
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/2 Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 17 / de setembre / 2018 

Durada Des de les 9:02 fins a les 10:47 hores 

Lloc Sala de plens 

Presidida per Mateo Ferrá Bestard 

Secretari Catalina Riera Jaume 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

43110918V Aina Torres Capo SÍ

43164189C Antoni Vives Gelabert SÍ

42960663K Francesc Alberti Picornell SÍ

42955922H Juan Peralta Palmer SÍ

36515129F Marc Tomás Sánchez SÍ

43082340M Margalida Raquel Seguí Alberti SÍ

43016321L Mateo Ferrá Bestard SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió del ple ordinari de data 9 de juliol i extraordinari 
de data 7 d'agost 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S’aprova l'acta del ple extraordinari de dia 7 d'agost amb cinc vots 
favorables i dues abstencions del Sr Francesc Albertí i la Sra 
Margalida Seguí a causa de que no varen estar presents al plenari.

S’aprova l'acta de dia 9 de juliol per assentiment unànime dels 
presents.

 

Expedient 142/2018. Ratificació Decret de Batlia 119

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua 
el  Sr.  Batle i  havent estat informat favorablement per la Comissió 
Informativa el ple de l’ajuntament,  es passa al seu debat.

 Finalitzat el debat es procedeix a la lectura i exposició del punt i es 
procedeix a la seva votació. El punt queda estimat   per unanimitat 
dels presents, set vots a favor.
 
Per tot l’anterior es ratifica el Decret 119 següent:

Vist que en data de 20/06/2018 es va notificar a aquest ajuntament 
la concessió d'ajudes en el marc del pla especial 2018 per a despeses 
corrents per als ajuntaments .

Vist que s’ha atorgat a l’ajuntament de Banyalbufar la quantitat de 
53,464,86 euros 

Vist que s’ha de justificar aquesta quantitat concedida a l’ajuntament 
de Banyalbufar es va dictar el Decret de Batlia número 119 /2018

Per això, RESOLC:

Primer.- Aprovat la relació de factures  que s’adjunten i a continuació 
es relacionen per un import total de 55.143,91  euros, per justificar 
l’ajuda concedida pel Consell de Mallorca en el marc del Pla Especial 
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de  l’any  2018  per  ajudar  a  sufragar  les  despeses  corrents  als 
Ajuntaments de Mallorca de menys de 10.000 habitants. 

Es  remetran  fotocòpies  acarades  dels  originals  de  les  factures  en 
poder  de  l’Ajuntament,  i  aquestes  factures  no  s’han  emprat  ni 
s’empraran com a justificants per al cobrament d’una altra ajuda i 
compleixen, sense cap dubte, l’objecte de la subvenció

 

Expedient 79/2018. Ratificació Decret de Batlia 116 i 101

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua 
el  Sr.  Batle i  havent estat informat favorablement per la Comissió 
Informativa el ple de l’ajuntament,  es passa al seu debat.

 Finalitzat el debat es procedeix a la lectura i exposició del punt i es 
procedeix a la seva votació. El punt queda estimat   per unanimitat 
dels presents, set vots a favor.
 
Per tot l’anterior es ratifiquen els Decrets següents:

-Decret núm 101:

 Vista la convocatòria, BOIB 86 de data 12/7/2018, de subvencions per 
finançar projectes d’experiència professional per a l’ocupació de joves 
amb estudis superiors a les Illes Balears.
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació.

Resolc:

Primer- Aprovar el projecte d’obra o servei, que és d’interès social i de 
competència  d’aquesta  entitat,  denominat  ADEQUACIÓ  I 
REORGANITZACIÓ  ARXIU  MUNICIPAL  I  BIBLIOTECA.  FASE  3  que  serà 
executat en règim d’administració directa. 

Segon- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de les Illes Balears una subvenció 
de 28.899,60 euros, per dur-lo a terme, en el marc de la Resolució del 
conseller de Treball, Comerç i Industria i president del SOIB, de data 9 de 
juliol de 2018 (BOIB núm. 86, de 12 de juliol ).

Tercer.-  Declarar  aquest  projecte  com  a  projecte  d’interès  general  i 
social de competència municipal.
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Quart.- Ratificar el present Decret al pròxim ple.

- Decret núm 116:

 Vista la convocatòria, BOIB 86 de data 12/7/2018, de subvencions per 
finançar projectes d’experiència professional per a l’ocupació de joves 
amb estudis superiors a les Illes Balears.
Vista la sol·licitud del  projecte ADEQUACIÓ I  REORGANITZACIÓ ARXIU 
MUNICIPAL I BIBLIOTECA. FASE 3, en complementant el Decret de Batlia 
101/2018 

En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació.

Resolc:

Primer- Que aquesta Corporació Local disposa d’assignació suficient per 
fer-se càrrec de les despeses no subvencionades pel SOIB, que hagi de 
finançar l’entitat, per executar el projecte ADEQUACIÓ I REORGANITZACIÓ 
ARXIU MUNICIPAL I BIBLIOTECA. FASE 3, . 

Segon.- Que els salaris que tinguin dret a percebre les persones que es 
contractin  dins  el  projecte  ADEQUACIÓ  I  REORGANITZACIÓ  ARXIU 
MUNICIPAL  I  BIBLIOTECA.  FASE  3,  compleixen la  normativa  relativa  als 
contractes en pràctiques. 

Tercer.- Ratificar el present Decret al pròxim ple.

 

Expedient 76/2018. Exercici de Potestats Administratives de Caràcter Patrimonial. 
Recuperació de l'accés a la zona de les antenes repetidores de la senyal de televisió

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6,
En contra: 0, 
Abstencions: 1,
Absents: 0

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua 
el  Sr.  Batle i  havent estat informat favorablement per la Comissió 
Informativa el ple de l’ajuntament,  es passa al seu debat.

El Sr Batle informa que hi ha un veïnat de Banyalbufar que ha tancat 
l'accés a les antenes de televisió.  Que s'ha iniciat un interdicte el 
qual  s'executarà  el  més  aviat  possible.  Que  mentrestant  ni  hi  ha 
hagut problemes a la caseta ja que sinó hi hagués hagut conflictes 
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importants.  

Que l'ajuntament  va  fer  un conveni  amb l'antic  propietari  que va 
costar un diners a l'ajuntament i la instal·lació que es va fer va estar 
sotmesa a interès general, fent el Consell de Mallorca una inversió 
d'uns 240.000 euros. Que per tant això ha de tenir un accés lliure i ha 
d'estar al servei de Banyalbufar i no d'una persona.

El Sr Albertí demana si el document és per tenir permís d'entrar a la 
caseta o de propietat.

El Sr Batle contesta que estan parlant d'accés. Que el Sr ha tancat 
una barrera que és l'accés a la caseta. Que no saben si a la caseta 
també ha posat un pany.

El Sr Albertí demana si el que es vol demanar es poder tenir accés.

El  Sr  Batle  contesta  que  demanen  recuperar  l'accés.  Que  si  el 
propietari troba que ha d'estar tancat ha d'anar als Jutjats i no fer-ho 
de forma unilateral. Que volen recuperar la possessió del pas.

La Sra Torres diu que si se li hagués donat una clau a l'ajuntament ja 
hagués estat.

El Sr Batle diu que ell creu que això té un transfons a darrera. Que 
l'ajuntament vol recuperar la possessió i es pas cap a la caseta de 
l'antena, que s'avisa a la propietat que si en dos dies no ho fa ho farà 
l'ajuntament.

El Sr Albertí diu que així tant si està d'acord o no fa res quedarà obert 
el pas.

El Sr Batle contesta que fa un mes llarg que està tancat i que varen 
intentar parlar amb l'advocada però no ha anat bé.

El Sr Albertí demana si això té res a veure amb que no es vegi IB3 
per dues vegades.

El  Sr  Peralta  contesta  que  hi  ha  hagut  dues  avaries,  una  està 
arreglada que és l’enllaç amb Telefònica i que ara només falta entrar 
a la caseta i reiniciar tot el sistema.
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El Sr Albertí diu que indirectament té a veure. 

El Sr Batle diu que el problema fins ara no ha estat la caseta sinó 
l’enllaç amb Telefònica.

La Sra Torres diu que fins ara el problema ha esta amb Telefònica per 
la  tormenta que hi va haver que va afectar a instal·lacions de dita 
empresa.

El Sr Albertí diu que creu que s'hauria de fer un canvi i posar que la 
barrera té un pany amb clau.

El Sr Batle diu que si.

 Finalitzat el debat es procedeix a la lectura i exposició del punt i es 
procedeix a la seva votació. El punt queda estimat   per unanimitat 
dels presents, set vots a favor en els següents termes:

Vist que amb data 18 de juliol de 2018 per Provisió de Batlia i atesa 
la  comunicació de l'empresa encarregada del  manteniment de les 
antenes existents a la zona de Sa Cabarola es va sol·licitar informació 
sobre el procediment i legislació aplicable. 

Vist que amb data 18/7/2018, es va emetre informe de Secretaria en 
relació amb el procediment i la Legislació aplicable per dur a terme la 
Recuperació de la possessió de la zona de les antenes Sa Cabarola. 

Vist que amb data 14 d'agost de 2018, es va notificar als interessats 
la  iniciació,  donant-los  un termini  d'audiència  de  deu dies  perquè 
presentessin  les  al·legacions  que  estimessin  pertinents,  no 
presentant-se cap al·legació i atès el contracte existent de data 28 
de desembre de 2006. 

 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 71 del Reglament 
de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1378/1986, de 
13 de juny, el Ple, es proposa l'adopció del present
 
ACORD 
 
PRIMER. Recuperar, per via administrativa l'accés a la zona on estan 
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situades les antenes repetidores de senyal de televisió, vora el camí 
de la Volta des General, en el paratge denominat Sa Cabarola que ha 
estat impedit posant un pany amb clau a la barrera d'accés per el Sr 
MORTEN SVENDSEN -M SVENDSEN HOLDING APS,  propietari  de  la 
finca. 

SEGON. Requerir a Sr MORTEN SVENDSEN -M SVENDSEN HOLDING 
APS, propietari  adjacent,  perquè en el  termini  de dos dies llevi  el 
pany amb  clau de la barrera o per qualsevol altre mitja faciliti  a 
l'accés lliure a l'Ajuntament de Banyalbufar a la zona. 

TERCER.  Advertir  al  requerit  que  transcorregut  aquest  termini 
l'Ajuntament, a través de personal propi o aliè, realitzarà l'acte per si, 
amb totes les despeses a càrrec d'aquest, inclosos els honoraris dels 
Tècnics (Arquitecte, Topògraf, Aparellador...). 

QUART.  Facultar  en  Batle  per  al  compliment  d'aquest  Acord  i  en 
general para tot el relacionat amb aquest assumpte. 

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte dels Decrets de Batllia des del 087/2018 fins el núm. . 124/2018

Els assistents es donen per assabentats

 

Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern de data 9 de juliol de 
2018

Els assistents es donen per assabentats de l'acta

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

-El Sr Tomàs demana si a la pàgina web de l’Ajuntament es posarà el mapa del lloc on 
estan situats els desfibril·ladors al municipi

La Sra Torres contesta que si.
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El Sr Tomàs demana si es sap alguna cosa de la subvenció de l’ecotaxa.

El Sr Batle contesta que a final de mes hi va haver una reunió a Sóller i es va dir que a 
final d’aquest mes hi hauria disponibilitat dels diners per fer el projecte. Que estaven 
pendents  de  saber  com ho farien amb el  tema econòmic.  Que el  projecte  és  de la 
Mancomunitat, de cinc municipis diferents, a Banyalbufar li toquen uns 240.000 euros, 
i s’ha de fer un diagnòstic de tots els camins que pertanyen al municipi (amb geògraf, 
arquitecte…) i es prioritzarà els camins que siguin més necessaris. Que el camí de sa 
Font,  la  part  de  dalt  està  malament  però  s’ha  de  tenir  paciència,  que  ara  s’està 
convertint en un camí de terra, i si hi hagués partida intentarien anar tapant forats però 
que ara mateix s’ha d’esperar.

El  Sr  Tomàs  diu  que  poder  tapar  algun  forat  estaria  bé,  fer  alguna  intervenció 
d’urgència.

El Sr Albertí diu que és el camí des correu i fa molt mala imatge, que s’hauria de fer 
alguna cosa perquè per allà passa molta gent.

El Sr Batle diu que es qüestió d’imatge perquè hi ha altres trams que estan pitjors, però 
una volta un camí s’ha asfaltat pareix que s’ha asfaltat sempre. Que si hi ha possibilitat  
de poder treure diners d’alguna partida es miraria de poder fer una prova de formigonar 
més que d’asfaltar. 

El Sr Tomàs diu que davall del pont han posat una xapa de ferro que s’ha aixecat un 
poc i té perill

El Sr Batle contesta que hi ha una sèrie de coses per acabar de l’empresa que ha fet  
l’obra, que tenen una llista de coses com arreglar els embornals, façanes... Que el mes 
d’agost no han vengut però s’està darrera ells perquè venguin.

El  Sr  Albertí  diu  que  es  carreró  de  Can  Cerdà  al  projecte  figurava  que  s’havia 
d’arreglar, asfaltar.

El Sr Batle contesta que hi ha coses que s’han anat canviant, que el projecte no queda 
exacte ja que el tècnic valora el que s’ha fet i determina com ha quedat.

El Sr Albertí demana si hi ha hagut compensació

El Sr Batle contesta que si, que s’ha compensat el que no s’ha fet, que el tècnic ho té en 
compte.

El  Sr  Albertí  informa  que  a  la  clastra  de  la  Baronia  hi  ha  una  figuera  i  els  arcs 
necessiten “ma de metge”

El Sr Batle contesta que s’ha de fer una foto i enviar al Consell, al departament de 
Patrimoni.
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El Sr Peralta diu que ho diran al Sr Daviu que ho miri, que és un tècnic de Patrimoni.

El Sr Albertí demana si estarà fet a final d’octubre. Que hi ha cruis, falta un focus i la  
figuera, que si ve un tècnic i veu la figuera igual diu alguna cosa.

El Sr Peralta contesta que avisarà a un tècnic perquè ho miri.

El Sr Albertí diu que a les escoles hi ha la canalera que cau i la barrera antiga que 
encara està allà.

El Sr Batle contesta que s’ha d’arreglar però que han prioritzat altres coses ja que la 
canalera està a un lloc que quan plou ho fa damunt un altre teulat i no es veu prioritari

El Sr Albertí diu que fa un any faltava una mensula però que ara en fan falta cinc o sis.

El Sr Albertí demana per les motos, si es posaran senyals de màxim 40.

El Sr Batle contesta que això està en mans del Consell de Mallorca, que es pot recordar 
al Consell per tal que ho faci ja.

El Sr Albertí comenta que ara hi ha la temporada de motos i és important.

El Sr Albertí demana com tenim el tema de la grua municipal per si s’ha de menester.

El Sr BAtle contesta que hi ha un acord amb les grues d’Andratx

El  Sr  Albertí  diu  que  al  juliol  i  a  l’agost  quasi  cada  dia  a  l’antic  aparcament   de 
minusvàlids que hi ha davant el Pac hi ha hagut dues persones que aparcaven. Que es 
va multar dos pics i la setmana de festes hi ha hagut un vehicle cada dia.

El Sr Peralta demana si tenien targeta de minusvàlids

El  Sr Albertí  diu que si  tenen la  possibilitat  de grua municipal  el  seu seria  que se 
l’endugués.

El Sr Batle diu que si realment el vehicle fa nosa, hi ha un perill si, però no actua per 
un mal aparcament.

El Sr Albertí diu que una setmana seguida un cotxe mal aparcat no fa bona vista.

El Sr Tomàs diu que fa efecte cridada.

El Sr Batle informa que s’ha de tenir un lloc habilitat per dur un vehicle i aquí no en 
tenim. Que si es du a les Teules i al vehicle li fan vandalisme encara hauran de pagar bo 
per dolent. Que una retirada de cotxe és per un perill o impediment de pas. Que si cada 
dia el cotxe està mal aparcat se n’ha de dur una multa.
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El Sr Albertí comenta que un cas concret tan a la vista, una setmana un cotxe mal 
aparcat i no li diuen res no fa bona vista.

El Sr Albertí també demana per el pou de ses Mosqueres. Que fa poc uns anàlisis deien 
que era correcte.

El Sr Batle contesta que en un 99% els anàlisis surten correctes, que ara sanitat ho 
estudia i tenim un tècnic que està pendent.

El Sr Albertí demana si hi ha algun entrebanc, si tenim línea directa.

El Sr Batle contesta que si però que això segueix el seu protocol. Que ara cerquen la 
titularitat del pou, com es va fer, com està feta la canonada... Que tenen un tècnic que 
està en contacte amb sanitat ja que tenen una quantitat d’aigua brutal però no la poden 
utilitzar. 

El Sr Albertí diu que per festes al desaigüe del Torrent d’en Roig sortia aigua i demana 
si s’han fet proves.

El Sr Batle  contesta que en Gaspar fa cloracions i que tenen un conveni amb ses 
Mosqueres per si algú en necessita. Que ho tenen tot muntat i que poden començar 
quan sigui

El Sr Albertí comenta que dia 25 de juliol hi va haver una ponència tècnica sobre el 
tema de Son Bunyola i que es va comunicar a l’ajuntament. Demana si algú hi va anar i 
si tenen informació.

El  Sr  Batle  contesta  que  dijous  es  va  aprovar  la  substitució  de  la  catalogació  a 
monument. Que tenen informació del tècnic , del que els ha explicat, que és un canvi de 
protecció dels elements de Son Bunyola quedant com a monument. Que no hi va anar 
ningú.  Que un polític si hi va no pot dir res.

El Sr Albertí recorda o demana sobre el tema de la torres del Rafal, si l’ajuntament 
podria demanar iniciar l’expedient del Rafal igual que s’ha fet amb Son Bunyola i Son 
Valentí, un expedient de delimitació d’element de BIC. Que ha ho varen parlar i varen 
dir que es consultaria amb els tècnics.

El Sr Batle contesta que la piscina no s’ha fet però que el canvi de catalogació igual li  
permet fer encara més la piscina.

El Sr Albertí diu que no, que el canvi de catalogació amplia l’entorn de protecció de la 
torre. 

El Sr Batle comenta que creu que es protegeix uns elements concrets però l’àmbit del 
BIC no.

Ajuntament de Banyalbufar
Plaça de la Vila, nº2, Banyalbufar. 07191 (Illes Balears). Tel. 971148580. Fax: 971148520



 

El Sr Albertí contesta que ell ho creia així però que si no ho va entendre malament no 
és així.

La Sra Seguí demana si la delimitació de l’entorn obliga al Consell a intervenir. 

El  Sr  Albertí  contesta  que  s’obliga  a  complir  amb unes  condicions  les  obres  dins 
l’entorn que es delimita.

El  Sr  Batle  comenta  que  al  demanar  una  piscina  el  Consell  li  posarà  traves  sinó 
respecte els condicionants de monument.

El Sr Albertí diu que són BIC amb categoria de monument.

El Sr Tomàs, respecte a les festes patronals, comenta que aquest any hi havia previst un 
augment de pressupost de 13.800 euros i demana si s’augmenta s’ha notat.

El Sr Peralta contesta que intenta fer el mínim de despesa possible.

El Sr Batle diu que hi ha hagut un ajust amb totes les festes, del Port des Canonge i les  
d’aquí. Que no s’han fet més coses però els altres anys no bastava el pressupostat i s’ha 
ajustat al que es gastava realment.

El Sr Peralta diu que anys enrere es va reajustar el pressupost disminuint les festes però 
que ara s’ha tornat la despesa al que realment és.

El Sr Tomàs diu que enguany hi ha hagut un augment molt important, dons són més de 
13.000 euros.

El Sr Peralta contesta que intenten ajustar, que tot és transparent i que està a la seva 
disposició la despesa feta, que es fa una despesa important.

El Sr Albertí demana que es faciliti la fitxa contable del 2017 i la d’engany. Que això és 
un poc perquè els pressupost siguin més ajustats i es puguin dedicar a una altra cosa.

La Sra Seguí comenta que altres anys s’ha fet la pesca amb raons i demana perquè 
enguany no.

El Sr Peralta contesta que fa dos anys que no es fa. Que normalment consulten a la gent 
i si veuen que no hi ha quòrum no es fa l’activitat. Que es parla amb la gent i varen 
veure que no hi havia participants suficients i per tant, fer per fer, es va decidir no fer.  
Que de vegades esperen dos anys i després si hi ha motivació suficient es fa.

La Sra Seguí demana si hi ha un sistema perquè pugui participar tothom aportant el que 
vulgui.

El Sr Peralta contesta que hi ha una Comissió de festes de vint-i-quatre persones, quasi 
totes dones i que és totalment lliure i s’accepta gent nova. Que tot el que vol i té una 
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idea nova se li pot ficar dins el grup. Que la Comissió són trenta cinc persones però els  
que varen participar són vint-i-quatre.

El Sr Vives diu que hi ha gent que ajuda a fer coses en concret. Que les varietés no es 
varen fer un any perquè hi havia poca participació i enguany s’han tornat a fer i hi ha 
hagut molta participació.

El Sr Albertí demana que quan es publiciti la Comissió es digui

El Sr Vives contesta que no es publicita, que és cosa del carrer, la gent s’apropa a  
participar i tothom que ho demana entra.

El Sr Albertí diu que el programa hagués pogut estar un poc millor, que donaria més 
bona imatge.

El Sr Batle contesta que el programa és una part de les festes però el que s’ha de mirar  
és si les festes s’han fet bé o no. Que no volen unes festes que tenguin ressò a tota  
Mallorca  sinó unes festes nostres per no tenir problemàtiques. Que hi ha coses que es 
poden millorar però que poden estar contents.

El Sr Albertí diu que per Banyalbujazz hi ha un pressupost de 12.000 euros. Que ara 
tenim una subvenció de 10.000 euros i demana si es 12.000 euros es donen a Trui.

El Sr Batle contesta que Trui presenta la seva factura i es paga.

El Sr Albertí diu que dels 12.000 euros part surt del Consell i part de l’ajuntament. Que 
els ha cridat l’atenció que un esdeveniment tan consolidat, a part del cartell, a l’Ultima 
Hora Trui tregui una part de pàgina del cartell i que al diari només surti que ho fa Trui i  
no el Consell ni l’ajuntament.

El Sr Batle contesta que això ho paga Trui perquè l’ajuntament li paga a ells. Que lis 
donen els diners i ells ho gestionen com creuen, que si Trui creu que ha de sortir dues o 
quatre vegades es cosa seva. Que èticament seria més interessant que ho poses però que 
no sap com li poden retreure.

El Sr Albertí diu que pensa que a part dels concerts també es fan els anuncis i que Trui 
dou pagar aquests anuncis essent un cost indirecte que es podria evitar l’ajuntament, 
que s’hauria de mirar la factura.

El Sr Batle contesta que quan hi havia la promoció del jazz en temps de Toni Palerm ell 
va  anar  al  Saratoga  que  feien  una  roda  de  premsa.  Que  si  això  forma part  d’una 
empresa d’espectacles, com Trui, no hi poden dir res. Que demana si li ha de dir a Trui 
que no cobri per les cunyes, que li contestarà que no les posa però seguirà cobrant 
igual.

La Sra Torres demana què s’està discutint.
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El Sr Albertí contesta que l’ajuntament ha donat una quantitat a Trui i ha fet un cartell 
on surten tres institucions que d’una manera o altre  participen en l’acte i  creu que 
podrien posar també a les cunyes del diari l’ajuntament. Que creuen que Banyalbujazz, 
un cicle de concerts ja consolidats, que té problemes per atendre a tota la gent que hi 
va, no necessita d’aquestes cunyes. Que no fa falta per el cost econòmic que té això.

La Sra Torres contesta que al pròxim ple contestarà els detalls

El Sr Albertí segueix dient que crida l’atenció que hi hagi personal provisional que 
cobra amb factura cada mes sense nomina però n’hi ha algun que demana vacacions 
anuals. Que això crida l’atenció ja que ha facturat igual passant factura.

El Sr Batle contesta que es mirarà.

El Sr Albertí demana si està previst que l’educadora social faci una memòria

El Sr Peralta contesta que se li pot demanar

El Sr Albertí diu que de l’assistent social la darrera que es té és de 2016.

El Sr Peralta contesta que se li demanarà la del 2017.

El Sr Albertí demana per la del psicòleg.

El Sr Peralta contesta que també se li demanarà.

El Sr Albertí demana si l’assistent social coordina tot això

El Sr Peralta contesta si, que ho coordina tot, els serveis socials en general.

El Sr Albertí demana si els imans de reciclatge es paguen a través de la subvenció.

La Sra Torres contesta que si, que a mesura que necessiten material es va fent. Que 
aquest és un material molt visual i per tant no es necessita fer amb idiomes.

El Sr Albertí  demana si els imans han utilitzat tota la subvenció

La Sra Torres contesta que són uns 450 euros i que queda fer els calendaris amb el 
sistema de recollida que es farà amb els diner que falten.

La Sra Seguí fa un prec per la circulació dels carrers. Diu que el carrer Major  té dos 
sentits i demana si seria possible que fos només d’un sentit excepte els autoritzat  i 
vehicles comercials o residents. Que al tram de dos  sentits s’arriben a fer embossos 
importants de cotxes que pugen de la mar.

El Sr Batle contesta que després d’asfaltar s’han llevat les pasteres del carrer i la gent 
no aparca, que d’aquesta manera hi passen dos cotxes i s’ha eliminat el problema
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La Sra Seguí diu que hi ha molts cotxes que pugen i baixen i que es donen situacions 
caòtiques.

El  Sr  Batle  diu  que  es  pot  estudiar  però  que  s’ha  de  mirar  bé  per  no  crear  més 
problemes

La Sra Seguí comenta que es pot prohibir per visitants i autoritzar residents.

El Sr Batle diu que al carrer Pont s’ha fet acire i si algú no ho respecte almenys no hi  
ha responsabilitat de l’Ajuntament i es pot posar una multa.

La Sra Seguí segueix dient que la gent va a qualsevol lloc.

El  Sr Batle  demana que si  hi  hagués un problema a l’aparcament  des Cos i  no es 
pogués voltar que passaria.

La Sra Seguí contesta que a Deixà l’accés a la mar i carrers són acire i només aparquen 
al carrer principal. Que hi ha aparcaments per residents i per turistes amb hora.

El Sr Batle diu que hora damunt Es Cos no és possible perquè és de Costes i propietat 
privada.

La Sra Seguí demana si seria possible acire

La Sra Torres contesta que acire tendria els mateixos problemes.

El Sr Tomàs diu que el Policia Local, Guillem,  posava una barrera devora Marivent.

El Sr Batle contesta que això suposa un policia dissabte i diumenge i això és complicat.

El Sr Vives diu que tancar a baix fa que traslladi el problema al poble perquè els cotxes 
hi seran igualment.

La Sra Seguí diu que això és un col·lapse i un perill per la gent.

El Sr Albertí comenta que s’han fet ressò de queixes de neteges de carrers al Port des 
Canonge, que els veïnats han penjat fotos a indrets per el mal estar que hi ha amb el 
manteniment de carrers 

La  Sra  Torres  contesta  que  el  personal  de  manteniment  baixa  cada  dijous  a  fer 
manteniment i en Gaspar va a fer reparacions i en Miquel recollida. Que s’ha fet un 
calendari de neteja però per raons x no es va acabar. Que el dia de Banyalbujazz només 
quedava un racó, que tot l’altre estava fet però per raons determinades no es va poder 
acabar.

El Sr Batle diu que les coses no són tan senzilles com manar fer-ho, que s’ha de tenir 
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recursos per poder fer-les. Que abans la neteja dels carrers es feia esquitant i tardava 
dos mesos a tornar a sortir l’herba però que ara no és així, que l’herba surt tot d’una i  
tenint els recursos humans que tenim no podem fer més.

La Sra Torres comenta que estan parlant d’unes herbes i fulles d’un ficus, que tot l’altre 
estava bé.

El Sr Batle diu que va ser una persona en concret

El Sr Albertí contesta que hi va haver una queixa d’un parell de persones al carrer Sa 
Punta Roja.

La Sra Torres diu que aquí ja entren a zona privada. Demana si es creu que és una 
problemàtica que hi hagi fulles al carrer.

El Sr Albertí contesta que el cas concret és més que fulles de ficus, que hi ha una eura,  
una figuera...

La Sra Torres informa que ara no hi ha res.

El Sr Albertí diu que hi era, que ara s’ha arreglat però que hi ha una problemàtica que 
cada any passa. Que el seu és anar als punt problemàtics.

El Sr Batle diu que a la volta des jornal d’en Nofre hi havia més herbes a carretera i que 
com no va venir el Consell a fer net ho varen haver de fer el personal de manteniment. 
Que van fent com poden. Que al mes d’abril varen tenir quatre homes i varen començar 
a anar més al Port des Canonge, però que hi ha el que hi ha. Que al Port des Canonge 
quan  xerram de  brutor  de  carrers  xerram d’herbes  no  de  brutor,  que  pot  haver-hi 
excrements de ca però això és un tema de civisme.

La  Sra  Torres  comenta  que  al  juny  es  va  començar  un  servei  de  neteja  amb  un 
calendari. Que varen començar amb el carrer des Port des Canonge, el principal, i que 
s’ha hagut de tornar a fer dos dies abans de la presentació del projecte peque no es pot 
esquitar i que això passa a tots els carrers.

El Sr Peralta diu que està content que tots els problemes de Banyalbufar siguin herbes i 
fulles al carrers.

El Sr Batle informa que s’han posat les rajoles del carrer Ramon Llull i altres. Que 
quan acaben les escales de dat, abans de la darrera rampa volen posar una rajola que 
posi barri des Penyal. Que com allà no coincidia res s’havia de tornar a enumerar, i que 
com hi ha un parell de carrers el seu es no posar carrer sinó barri.

La Sr Seguí diu que ho veu bé, que barri es pot posar.
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