
 
 

  

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER 
L'AJUNTAMENT EN PLE DIA 21-07-2016. 

 
 
REGIDORS ASSISTENTS:  Sr. Nicolau Canyelles Parets. 

Sra. Mª Magdalena Borrás Coll. 
Sr. Miquel Niell Crespí. 
Sra. Magdalena Crespí Simón. 
Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló. 
Sr. Andreu Jaume Castañer. 
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon. 
Sra. Cristina Graupera Gutiérrez. 
Sr. Alfonso Gómez Rosselló. 
Sr. Jaume Martí Santandreu. 
Sr. Gabriel Amengual Borrás. 

 
REGIDORS QUE HAN EXCU- 
SAT LA SEVA ABSÈNCIA:  

Sr. Ponç Vaquer Jaume. 
Sr. José Maria Noguera Vert. 

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

Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores de dia vint-i-un de juliol 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 Secretari, el Secretari accidental, Sr. Josep sbert Salom; 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 16-06-2016. 
 

El Sr. Andreu Jaume manifesta que hi ha una errada a l´acta pel que es 
retira de l´ordre del dia. 

 
 

2.-MOCIÓ DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT, RESPECTE I 
VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE, FENT 
PALESA I APROVACIÓ DE LA LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE 
LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER 
ERRADICAR LA LGTBI FÒBIA. 
 



 
 

  

El Sr. Batle dóna la paraula a la Sra. Magdalena Crespí. 
 
La Sra. Magdalena Crespí explica que es tracta d´una proposta de l´associació 
Ben Amics i a continuació passa a llegir la moció: 

 
MOCIÓ DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT, RESPECTE I VISIBILITZACIÓ DE LA 
DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE, FENT PALESA L´APROVACIÓ DE LA LLEI PER A 
GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I 
PER ERRADICAR LA LGTBI FÒBIA” 
 
 Tal com tots i totes sabem, als darrers anys ha crescut una major consciència i un posicionament 
positiu en tots aquells aspectes que tenen a veure amb el respecte i la inclusió dels drets de les persones 
que tenen, com a forma de vida, tota expressió afectiva-sexual basada en la diversitat. Per tant, la societat 
ha vist créixer la seva acceptació, la seva tolerància i el seu respecte. Així, s´han anat assimilant els 
diferents posicionaments fruits també de les diverses normatives legals que han ajudat i han estat 
efectives en tot l´Estat, fent-se palès un procés que significava una demanda social fortament vinculada 
amb les exigències de la nostra ciutadania. No obstant, en el marc del desenvolupament normatiu encara 
es fa precís continuar avançant. Una mostra d´aquest progrés es manifesta en el Parlament de les Illes 
Balears on va ser aprovada el proppassat 17 de maig, la LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE 
LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERRADICAR LA LGTBI 
FÒBIA. Així, una de les conquestes dels moviments LGTBIQ va ser cercar en tot moment, la 
visibilització de totes les formes de convivència dutes a terme des de l´àmbit de les diversitats afectives-
sexuals perquè esdevinguin totalment inclusives, a la vegada que pugui permetre amb la regulació adient, 
al mateix temps, protectora de tots els marcs de les situacions amb les que els col.lectius afectats per la 
proposta de llei, i puguin sostenir amb garanties efectives els drets i també les diverses situacions de riscs. 
Es necessari mencionar que la Assemblea General de la Organitació Mundial de la Salut (OMS) va 
ratificar l´eliminació de l´homosexualitat com a malaltia, el 17 de maig de 1990. Això va determinar una 
confirmació i unes garanties que han de continuar amb la lluita per la normalització, per la visibilització 
de la realitat derivada de totes les perspectives d´homosexualitat, lesbianisme i per la resta d´expressions 
de les diferents vivències de totes les persones que senten com a pròpies les diverses vides afectives-
sexuals tant des del seu àmbit personal com també del social. De la mateixa manera, cal vincular els fets 
anteriorment esmentats amb l´origen de la celebració del Dia de l´Orgull que suposa recordar la història 
dels disturbis de Stonewall (Nueva York, EEUU) de 1969. Aquesta commemoració es troba present en tot 
un seguit d´actes que cada any, els col.lectius LGTBIQ celebren de forma pública per tal d´afavorir la 
tolerància i la igualtat de lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals. Per tant, endevé una data 
d´expressió pública de drets, de fer present i visible un camí de normalització i respecte que, cada cop 
més, eixampla el seu ventall i cerca aprofundir en el compromís social sense cap tipus de barrera. La 
celebració de la festa de l´Orgull simbolitza per un costat, un acte festiu. Al mateix temps, cerca la 
implicació i fer present la força de la reivindicació dels drets de tots els col.lectius esmentats. Tot així, 
encara manca per cosolidar i normalitzar en aquest camp. Les diverses situacions discriminatòries, de 
tabú o d´indivisibilitat i, el que és encara més greu, les pors que sovint es troben soterrades. A més de les 
agressions que encara es donen a causa de rebuig a persones i col.lectius, entre altres aspectes, ens 
impulsen a la necessitat i el compromís social i institucional per reafirmar la lluita, a efectes que pugui 
assolir una íntegra tolerància, i inclussivitat, normalització que allunyi de la nostra societat, tota manca de 
respecte basada en els drets i la justícia. Es evident que s´ha avançat en drets i garanties. Es cert també, 
que el camí iniciat precisa encara molta més fermesa i més compromís des de diverses altres perspectives, 
que ara a la CAIB, entre altres aspectes es concreta amb la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, 
transexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia, recentment aprovada. 
BEN AMICS essent una associació que fa més de 20 anys que està present a la nostra comunitat, fa de la 
seva presència activa una acció de lluita i de suport als col.lectius LGTBIQ instant a aquest Ajuntament a:  
 
És per tot això que es proposa al Ple de l´Ajuntament l´adopció del següent acord: 
 
-Expressar el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en el marc de la política 
municipal. Una tasca inclusiva i d´integre respecte als drets i les reivindicacions de les postres 
associacions. 
 
-Manifestar el compromís de l´Ajuntament en el desenvolupament del que s´exposa a la Llei per garantir 
els drets de lesbianes, gais transsexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i 



 
 

  

bifòbia construint un camí d´inclusivitat i de normalització per poder rebutjar en el municipi: 
l´HOMOFÒBIA, la TRANSFÒBIA i la BIFÒBIA. 
 
-Donar suport, i promoure, pràctiques educatives, formatives, de sensibilització dins les àrees de 
l´ajuntament i la resta d´entitas municipals. Com a representació simbòlica, en aquesta moció, es proposa 
que en el temps dels dies corresponents a la celebració de l´Orgull, sigui integrada a les balconades de 
l´Ajuntament la bandera que caracteriza a la comunitat LGTBIQ, expressió pública del compromís que la 
corporació municipal aprova amb aquesta moció. Un compromís que genera vincles amb les diversitats i 
un compromís que desperta la inclusivitat i el respecte, tenint present les situacions de dificultats i manca 
de llibertats, des del passat, fent palesa una aposta ferma i transparent amb el present i futur vers tota la 
comunitat. 

 
El Sr. Andreu Jaume manifesta que suposa garantir drets i igualtats de les 
persones. 
 
El Sr. Jaume Martí afirma que és de sentit comú; amb aquestes propostes no hi 
hauria d´haver partits polítics ni colors i s´hauria d´aprovar per unanimitat. 
 
El Sr. Gabriel Amengual manifesta que el seu partit ja ho va recolzar al 
Parlament pel que votaran a favor. 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova la proposta. 
 
 
3.-CALENDARI LABORAL ANY 2017. 
 
 
El Sr. Batle comenta que han rebut un escrit de la Conselleria de Treball, 
Comerç i Indústria en relació al calendari de festes corresponent a l´any 2017, 
resulta que no s´ha pogut elegir la segona festa de Nadal (26 de desembre) 
com a festa autonòmica, pel que es proposa com a festes municipals dia 20 de 
juliol (Santa Margalida) i 26 de desembre (segona festa de Nadal). 
 
A continuació passa a llegir la proposta: 
 
“Atès l’escrit de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria relatiu al calendari de 
festes per a l’any 2.017, registrat d’entrada a l’Ajuntament amb el número 1905 / 2016 i 
de conformitat amb l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol de regulació de 
jornades, hores extraordiàries i descansos;  
 
 El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
 1.-Fixar com a dies festius dins l’àmbit d’aquest municipi per a l’any 2.017, les 
següents dates: 
 
  
 -Dia 20 de juliol (Santa Margalida). 
 
 -Dia 26 de desembre (segona festa de Nadal) 
 
 



 
 

  

 2.-Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria”. 
 
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova la proposta. 
 
 
4.-MODIFICACIÓ CRÈDITS MODIFICANT SUPLEMENT DE CRÈDITS 
FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS. 

 
El Sr. Batle explica que seria traspassar 136.000 € del romanent de 
l´any passat a aquestes partdies i tot seguit passa a detallar-les: 
 
Inversió de reposició de ca ses monges 21.000 €, projectes que 
s´han de fer per empreses Serveis Socials 22.000 €, treballs 
realitzats per empreses de l´Àrea d´Igualtat 18.000 € i inversions a 
places, carrers i camins 75.000 €. 
 
Explica que Serveis Socials i àrea d´Igualtat són projectes que han 
sortit ara i s´hi volen adherir, els consideren projectes molt 
interessants i és un requisit tenir els diners al pressupost. 
 
La de ca ses monges és per fer una inversió i la de places i carrers 
per fer alguna inversió i pagar els semàfors. 
 
El Sr. Andreu Jaume demana que és exactament aquesta inversió de 
reposició a ca ses monges. 
 
El Sr. Batle respon que la caseta estava en molt males condicions i es 
va haver de fer una intervenció ràpida. L´arquitecte municipal ho va 
anar a veure, va aconsellar fer la teulada nova i ja està feta. 
 
El Sr. Andreu Jaume demana sobre la Comissió que es va crear per 
seguir els projectes que s´havien de fer a ca ses monges. 
 
El Sr. Batle respon que es varen reunir una vegada, però no va tenir 
molt d´èxit, que en un principi era un projecte molt ambiciós incloent 
les finques dels voltants, però la Comissió va decidir en primer lloc 
arreglar la finca de l´Ajuntament i es tornarà a convocar quan estigui 
acabat aquest projecte. 
 
La Sra. Mª Magdalena Borrás comenta que s´ha fet feina de neteja 
mitjançant una subvenció que va rebre l´Ajuntament i actualment 
han demanat dues subvencions més, una per arreglar la caseta més 
antiga i l´altra per seguir fent neteja per arreglar el camí. 
 
El Sr. Batle diu que ara estan fent neteja però que després sí que es 



 
 

  

convocarà a la comissió per la gestió. 
 
La Sra. Mª Magdalena Borrás afirma que actualment no hi ha cap 
projecte, que s´ha sol.licitat la inclusió al camins de pedra en sec i 
sembla que aquesta vegada ho aconseguiran. Ara que la caseta té la 
teulada nova volen canviar portes i finestres. 
 
La Sra. Mª Magdalena Borrás comenta que amb l´associació “més 
que pedra” han arribat a un acord i a partir d´ara totes les actuacions 
les faran dins sa finca de ca ses monges. 
 
El Sr. Andreu Jaume demana que és exactament el punt:  treballs 
realitzats per empreses de Serveis Socials i treballs realitzats per 
empreses Àrea d´Igualtat. 
 
El Sr. Batle respon que són projectes i cursos que es volen fer a Ses 
Cases des Mestres, han sorgit del Govern i els serveis socials de 
l´Ajuntament els han aconsellat, són cursos per gent amb risc 
d´exclusió social. 
 
El Sr. Andreu Jaume demana quan començaran aquests cursos. 
 
El Sr. Batle respon que a partir del mes de setembre. 
 
El Sr. Andreu Jaume diu que votaran a favor per coherència, però 
agrairia que quan es presentin modificacions de crèdit les partides 
anassin separades, per si no estan d´acordben alguna cosa poder 
votar cada una per separat. 
 
La Sra. Interventora comenta que si hi ha un projecte sí es poden 
separar. 
 
El Sr. Jaume Martí exposa que està a favor de la proposta de que les 
partides siguin més clares i detallades però que votarà en contra per 
coherència perquè no ha participat amb els pressuposts. 
 
El Sr. Gabriel Amengual pren la paraula i diu que també votaran en 
contra pel mateix motiu, no haver format part en l´el.laboració del 
pressupost. Sí que estan a favor de la proposta de votar punts per 
separat i demana tenir la informació amb més temps perquè el seu 
partit funciona mitjançant assamblea. 
 
El Sr. Batle comenta que aquesta informació ja es va donar a la 
Comissió Informativa. 
 
La Sra. Teresa Cañellas respon que el temps no és suficient. 
 
El Sr. Andreu Jaume comenta que si es tingués la informació abans, a 



 
 

  

la Comissió Informativa podrien aportar alguna cosa i així 
participarien més. 
 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació, 
per nou vots a favor, corresponents als regidors del MES per Santa Maria i PP i 
dos vots en contra corresponents als regidors del PSIB-PSOE i Movem Santa 
Maria, aprova la proposta. 
 
 
 
 
 

PROPOSTA  

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits en la 

modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per a inversions 

financerament sostenibles i despeses corrents a diferents àrees, finançat amb 

càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals, resultant de la 

liquidació de l’exercici anterior, 2015. 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 

01.93300.63203 Inversió de Reposició ca ses 
monges 

21.000,00 

01.23100.22700 Treballs realitzats per empreses 
Serveis Socials 

22.000,00 

01.23120.22703 Treballs realitzats per empreses 
Àrea d’Igualtat 

18.000,00 

01.15320.61101 Inversions places, carrers i camins 75.000,00 

  TOTAL DESPESES 136.000 

 

Altes en Concepte d’Ingressos 

 

Concepte Descripció Euros 

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 136.000 

 TOTAL INGRESSOS 136.000 

 

El resum per capítols se relaciona als quadres següents: 

Pressupost de Despeses 

Despeses 
CAPITOL 

DENOMINACIÓ Consignació inicial   

 Increm/dism Consignacio 
definitiva 

1 
Despesa de 
personal 1.971.507,19 

0 1.971.507,19 



 
 

  

2 

Despesa 
corrents en 
béns i serveis 1.848.759,22 

40.000 1.888.759,22 

3 
Despesa 
financera 970,42 

0 970,42 

4 
Transferències 
corrents 562.339,64 

0 562.339,64 

6 
Inversions 
reals 606.450,00 

96.000 702.450 

7 
Transferències 
de capital 0 

0,00 0 

9 
Passius 
financers 15.144,62 

0 15.144,62 

  
TOTAL DESPESES 

5.005.171,09 
136.000 5.141.171,09 

 
 

 
 

Pressupost d’Ingressos 
 
Ingressos 
CAPITOL 

DENOMINACIÓ Consignació 
inicial 

Increm/dism Consignacio 
definitiva 

1 Impostos directes 2.011.840,37  2.011.840,37 

2 
Impostos 
indirectes 116.799,20  

 
116.799,20  

3 
Taxes i altres 
ingressos 1.543.812,93 

 
1.543.812,93 

4 
Transferències 
corrents 1.332.618,59  

 
1.332.618,59  

5 
Ingressos 
patrimonials 100,00  

 
100,00  

6 
Alienació 
d’inversions reals 0,00  

 
0,00  

7 
Transferències de 
capi-tal 0,00  

 0,00 

8 Actius financers 0,00 
136.000 136.000 

9 Passius financers 0  0,00 0 

  TOTAL INGRESSOS 5.005.171,09 136.000 5.141.171,09 
 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOIB, 

per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 

reclamacions davant el Ple. 

  

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat 

termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 

termini d’un mes per a resoldre-les. 

 

Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient. 

 
 
5.-MOCIÓ MOVEM SANTA MARIA PER EL COMPLIMENT DE 



 
 

  

L´ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L´ÚS DE LA VIA PÚBLICA 
AMB LA INSTAL.LACIÓ DE TAULES, CADIRES, MOBILIARI I 
MERCADERIES. 
 

 
El Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Gabriel Amengual que tot seguit passa 

a llegir la moció. 
 
“Exposició de motius: 
 
El novembre de l´any 2012 va tenir lloc l´aprovació definitiva de l´ordenança 

municipal reguladora de l´ús de la via pública amb la instal.lació de taules, cadires, 
mobiliari i mercaderies. 

 
D´acord amb aquesta ordenança l´horari permès per a aquestes instal.lacions és 

de 8 del matí fins a les 0,30 de diumenge a dijous, i fins a les 1,30 els divendres, 
dissabtes i anteriors a festius. 

 
Un dels problemes de convivència al casc urbà és causat per la interferència dels 

renous que provoquen les terrasses dels bars amb el dret al descans dels veïns. 
 
El compliment de l´esmentada ordenança és un dels instruments que pot fer més 

viable la convivència. 
 
Per això proposam el següent acord: 
 
L´Ajuntament de Santa Maria del Camí proporcionarà un rètol oficial amb 

l´horari permès d´instal.lació de taules i cadires a la via pública a tots els bars i 
restaurants que exerceixin l´ocupació de la via pública; els quals l´hauran de tenir 
exposat a la via pública durant l´ocupació en lloc perfectament visible i legible. 

 
L´Ajuntament de Santa Maria del Camí extremarà la vigilància per a l´estricte 

compliment tant de l´ordenança esmentada com del present acord.” 
 

El Sr. Gabriel Amengual comenta que la proposta és fer uns rètols oficials, 
visibles i per posar a l´entrada dels bars, pensen que és una manera d´ 
estalviar problemes al propietari del bar perquè els clients vegin a quina hora 
s´ha de tancar la terrassa. 

 
El Sr. Batle pren la paraula i diu que votaran a favor, que l´equip de Govern va 
estudiar la moció i faran uns adhesius per repartir a tots els comerços de 
restauració. 

 
El Sr. Andreu Jaume afirma que també estan a favor. 

 
El Sr. Jaume Martí diu que també està a favor.  
 
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova la proposta. 
 



 
 

  

 
6.-MOCIÓ MOVEM SANTA MARIA SOTERRAMENT VIES DEL TREN AL 
PLA DE SUPRESSIÓ DE PASSOS A NIVELL DE MALLORCA. 
 

El Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Gabriel Amengual que tot seguit passa 
a llegir la moció. 
 
“Exposició de motius: 
 
A la sessió de 15 d´octubre aquest Plenari va aprovar que 
 
“L´Ajuntament de Santa Maria del Camí reprendrà les gestions amb les administracions 
responsables de la gestió i del finançament d´infraestructures ferroviàries per tal 
d´aconseguir un tren soterrat, redacció i execució del projecte. 
 
L´Ajuntament de Santa Maria del Camí farà tots els esforços possibles per a la 
reivindicació i difusió de l´esmentat projecte i de la seva conveniència, tant cap a la 
població com cap a les administacions competents en la gestió i finançament 
ferroviaris”. 
 
Segons notícies de premsa, el Govern de les Illes Balears ha plantejat al Ministeri de 
Foment que el proper conveni ferroviari contempli la supressió de tots els passos a 
nivell existents a Mallorca. 
 
Perquè aquesta supressió es dugui a terme d´acord amb els interessos i necessitats del 
poble de Santa Maria del Camí, s´haurà de procedir al soterrament de les vies al seu pas 
pel casc urbà. 
 
Per això proposam el següent acord: 
 
L´Ajuntament de Santa Maria del Camí farà les gestions i els treballs necessaris per la 
inclusió del soterrament de les vies del tren al seu pas pel casc urbà del nostre poble al 
pla de supressió de passos a nivell de Mallorca proposat pel Govern de les Illes Balears 
en el marc del proper conveni ferroviari amb el Ministeri de Foment.” 
 
El Sr. Batle pren la paraula i diu que també votaran a favor  d´aquesta moció, 
que també varen llegir la notícia a la premsa i si es signa aquest conveni i es tal 
com diu la premsa, suposarà un greu problema per Santa Maria ja que 
separaria el poble. 
 
La Sra. Teresa Cañellas comenta que és una normativa europea. 

El Sr. Andreu Jaume diu que votaran a favor com han fet des del primer 

moment que varen demanar el soterrament de les vies. 

El Sr. Jaume Martí afirma que també votarà a favor. 

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels Srs. Regidors presents, aprova la proposta. 
 

    



 
 

  

 
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. 
 
El Sr. Andreu Jaume exposa un prec; comenta que des de l´inici de les 

obres que tanca la carretera per anar al cementiri i a Pòrtol aquestes no están 
ben senyalitzades i haurien de senyalitzar millor la sortida del poble. 
 
El Sr. Batle respon que ho intentaran subsanar. 
 
El Sr. Jaume Martí pren la paraula i exposa que ja que s´ha parlat de 
pressuposts participatius i de cara al pressuposts de 2017, es podria estudiar 
un partida al voltant del 5% (devers 100.000 € o 150.000 €) per donar 
participació a la gent del poble i que es presentassin propostes que es podrien 
analitzar amb temps suficient. 
 
El Sr. Batle i la Sra. Teresa Cañellas comenten que ja varen dir a un anterior 
Ple que ho farien. 

 
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 trenta-cinc minuts de dia 
vint-i-un de juliol de dos mil setze; de totes les quals coses, com a Secretari 
accidental de la Corporació, don fe. 
 
 
 
                                                         EL SECRETARI ACCIDENTAL 
 
 
 
 
                                                         Sgt: Josep Sbert Salom. 
 
 
 


