
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT  DE 4 DE 

FEBRER DE 2010. 

 
 
Quan són les 09:00 hores del dijous 4 de febrer  de 2010, es reuneix al Saló d’Actes de 
la Casa Consistorial la Corporació en Ple per celebrar sessió extraordinària i urgent en 
primera convocatòria. Sota la presidència del Sr. Batle, D. Mateu Ferrà Bestard hi 
assisteixen els següents regidors; Sr. Joan Peralta Palmer per part d’UM; Sr. Manel 
Romero Romero, i Sr. Miquel Bujosa per part del PSOE;  Sr. Pere Joan Salleras Vives i 
Margarita I. Barceló Vives, per part del PP. 
 
Es troba present la Secretària de la Corporació, la Sra. Sílvia Ripoll Genovart, la qual 
dóna fe de l’acte. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Antoni Palerm Milla, d’UM. 
 
El Sr. Batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents assumptes dins 
l’ordre del dia: 
 
1.-  RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA  DE LA CONVOCATÒRIA. 

 
 
El Batle explica la urgència de la convocatòria: per l’import dels projectes que es 
presenten per la subvenció del Plan E 2010, és competent el Batle, i per aquest motiu es 
va emetre un Decret de Batlia per sol·licita la subvenció i aprovar els projectes, però 
se’ns ha requerit per part de l’Estat un acord de Ple, perquè així ho posen en la seva 
Resolució de la Convocatòria. Avui acaba el termini per presentar les sol·licituds i 
d’aquí la urgència de la convocatòria. 
 
Pere Joan diu que li extranyava que  s’hagués convocat abans ,perquè a la Resolució de 
l’Estat ho diu. 
 
Es sotmet a votació i el resultat és de sis (6) vots a favor. 
 
 
2 .- APROVACIÓ DELS PROJECTES DE “MILLORA ENLLUMENAT 

PÚBLIC PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I IMPULSAR 

L’ESTALVI” I    “REHABILITACIÓ CAMÍ DELS AMORADORS” I LA 

SOL·LICITUD DE FINANCIACIÓ A L’ESTAT EN EL MARC DEL “FONDO 

ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010”. 

 
 
 
 



 
 

PROPOSTA: 

“PROJECTES DELS QUALS ES SOL·LICITA LA FINANCIACIÓ A L’ESTAT EN 
EL MARC DEL “FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD 
LOCAL 2010”. 
 
1ER PROJECTE  
REHABILITACIÓ CAMÍ DELS AMORADORS 
PRESSUPOST DE 33.853,01 € 
 
 
2ON PROJECTE 
MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I IMPULSAR L’ESTALVI 
 
PRESSUPOST DE 33.929,99 € 
 
Sumen un total de 67.783,00 € , que és el que s’ha adjudicat a l’Ajuntament de 
Banyalbufar en el marc d’aquest Conveni.” 
 
Manel Romero diu que no sabia que aquest camí era públic. El Batle diu que sí, que és 
un camí que du a la plata de la Lleona, que el projecte comprèn la canonada d’aigua , 
refer el trespol i posar una barana de fusta, tal com ja es va comentar en general en el 
ple ordinari anterior. 
Pel que fa a l’enllumenta, canviant al sistema de LEDs, que també es cometà, es tracta 
d’estalviar energia i estalviar en manteniment, no hi ha projecte perquè el cost és el de 
les LEDs i la mà d’obra per posar-les. Com tots saben el sistema actual ha resultat 
bastant dolent, donant infinitat de problemes. 
 
Manel Romero diu que en le seu dia li van vendre com lo millor en enllumenat, estalvi, 
etc. 
 
Pere Joan Salleres  troba , al igual que l’any passat, que pareix que es fan els projectes a 
la carta, que es diu que hi ha tants de diners i en base a això, es fa el projecte, i a lo 
millor hi ha diners que es podrien haver dedicat a una altra cosa. 
 
El Batle respon que els projectes els fa el tècnic municipal, i que evidentment es té en 
compte la subvenció que s’han de rebre, i s’intenta fer el màxim amb els diners que han 
d’arribar, a més han de ser projectes que comencin i acabin en una sola actuació.  
Pere Joan diu que l’any passat en vers de 2 projectes ,s’haurien pogut fer tres, per 
exemple, o ara. 
El Batle diu que la subvenció no dona per tant. 
 
Miquel Bujosa pensa que el sistema del PLAN E va un poc a l’inrevés de la resta de 
projectes, aquí primer es dona la subvenció a l’Ajuntament i és l’Ajuntament que amb 
aquests diners determinats mira el que pot fer. Quan es tracta d’un POS per exemple el 
que es fa és primer fer el projecte, veure el que costa i després veure si es pot dur a 
terme o no. Però aquest cas del Plan E és diferent. 
 



 
 
 
 
Sotmès el punt a votació, el resultat fou de sis (6) vots a favor. 
 
No havent més temes a tractar, quan són les 09:40 hores el Sr. Batle aixeca la sessió, de 
la que s’estén la present Acta i de la que jo com a Secretària dón fe amb el vist i plau del 
Sr. Batle. 
 
 

Banyalbufar, 4 de febrer de 2010 
 
 

                                 V-I-P 
EL BATLE                                     LA SECRETÀRIA 

 
 
 
 
 


