ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
SENCELLES, CELEBRADA EN DATA 17 DE JULIOL DE 2015
Lloc de la reunió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
President:
Presents:

Caràcter de la sessió:
Secretària Acctal.:

Sencelles, Sala d’Actes de la Casa de la Vila
17 de juliol de 2015
19:00 hores
22:10 hores
Joan Carles Verd Cirer
Miquel Fiol Julià
Pedro Llabrés Fontirroig
Carme Reynés Llabrés
Maria del Rosario Roca Garcia
Mercè Muntaner Mas
Joan Miquel Chacón Nicolau
Bernardino Colmillo Serra
Antònia Vallès Ramis
Catalina Salom Niell
Ordinària
Francisca Campaner Fiol

El Sr. Batle inicia la sessió donant la benvinguda al públic assistent. Demana
disculpes al plenari, perquè s'havia compromès a que aquesta sessió ja fos
gravada, i, a dia d'avui, no ha estat possible, si bé es té previst.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Se sotmeten a la consideració dels regidors les actes de la sessió
constitutiva i de la sessió organitzativa, que s'aproven per unanimitat, si bé, a
l'acta de la sessió organitzativa s'adverteix la manca d'incorporació del decret
de Delegació de Competències de l'àrea de Fires i Festes al Sr. Bartomeu
Morro Oliver.
2.- APROVACIÓ DE L'EQUIPARACIÓ DE LES AJUDES FAMILIARS PER
FILLS ENTRE TOT EL PERSONAL MUNICIPAL.
El Batle explica els antecedents i motius d'aquesta proposta, que neix de la
recent aprovació de l'Acord dels Funcionaris de l'Ajuntament. Explica, també,
quin serà el procediment per obtenir aquestes ajudes: que s'haurà de sol.licitar
per escrit i justificar la petició documentalment i que tendrà efectes retroactius
des de l'1 de gener.
El Sr. Chacón anuncia que votarà a favor, si bé considera que la partida és
minsa.
La Sra. Vallès demana si el conveni amb el personal laboral s'està negociant.
El Sr. Batle respon que li han informat que l'únic que queda per cloure és la
definició de cada lloc de feina. Va demanar proposta la mateix sindicat, opció

més senzilla per l'ajuntament. Ell vol que sigui el més igual possible a l'Acord
dels funcionaris. Respecte de la partida, s'han ajustat a la decisió negociada
amb el sindicat.
La Sra. Vallès demana per la dotació pressupostària. El Sr. Batle respon que, a
un altre punt de la mateixa sessió, es presenta una modificació pressupostària
per transferència de 12.000 €.
Per tant, el Sr. Batle presenta la següent
"PROPOSTA DE BATLIA.
En data 24.04.2015, el Plenari d’aquest Ajuntament aprovà provisionalment
l’Acord sobre les Condicions de treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament
de Sencelles.
Aquest acord s’elevà a definitiu després del període d’exposició pública, i la
preceptiva publicació del seu text íntegre al BOIB (13.06.2015, BOIB 88).
Per tal de no provocar innecessàries desigualtats entre el personal municipal,
aquesta Batlia
PROPOSA AL PLE
1.- Aprovar l’equiparació a tot el personal municipal de les ajudes socials que
s’estableixen a l’article 21.1. de l’Acord sobre les Condicions de Treball del
Personal Funcionari de l’Ajuntament de Sencelles, que, concretament, estableix
una ajuda de 40 € mensuals, a computar sobre la nòmina, per cada fill menor
de 18 anys, o major fins a 25, que no tingui ingressos propis, sempre i quan
estiguin matriculats i cursant estudis oficials. "
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE LA DOTACIÓ I ÚS D'ARMES ALS MEMBRES DE LA
POLICIA LOCAL DE SENCELLES.
El Batle explica als regidors la progressiva assumpció de tasques perilloses per
part de la Policia Local, que la presència de la Guàrdia Civil ha disminuït per la
manca d'efectius d'aquest cos, que s'ha de pensar amb la multitud de llicències
d'ús d'arma de caça, i que molts dels vigilants privats van armats. A més,
recorda que aquesta és una decisió ja molt generalitzada entre els municipis
com el nostre.
El Sr. Chacón demana si s'ha valorat el cost i la partida, si els policies han
superat qualque test psicotècnic, si l'assegurança de responsabilitat civil de
l'ajuntament cobreix aquesta contingència, si ja està previst un lloc segur per
guardar les armes, i si seria possible començar portant armes elèctriques.
Demana que es faci un estudi econòmic exhaustiu que cobreixi tots aquests
interrogants i, si no es pot, esperar a l'any que ve.
La Sra. Vallès manifesta opinar el mateix que el Sr. Chacón.
La Sra. Reynés avança que votarà a favor, però opinant que els policies han
d'anar armats només en els casos que siguin necessaris, no sempre, i que han
de tenir un lloc on guardar-les.
El Sr. Batle respon totes aquestes qüestions, manifestant que la partida
pressupostària és suficient per cobrir les armes, l'armer i la moto que

recentment s'ha comprat. Aquí intervé el Sr. Llabrés dient que les armes i
l'armer han ascendit a uns 2.500 €. I s'ha reformat una antiga caixa fort perquè
pugui ser usada.
El Sr. Batle pensa que l'assegurança de responsabilitat civil de l'Ajuntament
cobreix això, però es comprovarà: no es duran armes que no estigui ben
comprovat que l'assegurança cobreix aquest fet. Diu també que és difícil
delimitar quins serveis seran susceptibles de tenir els policies amb armament,
però també hi ha temes clars (per regular el trànsit a les escoles no és
necessari...).
La Sra. Salom demana si s'abonarà un plus als policies, en concepte de
perillositat. El Batle respon que, si fos el cas, s'inclouria. De la seguretat de la
gent no s'ha de fer qüestió econòmica.
Seguidament, el Sr. Batle presenta la següent
"PROPOSTA DE BATLIA.
En compliment del que disposa l’art. 42.4 del decret 28/2015, de 30 d’abril, pel
qual s’aprova el Reglament Marc de Coordinació de les policies locals de les
Illes Balears, i l’art. 24.2 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de
policies locals, aquesta Batlia
PROPOSA AL PLE
1.- Autoritzar l’ús d’armes de foc als membres de la Policia Local de
l’Ajuntament de Sencelles, en els termes establerts a l’art. 24.2 de la Llei
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de policies locals, que implica que
aquests membres hagin superat el corresponent curs per a l’habilitació i l’ús
d’armament de l’Escola Balear de l’Administració Pública.
2.- El Batle de l’Ajuntament, mitjançat decret, determinarà els serveis als quals
poden portar aquestes armes. "
Sotmesa a votació la proposta presentada, és aprovada per 9 vots a favor (El
Pi, PSOE, Volem, PP) i una abstenció (MÉS).

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM D'INDEMNITZACIONS,
PER INCLUSIÓ DE LES DELEGACIONS TERRITORIALS.
El Sr. Batle presenta la següent
"PROPOSTA DE BATLIA.
Al proppassat Plenari organitzatiu, de data 19.06.2015, s'establí el règim
d'indemnitzacions per suplits i assistències als membres de la Corporació
Municipal.
Vist el que disposa l'art. 122 del ROFJ, aquesta Batlia té la voluntat de
nomenar Representants a nuclis separats del casc urbà i que no constitueixin
entitat local.
Atesa la dedicació, disponibilitat, desplaçaments i altres tasques que aquests
representants de la Batlia hauran d'assumir, aquesta Batlia

PROPOSA AL PLE
1.- Modificar l'acord d'indemnitzacions per suplits i assistències als membres de
la Corporació Municipal, pres en data 19.06.2015, per tal d'establir i incloure-hi
una indemnització de 100 € mensuals als Representants de la Batlia que es
puguin nomenar."
Després de la lectura de la proposta, el Sr. Batle explica que aquesta respon a
una demanda del veïns de nuclis disseminats, que volen més presència
municipal i demanden una persona propera que els serveixi de primer nivell
d'interlocució, un representant de la Batlia.
El Sr. Chacón diu que per millorar la política de proximitat, haurien de ser els
regidors, els que es fessin més presents a tot el terme. Presenta una proposta
diferent: que siguin els mateixos veïnats els que triïn una persona. I la quantia
de 100 € mensuals, que se l'enduguin les Associacions de Veïns.
El Sr. Batle respon que la Llei estableix clarament que el representant de la
Batlia al nucli ha de viure allà. La proposta de MÉS és respectable, però s'ha
de pensar que un representant dels veïnats no és el mateix que un
representant de la Batlia. Quant a la quantia, representa 25 € a la setmana, per
tenir una persona al nucli que se'n cuidi dels seus problemes en nom de
l'Ajuntament. Es podria fer sense pagar res, però és un deure compensar els
maldecaps que tendrà. I això no lleva que els veïnats no puguin triar els seus
representants: de caire més reivindicatiu, demandant noves coses...
La Sra. Vallès diu que el seu grup està a favor de la proposta de la Batlia,
sempre i quan la persona triada sigui del nucli. La Sra. Reynés s'adhereix a la
proposta del Batle, i a les paraules de la Sra. Vallès.
La Sra. Salom demana qui tria aquest representant. El Sr. Batle respon que són
delegacions de Batlia. És una persona de caire executiu, i creu que si té una
assignació mensual, es crea un sentit de responsabilitat, d'obligació.
El Sr. Chacón pensa que aquesta és una proposta partidista. Si és triada pel
Batle, pot ser parcial. Proposa la Sra. Roca com a representant.
Sotmesa a votació, és aprovada per 6 vots a favor (El Pi, PSOE, Volem) i 4
abstencions (PP i MÉS). El PP s'abstén fins a conèixer el nom dels
representants. MÉS s'abstén per diferències en la forma.
5.- APROVACIÓ DEL SUPORT MUNICIPAL AL PROJECTE "VACANCES EN
PAU 2015", EN FAVOR DELS NINS SAHRAUÍS RESIDENTS
TEMPORALMENT A SENCELLES.
El Sr. Batle explica que l'aprovació d'aquest punt és donar oficialitat a la
col.laboració que l'Ajuntament de Sencelles ve donant des de fa ja una sèrie
d'anys. Per tant, presenta al Ple l'aprovació dels següents punts:

"1.- L'Ajuntament de Sencelles es compromet a facilitar la difusió i
sensibilització del projecte "Vacances en Pau 2015" arreu del municipi.
2.- L'Ajuntament de Sencelles donarà suport a la inserció dels infants dins les
activitats municipals, facilitant la participació gratuïta dels nins i nines sahrauís
a serveis municipals, com ara escoletes, centres esportius i d'oci, etc...
3.- Donar compte d'aquest acord a l'entitat organitzadora per la seva
presentació on procedeixi i als efectes corresponents".
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
6.APROVACIÓ
DE
MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
PER
TRANSFERÈNCIA:
5.A. D'INTERESSOS A COMPLEMENT FAMILIAR.
5.B. D'ÒRGANS DE GOVERN (SOU BATLE) A INSTITUCIONS SENSE
FINALITAT LUCRATIVA.
El Batle presenta la següent
"PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2015.
Vist l'expedient 02/2015, relatiu a transferències de crèdit entre partides de
despeses del vigent Pressupost de la Corporació, i l'Informe de SecretariaIntervenció, on es detalla que l'aprovació de l'esmentada transferència
correspon l Ple, aquesta Batlia
PROPOSA AL PLE
1. Aprovar les transferències de crèdit que es proposen a l'expedient:
Partides de Despeses amb crèdits en baixa
PARTIDA
01.912.10000.01
01.011.300.01

CRÈDIT INICIAL
60.000,00 €
45.000,00 €

IMPORT DE LA BAIXA
1.836,84 €
12.000,00 €

TOTAL BAIXA CRÈDITS.................................... 13.836,84 €
Partides de Despeses amb crèdit en alta
PARTIDA
04.231.49.02
01.912.164.01

CRÈDIT INICIAL
2.000,00 €
0,00 €

IMPORT DE L'ALTA
1.836,84 €
12.000,00 €

TOTAL ALTA CRÈDITS....................................... 13.836,84 €
El total de baixes de crèdits és igual al total d'altes de crèdit."
Sotmesa a votació la modificació 5.A. (D'interessos a Complement familiar) és
aprovada per unanimitat.
A continuació s'inicia un debat sobre el contingut de la modificació 5.B.
(D'òrgans de govern a Institucions sense finalitat lucrativa).

El Sr. Chacón manifesta que no ho acaba de veure clar. El Sr. Batle diu que el
seu càrrec té una dedicació i unes retribucions, al marge de la subvenció que
pot tenir aquest concepte. En aquest cas, ell, com a Batle, deixarà de cobrar un
percentatge. Cap regidor deixarà de cobrar les retribucions que tengui
estipulades. La partida d'ajudes socials es veurà incrementada pel percentatge
que deixa de percebre la Batlia.
La Sra. Salom diu que al seu grup els sembla molt bé la proposta. Però no
estan d'acord amb la publicitat que s'ha donat al retall de sou, si al mateix
temps deixa de complir amb unes hores al mateix temps: una altra cosa seria
retallar-se el sou sense minorar les hores de dedicació. Ells volen proposar
que, a més del Rebost Solidari, també se'n faci partícep al Mercadet Solidari,
l'objectiu del qual és subvencionar el menjador escolar de nins de Sencelles
amb dificultats.
El Sr. Batle diu que la partida no és nominal, i hi pot entrar perfectament el
Mercadet Solidari. Tornant a la jornada del Batle, no s'ha llevat un 10% per
deixar de fer feina de Batle tres hores a la setmana. No és possible: ell, d'aquí
a cap d'any, farà exactament les mateixes hores de feina i hi tendrà la mateixa
dedicació. I una dedicació parcial, el que estableix és una jornada mínima: és a
dir, com a mínim de 34 hores.
Sotmesa a votació, la modificació pressupostària 5.B. és aprovada per
unanimitat.
El Sr. Chacón explica que vota a favor perquè representa un increment per a
les ajudes de caire social, i perquè està clar que el Batle ha de cobrar, al marge
del "dribling solidari". La Sra. Salom explica que el seu grup vota a favor perquè
estan contents del caire social de la proposta.
7.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE SUPORT I
COORDINACIÓ DE LES REGIDORIES.
El Sr. Batle explica els motius que l'impulsen a la creació d'aquesta Junta,
d'abast més ample que la Junta de Govern, molt limitada en la seva
composició. Per tant, presenta la següent
"PROPOSTA DE BATLIA.D’acord amb la potestat d’autoorganització municipal i en coherencia amb el
principi d’autonomia local per decidir respecte de l’organització de la qual
necessita dotar-se aquest Ajuntament i atès que aquesta potestat resulta ser un
element imprescindible de l’autonomia garantida als municipis per l’article 137
de la Constitució.
Atès que l’article 20 de la LRBRL preveu que els propis municipis, en els seus
Reglaments Orgànics, puguin establir i regular altres òrgans complementaris. I
vist que l’article 24 de la Llei municipal i de Règim Local de les Illes Balears
planteja la possibilitat de regular òrgans complementaris de consulta, estudi i
control, aquesta Batlia
PROPOSA AL PLE

1.- Crear un òrgan col·legiat complementari, no executiu, que faciliti el
desenvolupament i coordinació de les polítiques municipals de cada àrea de
manera conjunta, així com la seva coordinació amb els diferents nuclis urbans
del municipi, i servir de suport a les decisions que pugi adoptar el Batle i/o la
Junta de Govern Local. Aquest òrgan es reunirà normalment cada dues
setmanes, el dia i a la hora que el Batle determini. Aquest òrgan serà presidit
pel Batle i en formaran part tots els regidors delegats. El Batle podrà convidar
altres regidors i/o persones de rellevància en funció dels temes a tractar. "
El Sr. Chacón manifesta que li agradaria que aquesta Junta fos oberta, que no
fos un grup tancat. I que ja que disposam d'una Regidoria de Transparència i
un Reglament de Participació Ciutadana, exprimir al màxim les seves
possibilitats.
La Sra. Vallès demana pel cost que tendrà. El Sr. Batle diu que els regidors
cobraran l'assistència. El cost serà el mateix que a l'anterior legislatura perquè
abans, a les Juntes de Govern Local hi assistien tots els membres de l'equip de
govern, alguns en qualitat de convidats.
la Sra. Reynés comenta que és necessari que hi hagi coordinació entre els
regidors.
Sotmesa a votació, és aprovada per 6 vots a favor (El Pi, PSOE, Volem) i
quatre abstencions (PP i MÉS).
8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD SOBRE LA
PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES.
El Sr. Batle llegeix la següent
"PROPOSTA DE BATLIA.
A la proppassada Sessió Organitzativa de data 19.06.2015, s'adoptà acord
relatiu a la periodicitat de les Sessions Plenàries Ordinàries, a celebrar el segon
divendres de cada dos mesos, a les 12'00 hores, "normalment". Si bé des de la
Batlia s'assegurava la flexibilitat que fos necessària en cada cas, ara es
considera, a la vista de publicacions en premsa, xarxes socials, mocions i
altres, dotar de major especificació l'acord pres i prendre en consideració, tant
els ciutadans que poden assistir a una sessió en horari d'horabaixa, com els
que només poden fer-ho en horari de matí. Per tant, aquesta Batlia
PROPOSA AL PLE
1.- Modificar el punt 2 de l'acord pres en data 19.06.2015, a la Sessió Plenària
Organitzativa, relatiu a la periodicitat de les Sessions Plenàries Ordinàries, que
quedaria redactat de la següent manera:
"Les sessions se celebraran, alternadament, en horari de matí (a les 12'00
hores) i d'horabaixa (a les 19'00 hores), mentrestant s'arbitri, realitzi i resolgui

un sondeig d'opinió entre els sencellers i sencelleres sobre aquesta qüestió, de
caire consultiu, i que implicarà, si n'és el cas, l'adopció d'un nou acord".
La Sra. Reynés diu que sigui la gent la que decideixi. D'aquí, la idea de fer un
sondeig consultiu. El Sr. Chacón demana més detalls sobre aquest procés. El
Sr. Batle respon que el que es denomina "consulta popular" està legalment molt
reglat, i si bé aquest és un assumpte important, no menor, creu que potser el
procediment de consulta popular sigui massa poc àgil. Per això, s'ha pensat en
un sondeig, una enquesta, que, al menys, serveixi perquè la gent senti que
participa.
El DSr. Chacón diu que, per sentit comú, els plens ordinaris s'han de fer
l'horabaixa. Que la gent, de vegades, s'ha acostumat a que es pensi per ells.
S'ha de triar l'hora que vagi millor a la majoria, i aquesta és l'horabaixa. No es
pot governar a cop de procés consulti. És banalitzar aquest tipus de consultes.
L'ideal seria consensuar un horari de màxima participació ciutadana.
La Sra. Salom manifesta que s'ha d'intentar que la majoria de gent interessada
pugui venir. S'ha de fomentar que la gent participi. Avança que el seu grup
s'abstendrà, perquè no tenen clar el tema de la consulta.
El Sr. Chacón anuncia que votarà a favor, si es retira la referència a les 12'00
del migdia.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 6 vots a favor (El Pi, PSOE,
Volem) i 4 abstencions (PP i MÉS).
9.- MOCIÓ DE MÉS PER LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
S'incorpora seguidament el text íntegre de la Moció, del qual el Sr. Chacón en
llegeix els punts d'acord:

Sotmesa a votació, la moció no és aprovada, obtenint els següents resultats:
4 vots a favor (PP i MÉS), 5 en contra (El Pi, PSOE), 1 abstenció (Volem).

10.- MOCIÓ DE MÉS EN OCASIÓ DEL TRICENTENARI DE LA GUERRA DE
SUCCESSIÓ I DEL DECRET DE NOVA PLANTA.
S'incorpora seguidament el seu text, que és llegit pel Sr. Chacón:

En acabar, el Sr. Chacón diu que a la Comissió Informativa es va dir que no hi
havia partida, i n'hi ha quasi 21.000 €. El Sr. Batle demana si aquesta dada és
d'abans o de després de la celebració de la Junta de Govern Local (on
s'aproven factures). La Secretària acctal. que subscriu diu que és d'abans, Que
el detall de partida al qual es refereix el Sr. Chacón és a data 30.06.15.
El Sr. Batle anuncia que el grup d'El Pi votarà a favor. El grup PP manifesta la
seva abstenció.
Sotmesa a votació, és aprovada per 7 vots a favor (El Pi, PSOE, Volem, MÉS) i
3 abstencions (PP).
11.- MOCIÓ DE MÉS DIENT "NO ALS TRACTATS QUE DESTRUEIXEN LA
DEMOCRÀCIA- TTIP, TESA I CETA".
El Sr. Chacón llegeix la Moció i comenta que estam parlant de tractats que
passen per damunt el ciutadà. Parla del deficient finançament de les Illes
Balears enfront de l'Estat espanyol, i de la competència deslleial de les
multinacionals, per legislacions que les afavoreixen. Confia en el canvi de
govern després de les eleccions, i en les possibles mesures que es puguin
aprovar sobre justícia social i igualitarisme. Considera que s'ha de combatre la
descohesió social, i el gran pes de les multinacionals, recordant el cas de les
prospeccions petrolieres.
El Pi avança el seu vot en contra, perquè creu que una de les causes de la
millora econòmica és la llibertat de comerciar. És una qüestió d'opinions
polítiques.
S'incorpora seguidament el text de la Moció:

Sotmesa a votació, no és aprovada per 2 vots a favor (MÉS i Volem), 1 abstenció
(Sra. Mercè Muntaner) i 7 vots en contra (El Pi, PP).

12.- MOCIÓ DE MÉS RELATIVA A L'ARRIBADA DELS CANALS EN
LLENGUA CATALANA A TRAVÉS DEL TDT.
El text de la Moció és el següent:

Després d'haver-la llegida, el PP anuncia que la votarà a favor, fet que el Sr.
Chacón celebra. El Sr. Batle proposa una modificació: que es llevi la paraula
"públic" del text de l'acord.
Amb aquesta modificació, se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat.
13.- DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DE
LES RESOLUCIONS DE BATLIA.
La documentació es troba a disposició dels regidors
14.- MOCIONS D'URGÈNCIA
No n'hi ha
15.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Batle aprofita aquest punt per comentar que s'està elaborant un Reglament
de Normes d'ús per millorar la gestió del Parc Verd. També diu que s'ha realitzat
una reunió amb les entitats per elaborar el Programa de les festes de la Mare de
Déu d'Agost. I el Sr. Llabrés informa que s'ha comprat una moto de segona mà
per a la policia local.
Entrant de ple en el punt, el Sr. Chacón elabora una sèrie de preguntes:
- A quantes famílies els serveis socials han subvencionat la piscina, el menjador i
l'escola d'estiu, i quina publicitat s'hi ha donat. El Sr. Batle respon que tendrà la
resposta a la propera sessió, però que publicitat, cap més enllà que la pròpia dels
serveis socials.
- Que a la propera concessió de la piscina, els recursos humans tenguin el català
com a llengua vehicular.
- Informa d'una possible infracció urbanística l Camí de Son Boi. El Sr. Batle diu
que dilluns enviarà el zelador.
- Demana si la policia porta un desfibrilador. El Batle ho confirmarà.
- Que l'aigua de la piscina està molt bruta. El Sr. Llabrés diu que ho han mirat avui
mateix, i a les 13'00 hores, la situació de l'aigua era la correcta. Però tot això era a
causa de l'excessiva calor d'aquests dies.
D'altra banda, la Sra. Salom comenta els temes següents:
- que la piscina té els espais massa oberts. El Sr. Llabrés diu que en són
conscients, i que, de fet, ja té el pressupost per a una barrera.
- la situació dels socorristes, i si pot tenir una cadira més adequada a la seva
tasca. El Sr. Llabrés diu que ho té previst. Comenta que té prohibit portar el mòbil
i limitades les converses amb altres joves i al.lotes, per assegurar la dedicació i
concentració en la seva tasca. Considera, també, que el socorrista no ha de
controlar polseres d'accés, entrades, sortides... Ha de fer de socorrista.
- l'horari del Batle. El Sr. Batle respon que no té un horari establert, però que
generalment hi serà cada matí.

- dóna l'enhorabona per haver arreglat la piscina tan aviat, després d'haver entrat
una instància explicant la situació.
- si hi haurà festa a Jornets. El Sr. Batle respon que si en volen fer, en poden fer.
En aquest cas, la festa es dotarà d'infraestructura, com als altres nuclis.
- demana per la situació de les caixes de registre de l'enllumenat públic a Biniali.
Tant el Sr. Llabrés com el Sr. Fiol diuen que totes estan tapades menys una. El
Sr. Batle diu que la part de cablejat és obsoleta, però a tot el poble.
- demana un despatx per al seu grup. El Sr. Batle diu que ja estaven mirant una
opció a Can Bril. Es tractaria d'un espai aprofitable pels partits, entitats etc...
El Sr. Colmillo demana si no es posa un comptador d'electricitat per a les festes.
El Sr. Fiol respon que no es pot. També informa que el focus que il.lumina
l'esglèsia, i el que il.lumina la imatge de la Puríssima no funcionen. Per acabar,
dóna l'enhorabona al Sr. Pedro Llabrés, per la gran feina que va desenvolupar
com a Cap de la Brigada a la legislatura anterior.

I no havent més temes per tractar, el Sr. Batle aixeca la Sessió, de la qual, jo,
com a Secretaria-Interventora Acctal., en dono fe.
LA SECRETÀRIA ACCTAL,

Francisca Campaner Fiol

EL BATLE,

Joan Carles Verd Cirer

