit i que no comparteixen els judicis de
valor que aquí es fan encara que evidentment comparteixen la cultura de la
pau. Assenyala que creu que a darrere hi ha un posicionament polític que no
comparteixen.
El Sr. Batle manifesta que comparteix amb el Sr. Rodríguez que és un
conflicte molt complicat, amb molts punts de vista però que volen incidir en la
cultura de la pau.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que si la moció fós només a favor
del tema de la pau hi estarien d’acord però que veuen al darrere un
posicionament polític amb el que no estan d’acord.
El Sr. Batle manifesta que el que volen és que s’asseguin i que no
s’arribi a aquest conflicte armat tan greu.
Posada a votació la moció de referència, el Ple de la Corporació per
dotze vots a favor, corresponents als regidors de MÉS, PP i PSOE-PSIB i una
abstenció del regidor d’ALPSM, l’aprova en els termes següents:
“MOCIÓ PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA
DEL CAMÍ CONTRA LA GUERRA I PEL FOMENT DE LA CULTURA
DE LA PAU
L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, a l’empara d’allò establert en el
Reglament Orgànic presenta la següent moció per al seu debat i votació,
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La relació entre Rússia, per una banda, i els Estats Units, la UE i l'OTAN per
l'altra, està arribant a uns nivells de tensió sense precedents els darrers anys. El
motiu és Ucraïna i les seves perspectives d'integració a l'arquitectura de
seguretat "occidental". Rússia, partidària de mantenir el control de què
considera la seva esfera d'influència, veu una eventual entrada d'Ucraïna a
l'OTAN com una línia vermella i com una traïció als acords per la seguretat
d'Europa dels anys 90. És per això que des de desembre de 2021 ha desplegat
100.000 soldats a la seva frontera amb Ucraïna i ha amenaçat amb accions
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militars si no rep garanties que aquesta adhesió no s'efectuarà mai. Rússia
efectua aquestes amenaces després que el 2008 envaís i s'annexionés de facto
els territoris georgians d'Ossètia del Sud i Abkhàzia, fes el mateix el 2014 amb
el territori ucraïnès de Crimea, i hagi sostingut proxy wars dins el territori
ucraïnès del Donbass.
Ucraïna amb aproximadament un 50% de ciutadans russòfons i un 20% que es
consideren ètnicament russos, és considerat per Rússia com el lloc de
naixement de la pàtria russa de la mà de l'antic Rus de Kíev (860-1240) i, de
fet, les mateixes fronteres de la Ucraïna moderna s'han configurat sobre la base
de cessions territorials russes a aquest país -vist en tot moment com un
Estat/territori satèl·lit. Tanmateix, això no pot justificar la política de Putin de
coaccionar amb amenaces militars i atacs híbrids la sobirania d'Ucraïna, un
estat sobirà amb tot el dret a decidir quines aliances estratègiques prefereix
prioritzar.
És igualment cert que les iniciatives orientades a accelerar una eventual
integració d’Ucraïna a l’OTAN han contribuït a l’augment de les tensions i a
l’argumentació russa per justificar la presència de tropes a la frontera.
Davant de la possibilitat real d’un conflicte armat, cal que totes les parts
prioritzin la via diplomàtica per desescalar la situació i arribar a acords
acceptables per tothom, i que es compleixin en el temps. La mobilització de
tropes i armament per ambdues parts només fa que augmentar
irresponsablement les possibilitats d’un conflicte armat a les portes de la UE.
És precisament la UE qui, davant la gravetat i la complexitat del moment,
s’hauria de reivindicar com un actor internacional rellevat i autònom i fer la
seva contribució com a bloc a una pau duradora a la regió.
Per tot això
PROPOSTES D'ACORD
Primer.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el govern d'Espanya a fer
pressió diplomàtica als EUA i als seus aliats a deturar tota acció encaminada a
la integració d’Ucraïna a l’OTAN, com a contribució immediata a la
desescalada de la tensió actual, i a proposar altres fórmules de col·laboració en
el curt termini que no passin per la integració plena.
Segon. – L'Ajuntament de Santa Maria del Camí insta el govern d'Espanya a
fer pressió diplomàtica per garantir la sobirania d'Ucraïna i evitar ingerències i
amenaces que afectin la seva viabilitat com a Estat independent.
Segon.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí insta l'OTAN i Rússia a
permetre una mediació i posterior supervisió tant de les Nacions Unides com
de l’OSCE, com a parts neutrals del conflicte, dels acords adquirits.
Ajuntament de Santa María del Camí
Plaça de la Vila, 1, Santa María del Camí. 07320 (Illes Balears). Tel. 971620131. Fax: 971140337

Quart.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí reclama l’impuls global d’un
model de transició energètica per evitar que l'energia esdevingui arma
geopolítica.
Cinquè.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí insta els estats rus i ucraïnès a
prioritzar la defensa dels drets humans davant de qualsevol escalada del
conflicte, amb solucions basades en la sobirania territorial, el respecte a les
minories i el foment de la cultura de la pau.
Sisè.- L'Ajuntament de Santa Maria del Camí insta al govern d’Espanya a no
participar de l’escalada bèl·lica, tot recuperant l’esperit del ‘NO a la Guerra’ de
fa dues dècades”.

II.-CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.-COMUNICACIONS DE BATLIA.
El Sr. Batle manifesta que els Decrets dictats des de la darrera sessió
s’han enviat per correu electrònic però que si volen qualque aclariment ho
demanin i se’ls hi donarà.
La Corporació se’n dóna per assabentada.

2.-PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
-PP: Junta Govern Local.
El Sr. Andreu Jaume demana quina empresa obeeix a les sigles JGL.
El Sr. Batle manifesta que són les sigles de Junta de Govern Local i que
es posa d’aquesta manera resumida devora les relacions de factures que
aprova.
El Sr. Andreu Jaume expressa que és veritat i que s’havia embullat.
-PP: Obres C/ Baronia de Terrades.
El Sr. Batle manifesta que ahir asfaltaren, avui han pintat i dissabte està
previst que s’obri. Assenyala que ha estat una obra molt llarga, ha plogut tota la
tardor i un tros del carrer ha estat pura roca.
-PP: Canvi lluminàries i gespa camp de futbol.
El Sr. Batle manifesta que per a les lluminàries es compta amb una
subvenció, que s’han presentat dues empreses a la licitació i que les ofertes
s’obriran la setmana que vé. En relació a la gespa, assenyala el Sr. Batle que ja
es va dir que una empresa havia fet al·legacions i que s’han de contestar. Diu
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que no han estat els únics als que els hi ha passat aquest fet i per a això el
Consell ha allargat el termini. Expressa que es tornarà posar a licitació.
-PP: Fases peatonalització.
El Sr. Batle manifesta que la primera fase està gairebé per licitar i en
relació a la segona fase manca un informe de la Conselleria. Assenyala que
demanaran poder fer les dues fases juntes. Diu que els hi demanen un annex i
que amb això ja podran licitar.
-PP: Fuites aigua.
El Sr. Andreu Jaume exposa que la gent demana que si la fuita d’aigua
és a una part del poble per què s’atura tota l’aigua del poble.
El Sr. Batle manifesta que es va sectoritzar el poble però que segons
quins sectors es tanquen, falla la pressió i hi ha part del poble que per això
també es queda sense aigua.
-PP: Contenciosos Camí de Coanegra i Camí des Cabàs.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que aquestes darreres setmanes als
diaris han aparegut notícies d’aquests dos contenciosos.
El Sr. Batle manifesta que en relació al Camí des Cabàs ho han de mirar
amb els missers i que en relació al de Coanegra, està pendent de judici.
-PP: Situació COVID.
El Sr. Batle manifesta que a les estadístiques va sortir que Santa Maria
del Camí era el poble mes vacunat i que s’està dins la normalitat de poble
afectat per la COVID.
El Sr. Miguel Niell, regidor de Sanitat, assenyala que la residència tenia
un parell de casos positius entre residents i personal però que en principi estan
bé.
-PP: Fanals Plaça Ca’n Capó.
El Sr. Andreu Jaume indica que fa dos dies els fanals de la Plaça de
Ca’n Capó estan apagats.
El Sr. Batle manifesta que passaran una OCA a tot el poble, que quan hi
ha una avaria s’ha de cercar i per descomptat arreglar i que a aquest sector ara
per ara s’està cercant l’avaria.
-PP: Rajoles Centre de Salut.
El Sr. Andreu Jaume demana quan s’arreglaran.
El Sr. Batle manifesta que aquesta setmana ja han començat.
-PP: Mercat.
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El Sr. Andreu Jaume demana si del mercat s’ha tengut en compte a la
gent que fa molts anys que hi van.
La Sra. Candela Atienza, regidora del mercat, assenyala que s’ha mirat
de no tenir massa parades de lo mateix. Diu que hi ha gent que fa molts mesos
que no hi va i per altra part, hi ha també venedors que no s’han donat de baixa i
que li costa que hi ha una família que fa molts d’anys que venia al mercat però
ara ja no. Diu que ho miraran.
-ALPSM: Comunicacions Batlia.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana al Batle que expliqui que són les
comunicacions de Batlia.
El Sr. Batle manifesta que es tracta de la feina diària de l’Ajuntament.
-ALPSM: Decret pròrroga pressupost.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si fer aquest Decret és un requisit
legal.
El Sr. Batle manifesta que és un requisit necessari i que van endarrerits
amb el pressupost.
-ALPSM: Acomiadament treballador.
El Sr. Batle manifesta que es va acomiadar un treballador del SOIB i que
es va decidir així amb el propi SOIB.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si se’l va indemnitzar.
El Sr. Batle manifesta que no, que feia poc temps que havia començat i
que les nòmines les paga el SOIB.
-ALPSM: Complement Treballador brigada.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si hi ha un treballador de la brigada
que cobra un complement pel tema de la llum.
El Sr. Batle manifesta que sí però que ho va deixar, va dir que tenia
problemes i se’n va nomenar un altre, passant aquest complement de l’un a
l’altre.
-ALPSM: Conveni Col·lectiu.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que vol agrair l’aplicació del
Conveni ja que està assabentat que s’han donat les gratificacions pel català,
triennis i d’altres.
El Sr. Batle manifesta que sí i que si es compleix el que diu el Conveni
es dóna la quantitat regulada.
-ALPSM: Agents COVID.
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El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si l’Ajuntament paga aquests agents.
El Sr. Batle manifesta que no, que es tracta de personal creat pel Govern
i que l’Ajuntament en demanà quatre. Assenyala que venen de l’EBAP.
-ALPSM: Moviment terra vial.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si els propietaris del vial que feren el
moviment de terra al dia següent d’aprovar-se la modificació del vial, tenien
llicència per fer-l’ho.
El Sr. Batle manifesta que no, que no han demanat res però que si és
inferior a dos metres no cal demanar permís.
-ALPSM: Voltadora.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana com està el tema de la compra de
Sa Voltadora.
El Sr. Batle manifesta que s’està en negociacions amb el PSOE i que no
s’ha fet res mes. Assenyala que com ja va dir al seu moment, es durà a Ple.
-ALPSM: Terra obres C/ Llarg.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que la terra de les obres del C/ Llarg
s’ha duit a Sa Voltadora.
El Sr. Batle manifesta que aquesta terra es recicla i es torna a emprar.
Diu que si es tracta de terra bona es fa “machaca”, el que no serveixi es durà a
MAC Insular i lo contaminant es retirarà.
El Sr. Juan Luís Rodríguez expressa que no sap si és legal acumular
terra a Sa Voltadora.
El Sr. Batle manifesta que s’utilitza de forma temporal i es retira.
El Sr. Juan Luís Rodríguez indica que hi ha rodes des de fa tres o quatre
anys.
-ALPSM: Mapa infoparticipa Universitat Barcelona Transparència.
El Sr. Batle manifesta que va veure a la premsa que sols hi ha tres o
quatre Ajuntaments de Mallorca que ho compleixen.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que a l’igual que altres municipis,
noltros estam en les pitjors condicions i que creu que és un tema que s’ha de
millorar.
El Sr. Batle diu que sí, que s’ha de millorar.
El Sr. Juan Luís Rodríguez assenyala que s’hauria de dir a l’empresa
que maneja la pàgina web de l’Ajuntament que ho tengués en compte.
-ALPSM: Immatriculació Pis Plaça Hostals.
El Sr. Batle manifesta que s’ha demanat audiència al Sr. Bisbe i està en
fase d’estudi.
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-ALPSM: Pati Rectoria.
El Sr. Batle manifesta que s’ha de substituir la porta, que està en mal
estat. Assenyala que es va considerar que el que faria menys mal al patrimoni
seria fer una porta nova però que el problema mes gros és el del
subministrament de ferro degut a la pandèmia.
-ALPSM: Aparcament zona blava Plaça Hostals.
El Sr. Batle manifesta que s’ha dit als agents COVID que facin voltes per
la plaça i ho controlin. Assenyala que es marcaran tots els pàrquings amb
pintura.
-ALPSM: Pèrgoles negoci Plaça Hostals.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que hi ha un negoci a la Plaça
Hostals que té unes pèrgoles que incompleixen normativa.
El Sr. Batle manifesta que ja s’ha comunicat i s’ha enviat a Patrimoni.
-ALPSM: Casal de joves.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si se té previst que el Casal de joves
quedi en la seva situació actual.
El Sr. Batle manifesta que s’està fent feina per veure si aquest local es
pot emprar i s’està pendent d’una cessió.
La Sra. Victòria Pons, regidora de joventut, expressa que comparteixen
espai amb el centre universitari.
-ALPSM: Neteja solars pels propietaris.
El Sr. Batle manifesta que l’antiga ferreria és d’una empresa de València
i se li ha comunicat la perillositat d’aquest immoble i ell va parlar amb el gerent i
ho saben. Expressa que insistiran perquè ho facin i si no ho fan, ho farà
l’Ajuntament i els hi passarà la factura.
La Sra. Victòria Pons assenyala que s’ha explicat als joves el perill que
hi ha.
El Sr. Juan Luís Rodríguez exposa que la situació sanitària i
d’escombraries és molt dolenta i ho hauria de fer net la brigada o bé que es
contracti una empresa ja que la situació és molt perillosa.
El Sr. Batle manifesta que s’hi ha d’actuar.
-ALPSM: Passos vianants.
El Sr. Juan Luís Rodríguez demana si se té previst ajustar els passos de
vianants a les vora-vies.
El Sr. Batle manifesta que es van ajustant així com van fent actuacions.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per
finalitzat i aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores quaranta minuts de dia
vint-i-set de Gener de dos mil vint-i-dos; de totes les quals coses, com a
Secretària de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA
Sgt: Lourdes Dols Salas.
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