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AcrA DE LA snssró ExrRloRDnvÀru,t DEL pLE DE L'AJINTAMENT DE soN
SERVERA' DE DIA 16 D'AGOST DE 2016.

Identificació de la sessió:

.
.
.
.
.

Número:2016000008
Caràcter:extraordinària
Data: 16 d'agost de2016

Horari: 13.00 * 14.58 hores
Lloc: sala d'actes

Assistents:
Natalia Troya Isern

Batlessa presidenta

María ArenasZarco

Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora

Ramón Reus Brunet
Sergio Valbuena Perez
Catalina Servera Elhauge

Antoni Servera Servera
Margarita Vives Andreu
Miguel Angel Espases Collantes
Francesc Riera Caldentey
Jaime Servera Esteva
Isabel Carmen Llinas Warthman
Joana Aina Servera Lliteras
Magdalena Massanet Sancho
Salvador Servera Morey

AntoniCànovas Miquel
Antonio Oliver Salas
María Isabel Prieto Nebot

fnter"ventor:
Norbefto Gonzáúez Osorio
Secretari:
Catalina Magdalena Servera Gual, secretària accidental

Hi ha quòrum legal.

Ordre del dia de la sessió:
Proposta d'obeftura d'expedient informatiu per analitzar el grau de compliment del contracte de
la gestió del servei públic local de gestió de les instal'lacions esportives i centre poliesportiu Es

Pinaró. Expedient de contractació 16-2013.

A Son Servera, sent les

13.00 del dia 16 d'agost de2016, amb la Presidència de la batlessa, assistit
de l'esmentada secretari, hi van concórrer, després de citació prèvia, els regidors esmentats, amb
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l'objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple de la Corporació. Declarada oberta la sessió per
ordre de la batlessa, es va procedir a donar compte del primer punt de l'ordre del dia.

- Proposta d'obertura d'expedient informatiu per analitzar el grau de compliment

del

contracte de Ia gestió del servei públic local de gestió de les instal'lacions esportives i
centre poliesportiu Es Pinaró. Expedient de contractaci6 16-2013.
La batlessa atesa la sol'licitud de convocatòria d'un Ple extraordinari, de data de 5 d'agost de2016,
amb RGE núm. 5036, presentada pels regidors d'aquest Ajuntament, Jaime Servera Esteva, Juana
Ana Servera Lliteras, Salvador Servera Morey, Antoni Canovas Miquel, Antoni Oliver Salas i
Maria Isabel Prieto Nebot, procedeix a donar lectura literal de l'ordre del dia proposat, que és el
següent:

o

Proposta d'obeftura d'expedient informatiu per analitzar el grau de compliment del contracte
de la gestió delserveipúblic localde gestió de les instal'lacions esportives i centre poliesportiu
Es Pinaró. Expedient de contractació 16-2013.

Seguidament, dóna la paraula al regidor Ramon Reus qui diu que farà una petita introducció del
tema. Explica que la piscina està en concessió durant vint-i-cinc anys. Es varen aprovar els plecs de
prescripcions tècniques i els plecs de clàusules administratives i un estudi de viabilitat. Es varen
presentar quatre empreses. Diu que ha estat supervisat per un tècnic del Consell de Mallorca el

procediment d'adjudicació. Recalca que durant aquest temps cap partit polític ha formulat
al'legacions als plecs nia I'estudi de viabilitat.
Una vegada licitat, l'empresa va presentar una sèrie de millores i posteriorment també se crea una
comissió de seguiment d'aquest contracte. També s'han fet requeriments per part de l'antic regidor

I s'ha comprovat que la
pels tècnics, els quals
que
presentat
i
supervisat
documentació
han
és correcta sempre s'ha
verifiquen que la documentació és corecta. Si no ho és, se'ls torna a demanar. Diu que és el
responsable de supervisar que l'execució del contracte es compleixi. Exposa que els tècnics han
revisat que la documentació que es presenta, és correcte. Parla de la inversió mínima de 100.000
euros i dóna la paraula a l'oposició, per si vol parlar de qualque incompliment en concret, atesa la
d'Esports

i

del nou, i l'empresa sempre ha respost als mateixos.

proposta.

La batlessa dóna la paraula a l'oposició.

Intervé Maria Isabel Prieto, qui manifesta que l'oposició ha coincidit en sol'licitar aquest Ple
extraordinari, ja que s'han qüestionat molts interogants. Des de tr¿ÉS es qüestionen perquè no s'ha
creat mai la figura de coordinador municipal amb l'empresa. Diu que no és una figura exigida
legalment però ells la sol'liciten. Aquest coordinador hauria de vetllar pel compliment de l'empresa
amb els usuaris. Fa referència a les obligacions dels plecs i creuen que s'ha de crear aquesta figura.
Demana a l'equip de Govern si hi ha intenció de crear aquesta figura de coordinador i, també,
demana el cost energètic de la instal'lació. Diu que aquest Ple d'avui s'hagués pogut evitar. Fa
referència a instal'lacions amb problemes que s'han d'esmenar. Manifesta que han esperat aquest
any perquè el regidor poses fil a l'agulla, tot i que valoren la seva actitud i estima cap al món
esportiu, no és suficient.
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La batlessa intervé i demana per favor que es centri en el punt de l'ordre del dia pel qual han
sol'licitat aquest Ple. Manifesta que s'ha de fonamentar per què s'ha d'obrir un expedient
informatiu en base a les infraccions previstes al Ple.

Maria Isabel Prieto diu que està argumentant. Diu que RAD ha comunicat continuadament
l'Ajuntament les mancances de les instal'lacions que encara estan vigents i responsabilitza

a
a

l'exreposanble del contracte (Sr. Pep Banientos). Expressa la necessitat d'aquest Ple d'avui perquè
volen donar llum i aclarir els termes del poliesportiu.

La batlessa explica que la clàusula 37 del plecs de clàusules administratives especifica molt bé les
penalitzacions que hi ha cap al concessionari. Parla d'un responsable del contracte que és en
Ramon Reus, parla dels tècnics que informen les deficiències. Creu que aquest coordinador no fa
falta.
Intervé Ramon Reus i explica que ell és el responsable del contracte i que les mancances a les quals
fa referència Maria Isabel Prieto ja estan esmenades.
La batlessa reitera que la sol'licitud de creació d'un coordinador no forma part de l'ordre del dia del
Ple que han sol'licitat.

Maria Isabel Prieto demana perquè ho sol'licita l'empresa?
La batlessa contesta que el responsable del contracte és el regidor d'Esports, en Ramon
Seguidament la batlessa dóna la paraula a Antoni Cánovas

Antoni Cánovas exposa que intentarà motivar perquè es vol obrir un expedient informatiu. Diu que
a tots els Plenaris ha quedat acreditat que hi ha incompliments, així com també a les comissions de
seguiment. Diu que al Ple de maig el regidor va anunciar que convocaria una comissió de
seguiment i encara a data d'avui no s'ha fet. Exposa que estan parlant d'una concessió legal però
molt complex i que ha costat molt de doblers. Diu que al concurs, l'empresa va guanyar per 67
punts. Però pensen que des del moment u, hi va haver incompliments en els motius que foren
decisius per adjudicar. Intentarem demostrar que hi ha hagut incompliments en allò que oferiren per
guanyar. També manifesta que posarien més personal per controlar l'execució d'aquest contracte.
La batlessa demana que vagi als incompliments que justifiquen l'obertura de l'expedient i no a les
valoracions personals.

Antoni Cánovas contesta que ha de fonamentar així com consideri oportú
La batlessa parla que als plecs de clàusules administratives ja diu els motius d'incompliment.

Antoni Cánovas diu que no s'ha fet el Ple a les 21.00 hores del vespre com havien demanat. Parla
d'un incompliment del circuit de televisió, que va tardar un any en posar-ho. Diu que hi ha hagut
incompliment ino se liposen penalitats.
La batlessa diu que se li ha requerit a l'empresa.

Antoni Cánovas reprodueix literalment les deficiències de l'acta d'inspecció de 20 de febrer de
2015 de la Conselleria de Sanitat, com ara que l'Ajuntament no té personal qualifìcat per fer el
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seguiment. Diu que quatre mesos després , el 7 de juny de 2015, es repeteixen les mateixes
deficiències de l'acta d'inspecció interior. Fa referència a les deficiències de la conselleria. Explica
que farà referència a més compliments del que va oferir per millorar el concurs:
Mi llores de caràcter esportiu-educatiu i esportiu-turístic.

Llegeix literalment les millores ofertes per RAD a la seva oferta, per la qual va obtenir 2.5 punts
per cada una de les millores que enumera, en total 5 punts, També diu que RAD va obtenir 28 punts
presentant 18 carpetes. Però la feina del regidor és comprovar el compliment d'aquestes millores.
També parla d'anàlisis d'aigua.
Intervé Antoni Cánovas qui diu que no han complit el plecs de prescripcions tècniques, pel que fa
al programa d'activitats esportives als empadronats a Son Servera, establert al punt 4 de les

mateixes. Ho llegeix literalment., prioritzant l'ús de les instal'lacions de les associacions
municipals. Diu que l'empresa va oferir un carnet espoltiu per a empadronats com a millora i
assenyala que no s'ha fet. Explica que la Conselleria de Sanitat ha detectat deficiències i així consta
a les actes, que llegeix literalment el contingut de les mateixes (temperatura, aigua, aire, clor
combinat superior a 0'6, ph inferior, no filtres antilegionel'1a,...). Continua reproduint el contingut
de les actes i conclou que amb 26 incompliments no hi ha cap expedient obert.
La batlessa demana de quina data?

Antoni Cánovas li contesta que del 17 de novembre de 2014

La batlessa respon que els incompliments de 2014 varen ser esmenats 48 hores després. Diu que
també ha de llegir la resolució de la Conselleria de Sanitat.

Antoni Cánovas parla d'incompliments: a la carpeta I, parla de transparència en la gestió i
col'laboració amb l'Ajuntament. Diu que no han complert perquè es neguen a entregar el 347 i les
carpetes de serveis per protecció de dades. Parla d'una inversió de 100.000 euros i un abonament de
37.000 euros en 5 anys. Diu que varen oferir la possibilitat de pagar amb antelació. Parla d'un pla
de neteja que no han complert i no hi ha hagut expedient sancionador. Parla també d'altres millores
per les quals se'n va fer la concessió i no ho han fet. De la carpeta 8, parla de volta ciclista solidària
de "menudos corazones", calendari formatiu, campus multiesport a Son Servera, campus de
detecció de talents, programes turístics... Llegeix literalment les millores. També fa referència a
l'incompliment quant al carnet esportiu per a empadronats. Exposa que han fet feina amb
l'hemeroteca i els incompliments han estat reconeguts pel Sr. Barrientos. Passa als incompliments
dels 100.000 euros famosos que acada Ple surten. Diu que el responsable era en Pep Barrientos i
Antoni Servera, que també va ser batle. Manifesta que el material que va comprar a una empresa de
Son Servera que era de segona mà, i després no va demanar una valoració d'aquesta maquinària,
fins que no hi va haver jutjats, rumors.... i es va decidir demanar una valoració per part d'una
empresa privada. Fa referència a les intervencions del batle Antoni Servera i de José Barrientos al
Ple. Diu que el batle va oferir fer una reunió després de les valoracions i que mai no es va fer.
Segueix reproduint textualment les intervencions del batle Antoni Servera al Ple. Fa referència
també a la intervenció de Ramon Reus al darrer Ple en relació al peritatge de RAD. Diu que s'ha
mirat els dos peritatges i que al peritatge de l'Ajuntament s'ha concretat i s'ha fet un preu de
compra de cada màquina. Creu que la valoració sol'licitada per l'Ajuntament és més exquisida,
més concreta i argumentada. En canvi la de RAD és més genèrica i no fa referència al preu al preu
màquina per màquina. Endemés diu que I'empresa a la qual va encarregar I'Ajuntament va fer
altres feines. Diu que aquests incompliments generaran penalitats. Llegeix la clàusula 37 del plecs
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de clàusules administratives, quant a faltes molt greus punt d) sobre incompliment de les
obligacions fiscals. El punt 26 del contracte diu que l'empresa haurà de facilitar qualsevol
documentació relativa a comptabilitat i qualsevol altra aclaridora.. Diu que fa més d'un any que
sol'licitam el model 347.Demana qui és el tècnic que diu que I'empresa no fa falta que aporti el
347.

La batlessa respon amb el contingut de l'acta de la darrera comissió de seguiment de data 4 de març
de2016,la qualreprodueix literalment iconclou que, informat verbalment per I'interventor, no és
exigible elmodel347.

Antoni Cánovas respon que ho recorda, però que ho demanarà per escrit a la jurista de contractació
un informe que digui si és exigible aquest model 347.Diu que considera que paga 6.000 euros cada
any, i que va ser una concessió molt generosa i que s'ha de posar un personal a disposició de
I'execució del contracte. Considera que quan s'han fet tants incompliments s'han d'obrir
expedients. Manifesta que això no s'ha de converlir en una lluita entre l'oposició i el regidor
d'Esports. Demana un canvi de direcció i que faci més feina en la competència del poliesportiu que
és la més important. Demana també

l'opinió del regidor en els incompliments.

La batlessa diu en referència als requeriments d ela conselleria, aquests expedients s'han requerit i
que a dia d'avui no estan tancats. Exposa que el poliesportiu sí que col'labora amb els centres
educatius i així ho té al poliespoftiu. Diu que posa en dubte els 100.000 euros i realment el què
posa en dubte és una factura.

Li demana si dubte de la factura.

Antoni Cánovas respon que sí. Per això, demana la presentació del347 perquè no tenen cap prova
que s'hagi transferit l'import de la factura.
La batlessa diu que ella té una factura i que ella en quin moment ha de dubtar.

Antoni Cánovas diu que en cap moment han dit que la factura era falsa, però tenen dubtes del preu
de les màquines. Manifesta que és un tema del PSOE.

La batlessa demana si és un tema del PSOE o de l'equip de Govern i sité dubtes de la factura.

Antoni Cánovas respon que és del PSOE perquè és un tema de José Banientos
La batlessa explica que la factura està protocolitzada en document notarial

Antoni Cánovas demana a la Batlessa si creu que aquesta concessió és dubtosa. Diu que la batlessa
era la regidora d'Urbanisme quan es va adjudicar la concessió. Diu que l'empresa va oferir la
instal'lació d'unes pistes de padel. Diu que els terrenys segueixen sense acondicionar i ella era la
regidora d'Urbanisme.
La batlessa diu que com ja sap , com l'ha informat sense càmara, que estan mantenint reunions amb
Melchor Mascaró, s'està negociant amb ells. Estam intentant que mitjançant els informes tècnics
dels arquitectes i aparelladors, poder negociar amb l'empresa perquè anegli les pistes amb el cost
zero per a I'Ajuntament.

Antoni Cánovas diu que trenta mesos és una mica de retràs.
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Ramon Reus explica que a les millores que ha presentat i que harr passat per la comissió de
seguiment consta que s'han realitzat les millores, No totes perquè tenen cinc anys, però se n'han
fetes. Després memòries que han presentat, s'exposen totes les millores que han anat fent. Totes
aquestes memòries les hem dut a la comissió de seguiment i estan a la vostra disposició. Respecte a
les inspeccions de Ia conselleria manca que aquesta contesti favorablement, però totes estan
esmenades. Estan esperant la contestació de la conselleria. Després, respecte dels 100.000 euros,
diu que el peritatge que fa l'empresa privada, fa una any després de comprar les màquines, RAD ho
fa amb els preus actuals. Diu que ha mirat els preus a la pàgina web de la marca de les màquines i
només el valor de les bicicletes és de 2.300 euros. El peritatge s'ha de fer en el moment del
contracte, no dos anys després. Diu que les deficiències tècniques estan totes esmenades i així ho
exposa I'informe tècnic emès al respecte, Assenyala que col'laboraran constantment perquè es
duguin a terme les millores, tenen cinc anys per a fer-les.

Antoni Cánovas manifesta la seva discrepància en que tenguin cinc anys per les millores. Però diu
que el què ofereixen ho han de tenir des del primer moment. Diu que es resumeix en que aquesta
gent ha de complir, I'equip de Govern ha de fer complir i l'oposició ha de vetllar perquè l'equip de
Govern faci complir.
La batlessa diu a Antoni Cánovas que el què no es pot fer és contar mentides com s'han contat. Fa
referència a publicacions de xarxes socials. Parla del preu de les instal'lacions de quatre milions
d'euros. Sis-cents milions de les antigues pessetes. El noranta per cent de la reforma de la piscina
ho han pagat els contribuents.
Antoni Cánovas diu que ho manté.
La batlessa diu que elConsell vapagar una subvenció de vuit-cents mileuros

Antoni Cánovas manifesta que li agradaria que la batlessa s'impliqui més amb aquest tema i no
només per fer requeriments de documentació.
Es manté debat creuat amb el tema de l'oxidoc

La batlessa manifesta que nosaltres no interpretem els plecs de condicions. Els tècnics són qui els
interpreten.

Antoni Cánovas manifesta que vol que lajurista de contractació ens digui la seva opinió.
Ramon Reus interué i diu que l'oposició demana a l'equip de Govern que faci complir el contracte.
L'equip de Govern fa requeriments i vetlla pel seu compliment i, l'empresa presenta documentació
per esmenar que valoren els tècnics. Diu que tota la documentació que presenta l'empresa està
correcta i l'han supervisada els tècnics i està bé.
La batlessa intervé i diu que el daner requeriment és

de

juny de 2016 i tots els punts estan esmenat.

Es manté un debat creuat quant a la interpretació de les valoracions dels cent mil euros.

Intervé Jaime Servera qui diu que s'ha fet repàs bastant exhaustiu de la dinàmica del poliesportiu.
Diu que ens descol'loca que el contracte s'adjudica e!2013 i el 2014 nosaltres ja demanam un
seguiment del contracte i l'equip de Govern ens contesta que tot va bé, que vareu reconèixer que
des del gener el contracte no es complia i es plantejaven el rescat de la concessió. Trobam liu-

t
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que estais del costat del contractista. Si s'obre aquest expedient i s'hi aporten els informes dels
tècnics com mentre tot està bé, ja estaria. Diu que si la batlessa està d'acord amb la factura, per què
no contesta a l'empresa que ja ha complit amb la inversió. Discrepa també quant a la peritació de
l'empresa i també quant al compliment de l'estudi de viabilitat. Per exemple, hi havia compromeses
disset persones per treballar al poliesportiu, resulta que quan comencen fora estar d'alta a la
Seguretat Social. Diu que no hi ha actes d'inspecció per part de l'Ajuntament.
La batlessa diu que això no és cert.
Jaime Servera diu que té un certificat del secretari que diu que no consta, com tampoc no consta

l'inventari.
S'entra dins un debat creuat.
Jaime Servera quant a millores d'inversió manifesta que s'hi ha de donar compliment a

l'inici

del

contracte.

Antoni Servera, manifesta que els plecs de condicions se va aprovar com tocava. Creu que el
contracte està bé. Va ser aprovat per un equip de Govern de tres partits. Amb el temps varem crear
una comissió de seguiment i, a partir d'aquí varem començar a fer feina. Qui fa el seguiment són
els tècnics. Si es demana una factura i es va valorar, va ser perquè els tècnics així ho informaren.
Els tècnics són qui han de decidir. M'agradaria que fossin els que revisessin tot allò que s'ha dit
aquí i, si així ho valoren, que es tomi dur a Ple i que s'obre després un expedient informatiu. El
tema de les pistes s'està xenant amb Melchor Mascaró i fem passes per arribar a un bon punt. Si els
tècnics troben que hi ha incompliments, llavors estarem disposats a obrir un expedient informatiu.
S'entra en un debat creuat entre els regidors Jaime i Antoni Servera.
Jaime Servera conclou que creu que sí que és el Consistori qui ha de vetllar pel compliment del
contracte. Diu que la factura presenta molts de dubtes.
S'entra en debat creuat amb la batlessa quant al tema de la factura.

Jaime Servera diu que no

hi

hauria d'haver problema en obrir un expedient informatiu, que

s'aportessin informes tècnics ijurídics i, si es conclou, que tot està bé, no hi haurà cap problema.
S'entra en debat creuat i la batlessa conclou que tenen un factura que diu que la maquinària és al
poliesportiu i que l'han comprada. Diu que no té perquè tenir dubtes de que RAD pagui a "Espai"
cent mil euros,
Jaime Servera diu que hi ha d'haver una constatació perquè RAD es nega a aportar més llum. Si
s'obre s'expedient informatiu i es demostra tècnica ijurídicament que tot està com toca, se li pot fer
un document a RAD perquè tengui més seguretat jurídica del compliment d'aquest punt.

La batlessa li contesta que aquests informes els pot fer la tècnica de contractació, ja que no existeix
cap requeriment que no s'hagi esmenat.

S'entra en debat creuat quant a la viabilitat de la comissió de seguiment.
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La batlessa diu que a la comissió de seguiment hi va la tècnica de contractació perquè
preguntes que considereu.

li faceu

les

Jaime Servera demana per què no contesteu al contractista que la factura és suficient per justificar
els cent

mil euros.

La batlessa li respon que contestaran al setembre.
Jaime Servera diu que encara, Antoni Servera, no li ha contestat sobre el responsable del contracte
i, el regidor, quantes persones ha de tenir contractades el contractisha.Encaraara.
Ramon Reus li contesta que tretze, Diu que ja ho havia dit abans. Ho posa l'estudi de viabilitat i el
projecte de gestió.
Jaime Servera diu que veniu aquí a riure-vos del poble.

La batlessa diu que no venim aquí a riure-mos de ningú
Jaime Servera diu que és la meva impressió. Diu que amb el què hem dit, hi ha motiu suficient per
obrir un expedient informatiu, per aclarir i contestar al contractista i donar-li una seguretatjurídica.
I, hi toca haver disset empleats amb el projecte d'explotació. A més, vareu votar en contra de les
bonificacions als empadronats a Son Servera.

La batlessa respon que el secretari va dir que era inconstitucional. Li demana que ho expliqui a
l'interventor.
L'interventor explica que no es pot discriminar per raó fiscal i, que una cosa és el preu públic i
l'altra les taxes que depenen d'una ordenança fiscal. En aquest daner cas no és pot discriminar. El
tema de l'ordenança de l'Escola de Música era un preu públic, no una taxa.
La batlessa demana si ha quedat clar.
Jaime Servera diu que no vos ha preocupat la manera de fer-ho. Diu que creu que han motivat
sufi cientment l' obertura d'un expedient informatiu.

Antoni Cánovas demana que consti en acta que a Calvià la matrícula del poliesportiu pels
empadronat o pels no empadronat és diferent. I segona cosa que vol que consti en acta: que es
demani a RAD Esport sobre com ha pagat la famosa factura de I 18.000 euros. Justificant de
pagament, també.
Jaime Servera manifesta que s'adhereixen en aquesta sol'licitud d'Antoni Cánovas. I vol que consti
en acta que, en el cas que l'equip de Govern voti en contra, demanem un informe jurídic sobre la
documentació que es pot demanar a l'empresa en relació al compliment d'aquest contracte.

Maria Isabel Prieto diu que també s'adhereix a la petició del regidor del Panit Popular. I fa una
pregunta al regidor d'Esports: Vostè -diu- com a responsable del contracte que diu que és , quan el
Sr. Cánovas ha fet la seva exposició, ha dit que si revisem bé la documentació de l'empresa, veiem
que tot està esmenat. Diu que dia 5 d'agost va demanar un informe sobre les millores i mancances
que hi pugui haver. Demana si té elaborat un informe concret en aquest sentit?
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La batlessa li contesta que va demanar aquesta informació després del Plenari. Li diu que tots els
seus companys han vingut i tenen còpia de l'expedient. Li exposa que s'hauria d'haver preparat el
Plenari com ho han fet els teus companys.
S'entra en un debat creuat.
Ramon Reus exposa que com a regidor d'Esports sap allò que està bé, allò que no hi està, allò que
s'ha arreglat i allò pendent d'areglar. Els tècnics ho valoren tot i després me diuen si està bé o no.
Manifesta que hi està al corrent.

Maria Isabel Prieto diu que si està al corrent on és aquesta relació o estudi de compliments o
incompliments?

La batlessa li respon que ha tengut la seva oportunitat per mirar-ho tot i encara ho pots fer mirant
l'expedient. Si trobau que falta qualque cosa ho demaneu, perquè no me consta -diu- que hi hagi
cap mancança.

S'entra en debat creuat.

La batlessa manifesta que en aquest contracte és un dels contractes que més seguiment se fa i, allò
que ens preocupa que té 1350 persones usuàries, que estan safisfetes com demostres les enquestes,
que la piscina funciona prou bé i que no està tancada com la d'altres pobles.

Tot seguit la batlessa sotmet a votació la proposta i es desestima per majoria absoluta, amb el
resultat de vots següent: 8 vots a favor (5 PP, 2 ON-SS, 1 MÉS per Son Servera), 9 vots en contra
(5 PSOE,4IxSMB) i0 vots d'abstenció.
S'aixeca la sessió a les 14.58 hores.

I sense més assumptes a tractar, el batle president aixeca la sessió a les 14.58 hores del dia abans
assenyalat, de la qual s'estén la
com a
en
iplau:
La secretària accidental

Catalina Magdalena Servera

atalia

Isern

DILIGÈNCIA: La posa el Secretari, per fer constar que la present Acta fou aprovada a la sessió
ordinària del Ple de dia I 5 de setembre de 201 6
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