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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE DATA 13 DE GENER DE 2012 
 

Lloc de la reunió:   Lloret de Vistalegre, Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
Data:    13 de gener de 2012 
Hora de començament: 20:00 hores 
Hora d’acabament:  21:30 hores 
President:   Joan Jaume Ramis  
 
Membres assistents:  Nadal Beltran Niell  

Patrick Colom Romain 
Miquel Gili Roig 
Magdalena Gelabert Cerdà  
Juan Pablo Picornell Yanes     
Eva Fernández López 
Ramon Martorell Real 

          Núria Vallverdú Soler 
 
Caràcter de la sessió:  Ordinària  
Secretari:           Joana Mª Pons Maimó 
 
 
1.-  APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 
 
El Sr. Batle proposa l’aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions plenàries de 
dates 11 de novembre i 23 de desembre de 2011, les quals són aprovades per unanimitat 
dels assistents, amb les següents correccions a l’acta de l’11 de novembre:  
Punt 4è.- Mocions del Grup Municipal Convergència per les Illes, a la intervenció de la 
Sra. Núria Vallverdú en relació al parc infantil, vol que quedi clar que a part d’una inversió 
econòmica hi ha més opcions. 
Punt 7è.- Precs i preguntes, a la pregunta 7, vol que quedi en acta la relació que el Sr. 
Patrick Colom va ensenyar, essent la següent: 
 
Tirada de guatleres        64,00 € 
Jocs populars                  150,00 € 
Homenatge a la vellesa                                        2.100,00 € 
Berbenes (dimecres, dijous, dissabte i diumenge)           8.673,00 € 
Focs artificials               8.850,00 € 
Boxi (lloguer WC)                                                                 177,00 € 
Camisetes                                                                            575,31 € 
Teatre                                                                                   700,00 €                                                          
Ball de bot                                                                            600,00 € 
Banda de música de Montuïri                                           1.200,00 € 
Xeremiers                                                                             300,00 € 
Tremponada                                                                      1.554,00 € 
Correfocs i dimonis                                                               500,00 € 
Pel.lícula                                                                            1.575,00 € 
Paperí carrers                                                                       224,20 € 
Nit de Jazz (Víctor Uris)                                                     2.291,26 € 
Lloguer equip de música                                                    1.770,00 € 
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Ambulància ciclistes                                                             190,00 € 
Grup de ball 3ª edat                                                              150,00 € 
Menatge Cinc (plats Sant Domingo)                                     287,98 € 
 
           TOTAL   31.931,75 € 
                                                          SUBVENCIONAT     3.643,13 € 
                                                                          TOTAL    28.288,62 € 
 
INGRESSOS SANT DOMINGO 2011: 
- Tiquets tremponada                        531,00 € 
- Propaganda programa festes      1.900,00 € 
                                         TOTAL: 2.431,00 € 
 
DESPESES SANT DOMINGO 2011: 
- Programes festes           1.000,00 € 
- Casa Rusa                        700,00 € 
- Djs            600,00 € 
- Concurs dibuix                    50,00 € 
- Ginkana                              73,00 € 
- Resto                                    8,00 € 
 
FESTA DES SEQUER 2011 
 
- Publicitat Sa Plaça            70,80 € 
- Agrupació Sa Torre          500,00 € 
- Cofre Antic                        600,00 € 
- Xeremiers                         150,00 € 
- Es Pou (Herbes)               144,00 € 
- Plats Sequer                     156,80 € 
- Material varis                    150,00 € 
 
                           TOTAL  1.771,60 € 
 
 
2.- RECTIFICACIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER 
DE 2012. 
 
El Sr. Batle presenta la següent  

 
PROPOSTA 

 
Atès que una vegada feta la Rectificació Anual del Padró Municipal d’Habitants d’aquest 
Municipi de Lloret de Vistalegre, referida a l’1 de Gener de 2012, el resultat és de 1461 
habitants, i d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de 
gener de 2012, es proposa al Ple: 
 
1.- Aprovar la Rectificació del Padró d’Habitants a 1 de gener de 2012 
 
2.- Remetre certificat del present acord a l’Institut Nacional d’Estadística, als efectes 
pertinents. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
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3.- APROVACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEDICACIÓ EXCLUSIVA PER A 
L’EXERCICI 2012. 
 
El Sr. Batle presenta la següent 

PROPOSTA 
 

D’acord amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 10 de gener de 
2012, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar el càrrec de la Corporació que es podrà dur a terme amb dedicació 
exclusiva, que és el següent: 
 
- Batle-President, Sr. Juan Jaume Ramis 
 
Segon. Aprovar la quantia que percebrà segons aquesta responsabilitat: 
 
- 37.526,02 €/anuals (14 mensualitats de 2.680,43 €/mes) amb efectes de dia 1 de 

gener de 2012. 
 
Tercer. Aprovar el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de dites 
retribucions, d’acord amb l’establert a l’art. 74.3 LMRLIB, i que serà: 
 
- Regidor: 37’5 hores setmanals. 
 
Quart. El nomenament d’un membre de la corporació per a un dels indicats càrrecs 
només suposarà l’aplicació de dedicació exclusiva o parcial si aquest membre ho accepta. 
En aquest cas, aquesta circumstància serà comunicada al Ple en la propera sessió 
plenària ordinària. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA VERDS. 
 
El Grup Municipal INICIATIVA VERDS, donen lectura a la següent moció:  
 
Juan Pablo Picornell Yanes amb DNI: 43038181Y  i Eva Fernández López Lara amb DNI 
43050358Q exposen: 
 
Degut a la situació actual de crisi i manca d’efectius a l’ajuntament l’agrupació municipal 
de iniciativa verds proposa que sel’s tengui en compte pel que faci falta en aquests 
moments tan durs i que per damunt de partits polítics l’únic que ens ha d’importar és el 
poble. 
 
La moció és aprovada amb 8 vots favorables corresponents al Srs. regidors del PP, 
Iniciativa Verds, Convergència per les Illes  i l’abstenció del regidor del PSOE. 
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5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES ILLES. 
 
Núria Vallverdú Soler, com a portaveu del Grup Municipal Convergència per les Illes a 
Lloret de Vistalegre (CxI), presenta per a la seva consideració al proper Ple de 
l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre la següent MOCIÓ: 

 
INFORMACIO PUBLICA PER PART AJUNTAMENT DE LLORET 

 
EXPOSICIO DE MOTIUS 

 
Per evitar que la gent del poble de Lloret de Vistalegre, perdi l’opció d’esser informats de 
temes importants com ofertes públiques de feina i altres informacions, atès que hi ha gent 
que no té accés a les noves tecnologies, al BOIB. 
 
Per tot això. 

SOL.LICIT 
 

A l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre que a partir del 13 de Gener del 2012 les 
informacions pertinents abans esmentades a més de ser posades a la pàgina web de 
l’Ajuntament i publicar-se en el mitjà que s’acordi, es posin en el tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
La moció és aprovada per unanimitat. 
 

 
 
Nuria Vallverdú Soler, com a portaveu del Grup Municipal Convergència per les Illes a 
Lloret de Vistalegre (CxI), presenta per a la seva consideració al proper Ple de 
l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre la següent MOCIO: 
 
Degut al moment actual les associacions i entitats del nostre  municipi veuen mancats els 
seus recursos econòmics i es troben amb més dificultats per realitzar les activitats que 
abans duien a terme. 
Per això i ja que l’Ajuntament no té tantes opcions econòmiques com abans per donar-lis 
recolzament, és per això que proposam a l’equip de govern que organitzi, promocioni 
diferents actes, events que ajudin a les entitats, associacions locals i a la vegada al petit i 
mitjà comerç per que aquests puguin obtenir més recursos propis. 
 
Pren la paraula el Sr. Juan Pablo Picornell, per recordar que en un Ple anterior ja es va 
aprovar la creació d’una comissió amb totes les entitats municipals. 
 
La Sra. Magdalena Gelabert, opina que totes les entitats i associacions municipals poden 
utilitzar les festes locals ja siguin Fires, Festes Patronals, Diada de Natura, Rua, etc... per 
organitzar activitats i convida a la Sra. Núria Vallverdú, per a que com a regidora 
s’encarregui de reunir-se amb les diverses entitats i organitzar les diferents activitats que 
pretenguin desenvolupar. Sempre i quan no suposi una despesa més per l’Ajuntament. 
 
La moció és aprovada per unanimitat, amb les condicions de la Sra. Magdalena Gelabert, 
fent constar que la Sra. Núria Vallverdú, col·laborarà. 
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Núria Vallverdú Soler, com a portaveu del Grup Municipal Convergència per les Illes a 
Lloret de Vistalegre (CxI), presenta per a la seva consideració al proper Ple de 
l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre la següent MOCIÓ: 
 

 
PAGAMENT A ENTITATS, ASSOCIACIONS 

 
EXPOSICIO DE MOTIUS 

 
 

1. Atès que els pressuposts del 2011 estaven dotats econòmicament de partides 
destinades a ajudes a entitats, associacions...esportives, culturals, social... 

2. Atès les retallades per part del Govern Balear i el Consell de Mallorca en temes de 
subvenció... 

3. Atès la manca d’ajudes, subvencions, col.laboracions... que reben les diferents, 
associacions, entitats,... del nostre poble. 

 
4. Atès a la necessitat de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre d’estar al costat de 

totes les associacions, entitats, etc... que fan una gran tasca esportiva, cultural, 
educativa i social a Lloret de Vistalegre. 

 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre adopta el següent: 

 
ACORD 

 
 

L’Ajuntament de Lloret de Vistalegre acorda fer efectiu quan abans del pagament de 
les subvencions i/o ajudes a les entitats, associacions...esportives, culturals, socials, 
abans de dia 30 de gener de 2012. 

 
La Sra. Núria Vallverdú retira aquesta Moció de l’ordre del dia, així i tot, demana que quan 
abans millor, s’haurien de pagar les subvencions. 
 

 
 
El grup de Convergència per les Illes proposa al plenari de l’Ajuntament de Lloret de 
Vistalegre la següent MOCIO per a l’adopció d’acords i presentació d’al.legacions en 
referència a l’avantprojecte de llei que es sotmeté a informació pública el passat 27 de 
desembre, que modifica la Llei de normalització lingüística, la Llei 3/2033, de 26 de març, 
de regim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Llei 
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 
 

EXPOSICIO 
 

La modificació legislativa que es troba a exposició pública va en contra del sentit popular 
del nostre poble. Un poble que estima i considera digna de protecció i de defensa la 
nostra llengua pròpia. 
 
 
“Els ciutadans de la nostra comunitat tenen el dret de conèixer-la i usar-la, i ningú no en 
podrà ser discriminat per aquesta raó, a més les institucions han de garantir l’ús normal i 
oficial de les dues llengües i hauran de prendre mesures per assegurar el seu 
coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues  
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llengües pel que fa als drets dels ciutadans de les Illes Balears”. És una cita de l’article 3r 
de l’Estatut d’autonomia de les nostres illes. 
 

 
A la modificació es suprimeixen una sèrie d’articles, el 8 i 9 de la Llei de Normalització que 
fan referència a la protecció de la llengua catalana, i també apartats d’articles que es 
refereixen al llocs de feina de funcionari o personal de la comunitat autònoma, a més s’hi 
afegeixen disposicions on s’explica que no serà un requisit sinó un mèrit el coneixement 
de la llengua de les Illes Balears. 
 
Aquestes modificacions són contràries a allò que diu la Constitució al seu article 3.3, 
l’Estatut i també a la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries, que l’Estat 
espanyol va subscriure, que obliga a les institucions a garantir els drets lingüístics dels 
ciutadans. 
 
Aquest modificació ataca directament a la nostra llengua i també a la identitat que tenim 
com a poble, deixant només en mans de polítics el canviar, entre altres qüestions, el nom 
dels municipis; esperem que no vulguin també canviar els malnoms dels seus habitants. 
 

ACORDS 
 
 

1. Instar al Govern de les Illes Balears a retirar l’avantprojecte de Llei de modificació 
de la LNL, ja que és contrari als principis que marca la Constitució, l’Estatut, i la 
Carta europea de les llengües regionals i minoritàries. 

2. Manifestar el rebuig del nostre poble a tota iniciativa jurídica o de qualsevol altre 
tipus que suposi un atac a la nostra llengua i una involució en el seu coneixement, 
ús i estatuts. 

3. Presentar les al.legacions que a continuació transcrivim dins el procediment 
d’exposició pública de la modificació de la Llei de Funció Pública. 

4. Remetre aquests acords al president del Govern de les Illes Balears. 
 

AL.LEGACIONS 
 
 

Primera. L’avantprojecte parteix d’un fonament fàtic fals i que provoca que la immensa 
majoria del seu contingut no tengui sentit. Aquest fonament fàtic es condensa amb una 
breu explicació a l’exposició de motius: 
 
A conseqüència d’aquestes normes, el procés educatiu a les Illes Balears garanteix un 
elevat nombre d’aspirants potencials a l’administració que poden assegurar que el dret de 
lliure elecció de llengua cooficial per part de la ciutadania podrà ser garantit, de manera 
que ja no és imprescindible exigir, com a requisit, tenir un determinat nivell de català. 
 
 
Realment, és difícil en tant poques línies tergiversar més la realitat. El raonament transcrit, 
que justifica la modificació legislativa, tendria versemblança i podria ser acceptable si 
hagués una norma que establís que a les places de les administracions públiques de les 
Illes Balears només es poden presentar aspirants que hagin cursat el procés educatiu a 
les Illes Balears. Com que, és evident que aquesta norma ni existeix, ni té sentit que 
existeix, resulta que tot el raonament queda totalment coix. 
Des del moment que pot ser aspirant un ciutadà que hagi fet el procés educatiu únicament 
en castellà sense saber una paraula de la llengua proposta garanteix el proclamat dret de 
lliure elecció de llengua cooficial. 
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De fet, la modificació legislativa perjudica als nostres joves que han fet el procés educatiu 
a les Illes Balears. Fins ara, aquests joves a partir d’un determinat nivell d’estudis tenien 
automàticament  reconegut el nivell de català sense haver de fer cap prova suplementària.  
 
Aquesta situació per una banda, com s’ha dit, afavoria els nostres joves que tenien 
automàticament un requisit per ser aspirant a una plaça de les nostres administracions 
públiques i, per una altra banda, garantia el dret de lliure elecció de llengua cooficial 
perquè el sistema de convalidació i les normes reguladores del procés educatiu a les Illes 
Balears el que garanteixen, almanco fins aquest moment, és que l’alumne dominarà les 
dues llengües oficials. 
 
Queda, meridianament clar, que el punt de partida de la modificació legislativa no té ni cap 
ni peus, i es fonamenta sobre una realitat falsa i tergiversada. És de sentit comú que el 
coneixement de les dues llengües oficials ha de ser un requisit per poder fer feina a les 
administracions públiques de les Illes Balears ja que és l’únic instrument per realment 
garantir el dret del ciutadà a triar la llengua oficial que desitgi. 
 
Segona. La modificació legislativa és un míssil a la línia de flotació de la Llei de 
Normalització Lingüística ja que si la modificació propera aquesta norma legal ja no tendrà 
com a pretensió fer efectiu l’ús normal i oficial de la llengua catalana. És a dir, es 
pervertirà el principal instrument legal existent per assolir l’objectiu marcat per l’Estatut 
d’Autonomia que és crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les 
dues llengües. Atès que la Constitució estableix el deure de coneixement de la llengua 
castellana, és evident que la llengua que necessita de mesures que garanteixin la igualtat 
és la llengua catalana. És des d’aquest punt de vista que la proposta legislativa va en 
contra de la norma institucional bàsica que és l’Estatut d’Autonomia. 
 
La proposta no garanteix la igualtat de les dues llengües, sinó que situa en un paper 
secundari a la llengua pròpia. Per una costat, perquè no adopta mesures que compensin 
el coneixement que té assegurat el castellà. Per un altre costat, perquè la mesura 
d’igualtat fins ara existent que era exigir com a requisit el coneixement de les dues 
llengües per accedir a la funció pública es deroga i es converteix en un mèrit pel català. 
 
La Constitució estableix que les llengües d’Espanya seran objecte d’especial respecte i 
protecció. La Llei de Normalització Lingüística fina ara vigent era una norma que 
perseguia la protecció de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. Si la proposta 
legislativa propera, com a mínim, la Llei de Normalització ja no serà una eina de protecció 
de la llengua catalana. Serà la perversió d’una norma pensada per una cosa i reconvertida 
en un no res. 
 
Tercera. El Butlletí Oficial de l’Estat núm. 222 de 15 de setembre de 2011 va publicar 
l’Instrument de Ratificació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries,  
feta a Estrasburg el 5 de novembre de 1992. Això significa que aquesta Cara és dret 
vigent a l’estat espanyol i, per tant, d’obligat compliment per tothom. 
 
L’article 7 d’aquesta Cara Europea estableix que en els territoris en que es parlin aquestes 
llengües els signants de la Carta fonamentaran la seva política, la seva legislació, i la seva 
pràctica en els objectius següents: c) la necessitat d’una acció resolta de foment de les 
llengües regionals o minoritàries, amb la finalitat de salvaguardar-les, d) el foment de la 
seva utilització oral i escrita en la vida pública i privada. 
 
Resulta evident que la modificació legislativa proposada va en contra d’aquests objectius: 
a)deroga i suprimeix l’acció legislativa fonamental de foment de la llengua catalana; b)  
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Deroga i suprimeix la mesura adoptada per fomentar la seva utilització oral davant les 
administracions públiques de les Illes Balears. Simplement des d’aquest punt de vista la 
modificació legislativa proposada pel Govern Balear xoca frontalment amb la Carta 
Europea. L’incompliment d’aqueta Carta Europea obliga a retirar i refer de dalt a baix la 
modificació legislativa. 
 
Intervé el Sr. Ramon Martorell qui opina que la modificació d’aquesta Llei és un atac 
contra el funcionariat que ha hagut d’optar a la seva feina com un requisit i ara és 
converteix només en un mèrit. 
 
La Sra. Magdalena Gelabert i el Sr. Nadal Beltrán, expliquen que segueix essent un 
requisit per optar a ocupar llocs de la funció pública docent, llocs del cos facultatiu 
superior, llocs que tinguin com a funció principal la informació i l’atenció al públic o llocs en 
què es motivi que és imprescindible exigir el coneixement d’un determinat nivell de català, 
la qual cosa es farà constar en la relació de llocs de treball. 
 
Després de breu deliberació, el resultat de la votació de la moció és el següent: 2 vots a 
favor (corresponents als regidors de Convergència per les Illes i PSOE), 5 vots en contra 
(corresponents als regidors del Partit Popular) i 2 abstencions (corresponents als regidors 
d’Iniciativa Verds). 
 

 
6.- MOCIÓ DE L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. 
 
Acte seguit el Sr. Patrick Colom, regidor de Benestar Social dona lectura a l’escrit de 
l’Institut Balear de la Dona: 
 
El dia 25 de novembre de 2011, com cada any es commemora el “Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere”. És per això, que vos proposem que eleveu al plenari del vostre 
ajuntament la següent moció, per tal de deixar ben palesa la intenció i acció dels vostres 
veïns en front en aquesta xacra social: 
 
MOCIO 
 
La violència de gènere té els seus orígens en unes raons de caràcter cultural i social que 
són conseqüència del paper específic que la dona ha tingut al llarg de la història de la 
humanitat. La violència de gènere, avui ja no és un problema d’àmbit privat, sinó que 
afecta a la societat en general, és una expressió de la relació de desigualtat i poder de 
l’home sobre la dona i que descansa sobre la suposada superioritat i la dominació real 
d’aquest sexe sobre l’altre. Per això el silenci no ha de ser la resposta a aquest fet. Ni per  
la víctima i ni per aquells que convivim amb qui la pateix, i com que no podem esser 
còmplices d’aquests fets: 
 
El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre, acorda, reafirmar-se en el compromís de 
treballar per una justa reparació, per prevenir les formes de discriminació i violència contra 
les dones, penalitzar-les i assistir i protegir a les dones que la sofreixen, a estimular la 
participació i atendre les necessitats pròpies de les dones. 
 
La moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
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7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA. 
 
El Batle dóna compte dels Decrets de Batlia dictats des de la data de celebració de la sessió 
ordinària de dia 11 de novembre de 2011 fins a dia d’avui, que consten a l’expedient. 
 
El Sr. Ramon Martorell, sol·licita que quedin reflexats tots els Decrets a les actes plenàries. 
 
La Secretària Acctal., diu que es farà si el Sr. Batle ho autoritza. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Ramon Martorell demana la paraula per intervenir amb els següents precs: 
 
- Manifesta la seva sorpresa davant la presentació d’un sol aspirant a la borsa de 

netejador/a a temps parcial. Així mateix es queixa que s’hagi de constituir tot un 
tribunal per una sola persona i manifesta les seves dubtes de que el procediment hagi 
estat fet de manera correcta. 

- Sol·licita que totes les mocions aprovades en plens anteriors es duguin a terme. 
- Demana que consti amb acta plenària tots els acords presos a les Juntes de Govern, 

posant d’exemple un esborrany d’un acta d’un poble de la Mancomunitat. La 
Secretària Acctal, intervé per contestar-li que així es farà, sempre i quan, el Sr. Batle 
ho autoritzi. 

- Es queixa que als plens no es donin informacions més rellevants, troba que els punts 
de l’ordre del dia d’aquest Ple, tant sigui el Padró d’Habitants com la Dedicació 
Exclusiva, són punts poc prioritaris per el seu entendre. El Sr. Batle, explica que degut 
a la situació econòmica que ens trobam no podem fer inversions o contractacions per 
millorar els serveis municipals. 

 
El Sr. Nadal Beltrán, demana la paraula per explicar les actuacions duites a terme al 
durant les darreres setmanes: 
 
- Per part del IBISEC, s’ha arreglat uns desperfectes del centre escolar. 
- L’Ajuntament ha contractat una empresa del poble per arreglar les teulades de l’escola 
(a càrrec de l’Ajuntament ha anat tot el material) 
- S’ha fet un control raticida a l’escola. 
- Per part de la guàrdia civil, es va fer una xerrada a l’escola, en relació al Internet. 
- Informa que a l’escola, dimarts dia 17 de gener, es farà un petit fogueró per celebrar la 
festivitat de Sant Antoni i tots els regidors hi estan convidats. 
- Per part de la Conselleria de Medi Ambient, de manera manual, s’ha fet la neteja del 
Torrent de Llorach. 
 
El Sr. Ramon Martorell, diu que li arriben les notícies de les coses municipals dins el cafè 
Can Putxet, com per exemple l’adquisició d’un tractor. Afegeix que li pareix absurd que 
dins d’un cafè es parlin de coses de l’ajuntament i que ell s’hagi d’enterar d’aquestes 
coses allà. 
 
Demana explicacions de com s’ha fet la contractació del Servei de Promoció de 
l’Autonomia Personal i per quina raó no s’ha donat a la mateixa empresa que l’any passat 
ho duia. La Sra. Magdalena Gelabert, li explica les gestions fetes i que un contracte menor 
té una durada màxima a un any i no és pot prorrogar a una mateixa empresa. Tots els 
regidors de l’equip de govern, aprofiten per felicitar al Sr. Jaume Arrom (Dinàmic) per la 
feina desenvolupada al SPAP durant el 2011. 
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El Sr. Ramon Martorell també intervé per demanar que passarà amb les persones que 
treballen actualment a l’escoleta municipal quan finalitzin el contracte el mes de juliol. La 
Sra. Magdalena Gelabert, contesta que aquest tema ja es va tractar a la reunió de la 
confecció del pressupost, que tots havien estat informats de la situació del personal i de la 
possibilitat de donar el servei mitjançant una cooperativa. 
 
Demana la paraula la Sra. Núria Vallverdú per reiterar que hi ha mocions aprovades que 
no s’han duites a terme. També dirigint-se al Sr. Patrick Colom, li demana per a que s’ha 
creat un perfil al Facebook i quina finalitat té, contestat el Sr. Colom, que s’ha encaminat 
per informar al poble dels actes de les festivitats com per exemple Sant Antoni, Sa Rua, 
etc..... La Sra. Núria, també opina que s’haurien de fer reunions informatives de tot el 
consistori. 
 
El Sr. Ramon Martorell torna a demanar la paraula per fer les següents: 
 
- Preguntes que formula el Sr. Ramon Martorell al Sr. Nadal Beltran, regidor de Cultura: 
 
1.- Quin estalvi suposarà a l’ajuntament la supressió dels ajuts a les diferents 
associacions culturals del poble? 
El Sr. Beltran contesta que el seu parer és que davant una situació de crisi, com la que 
vivim, tothom s’ha d’estrenya la corretja. Si és possible des de l’Ajuntament és 
col·laborarà amb totes les entitats, sempre i quan el que desenvolupin sia per un interés a 
tot el poble. 
 
2.- Em pot justificar si l’ajuntament ha fet efectiu els ajuts de l’any 2011 a totes les 
associacions del poble? 
Contestant que no. No hi ha líquid per fer front a tots els ajuts concedits per el 2011. La 
Sra. Magdalena Gelabert, explica que l’Ajuntament no reb cap tipus d’ajut per part del 
Govern des de fa quasi un any. 
 
3.- Els regidors de l’equip de govern han cobrat i si ho fan cada mes? 
El Sr. Beltrán contesta que tots els regidors de l’equip de govern han cobrat el mateix dia 
que ho feren els demés regidors. Cada mes no cobren, només ho fan semestralment, com 
els altres regidors. 
 
4.- Quines mesures d’austeritat teniu previstes aplicar a la pròpia institució de 
l’ajuntament front els pressuposts de l’any 2012? 
El Sr. Beltran diu que aquesta pregunta ja es va tractar a la reunió del pressupost, hi ha 
els exemples de les actuacions que s’han fet tan sigui canviar l’empresa de manteniment 
del ascensor del C.Dia, canviar l’operadora de telefonia mòbil dels telèfons de 
l’Ajuntament, la companyia d’electricitat..... 
 
5.- Qui paga la factura dels mòbils dels regidors de l’equip de govern? 
El Sr. Beltran contesta que són mòbils de l’Ajuntament no particulars i la paga 
l’Ajuntament. 
 
- Preguntes que formula el Sr. Ramon Martorell a la Sra. Magdalena Gelabert, regidora 
d’Economia i Hisenda: 
 
1.- Em pot confirmar per escrit quin és el deute actual de l’ajuntament amb els 
proveïdors i quins proveïdors? 
2.- Em pot confirmar, per escrit, el deute actual de l’ajuntament amb les entitats 
bancàries i quines entitats? 
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3.- Em pot detallar el deute actual del Consell de Mallorca amb l’ajuntament? 
4.- Em pot detallar el deute del Govern amb l’ajuntament? 
5.- Em pot facilitar còpia del inventari de bens i drets de la corporació. Patrimoni de 
l’ajuntament. 
6.- Em pot confirmar si les quanties de l’any vinent per assistència a les sessions 
dels òrgans de govern (comissions informatives, plens,....) seran les mateixes? 
 
La Sra. Magdalena Gelabert contesta que les preguntes 1 a 5 les contestarà per escrit, 
fent-ho arribar al Sr. Ramon Martorell. 
En relació a la pregunta 6, li contesta que aquesta pregunta ja es va tractar al plenari 
d’aprovació del pressupost, quedant clar que cobraran tots els regidors durant el 2012 i 
recorda que el pressupost 2012 es va aprovar per unanimitat de la corporació. 
 
- Preguntes que formula el Sr. Ramon Martorell al Sr. Patrick Colom, regidor d’interior: 
 
1.- Quines actuacions té previstes l’ajuntament per tal de controlar la plaga de 
robatoris que es donen a la nostra població. 
El Sr. Colom explica que els nostres efectius de Policia Local, estan fent el que poden, 
amb pocs recursos humans. Així mateix comenta que des de l’Ajuntament s’han posat en 
contacte amb la Guàrdia Civil de Sineu per posar-los al dia dels robatoris soferts a 
l’església i a altres indrets. Que la guàrdia civil ha ofert els seus serveis i està a la 
disposició del poble. 
 
- Preguntes que formula el Sr. Ramon Martorell al Sr. Miquel Gili, regidor d’esports: 
 
1.- Em pot explicar i detallar les recents reformes dels vestuaris del poliesportiu “Sa 
Comuna”. Hi participa l’ajuntament? 
El Sr. Miquel Gili informa que per part de l’escola de futbol Martí Jordà va rebre una 
proposta per fer unes obres de rehabilitació als vestuaris del camp de futbol. Que 
l’ajuntament va donar el seu permís per a l’execució de les obres, sempre amb la 
supervisió de l’ajuntament. 
Intervé la Sra. Magdalena Gelabert, per dir que si l’ajuntament pot es faran les obres 
necessàries per acabar de rehabilitar els vestuaris. 
 
El Sr. Ramon Martorell dirigint-se al Sr. Nadal Beltran, demana: 
 
- Com està el tema de delegar les competències en matèria d’infraccions urbanístiques al 
Consell de Mallorca, el Sr. Beltran, explica que aquest tema està aturat i pendent de 
delegar. 
- També demana al Sr. Beltran el per què a una reunió de Sa Comuna, va tractar a gent 
del seu partit de manera molt discriminatòria. El Sr. Beltran nega aquesta actuació. 
El Sr. Ramon Martorell demana tenir una reunió amb tot el consistori de manera privada 
per tractar uns assumptes que troba que s’haurien d’aclarir les postures de segons quins 
regidors. 
La Sra. Núria Vallverdú, agraeix al Sr. Beltran, per haver promogut a l’escola, la xerrada 
de la Guàrdia Civil sobre el tema d’Internet. 
 
El Batle i tots els membres del equip de govern agraeixen al Forn de Sa Plaça la seva 
col·laboració i l’aportació que feren a l’acte d’arribada del Page a les festes de Nadal. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió, de tot 
el que, com a Secretària Acctal., en don fe. 
Lloret de Vistalegre, 13 de gener de 2012. 
El Batle,              La Secretària-Interventora Acctal., 

 
 

 
Joan Jaume Ramis                                                                  Joana M. Pons Maimó 
 


