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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:  29 d’abril de 2019 
Horari:  18 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet,  batle 
Maria Paula Ginard Vílchez,  regidora 
Onofre Serra Vila,   regidor 
Maria Antònia Sureda Martí,  regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Ana María Comas Delgado,  regidora 
Magdalena Maria Fernández,  regidora 
Immaculada Moreno Mayal,  regidora 
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Amalio Arnandis Puig,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Sílvia Ripoll Genovart,  secretària accidental 
 
No hi assisteixen: 
Bartomeu Gili Nadal,   regidor 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 29 de novembre de 2017, de 26 
de novembre de 2018 i de les de 14 de gener, 28 de gener i 25 de febrer de 2019. 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’elecció de jutge o jutgessa de pau suplent de 
l’Ajuntament d’Artà. 
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta per a la signatura del Pacte de Batles i Batlesses 
per al Clima i l’Energia. 
4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local d’1 d’abril de 2019 
“Eleccions generals de 2019. Nomenaments dels membres de les meses electorals”. 
5. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de la contractació de la gestió del servei 
públic a la primera infància de l’Ajuntament d’Artà. 
6. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament de participació ciutadana. 
7. Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient per a l’alteració de la qualificació 
jurídica del solar a cedir a la Conselleria de Salut per a la construcció del Centre de 
Salut. 
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de revisió i adaptació del Reglament intern de la 
Junta Local de Seguretat. 
9. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
4/2019. 
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10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2019 i a dia 
17 d’abril de 2019. 
11. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 29 de novembre de 2017, de 
26 de novembre de 2018 i de les de 14 de gener, 28 de gener i 25 de febrer de 2019 
 
La regidora d’UIA, Magdalena Maria, vol comentar que a l’acta de 25 de febrer de 
2019, en el punt setè, on intervé el portaveu d’El PI, Sr. Gili, quan diu “l’exposició de 
motius és la mateixa, que ells varen proposar la redacció dels punts de la part 
dispositiva”, en realitat creu el Sr. Gili no va dir això, sinó que estava d’acord amb la 
modificació feta a la part dispositiva i que, per això, s’hi van adherir. Però, com que 
avui el Sr. Gili no hi és i no ho poden comentar, que almenys quedi dit. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions de 29 
de novembre de 2017, de 26 de novembre de 2018 i de les de 14 de gener, 28 de gener i 
25 de febrer de 2019. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’elecció de jutge o jutgessa de pau suplent 
de l’Ajuntament d’Artà 
 
El batle, Sr. Galán, explica la proposta, que diu el següent: 
 
<<Vist que el mandat del jutge de pau suplent, Pau Jordi Cabrer Gómez, ha finalitzat i 
atès que és necessari cobrir novament aquesta plaça; 
 
Vist que es va iniciar el procediment per elegir el nou jutge de pau suplent i que es va 
fer pública aquesta convocatòria mitjançant un anunci en el BOIB (BOIB núm. 34, de 
14 de març de 2019), en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Artà i a la pàgina web 
municipal; 
 
Una vegada finalitzat el termini per presentar candidatures, es varen presentar, per 
cobrir aquesta plaça, les persones següents: 
 
- Pau Jordi Cabrer Gómez; 
 
Una vegada examinada la documentació presentada per l’única persona candidata, es 
proposa al Ple que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Proposar l’elecció de Pau Jordi Cabrer Gómez, titular del DNI núm. 41516089P per 
al càrrec de jutge de pau suplent, amb el vot de la majoria absoluta legal requerida per a 
aquest tipus d’acord segons l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de jutges de 
pau,  
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2. Trametre aquest acord al Jutjat Degà de 1a Instància i Instrucció de Manacor, perquè 
l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.>> 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Proposar l’elecció de Pau Jordi Cabrer Gómez, titular del DNI núm. 41516089P per 
al càrrec de jutge de pau suplent, amb el vot de la majoria absoluta legal requerida per a 
aquest tipus d’acord segons l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de jutges de 
pau,  
 
2. Trametre aquest acord al Jutjat Degà de 1a Instància i Instrucció de Manacor, perquè 
l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta per a la signatura del Pacte de Batles i 
Batlesses per al Clima i l’Energia 
 
El batle explica la proposta, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<Vist el Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia. 
 
Atès que el Pacte esmentat és beneficiós per als interessos municipals, fet que també 
redundarà en benefici dels interessats. 
 
Aquesta Batlia, d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions vigents, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar la signatura del Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia en els 
mateixos termes en què ha estat presentat. 
 
2. Notificar aquest acord al Consell de Mallorca. 
 
3. Facultar el batle o la batlessa per a la signatura del Pacte i de tota la documentació 
que sigui necessària per a l’execució d’aquest acord.>> 
 
El batle explica que aquest consistori sempre ha estat compromès amb la millora del 
medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Va ser l’any 2011 quan es va adoptar 
l’acord, però, com que no es presentà el PAES, l’Ajuntament en va ser exclòs. La 
voluntat és que ara no passi això i que es pugui dur endavant. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Moreno, volia demanar precisament això. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que no té res a dir. 
 
El regidor del PP, Sr. Lliteras, demana si s’ha llevat el nom del batle de la proposta per 
posar només “el batle/essa”, sigui qui sigui, a la qual cosa se li respon que sí. 
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La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que el 5 d’abril es va aprovar un reial decret molt 
important que donarà contingut a aquest pacte de 2011, i que regula el tema de l’ús i la 
venda d’energia solar, etc. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar la signatura del Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia en els 
mateixos termes en què ha estat presentat. 
 
2. Notificar aquest acord al Consell de Mallorca. 
 
3. Facultar el batle o la batlessa per a la signatura del Pacte i de tota la documentació 
que sigui necessària per a l’execució d’aquest acord. 
 
 
4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local d’1 d’abril de 
2019 “Eleccions generals de 2019. Nomenaments dels membres de les meses 
electorals” 
 
Com que ningú té res a dir, els reunits acorden, per unanimitat, ratificar l’acord de la 
Junta de Govern d’1 d’abril de 2019 “Eleccions generals de 2019. Nomenaments dels 
membres de les meses electorals”, el qual es transcriu a continuació: 
 
<<Exp. 2019/1194. Eleccions generals de 2019. Nomenaments dels membres de les 
meses electorals 
 
A l’efecte del que estableix l’article 26 de la Llei orgànica de règim electoral general 
vigent; 
 
Els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Nomenar per als càrrecs que s’indiquen els/les electors/ores que es relacionen a 
continuació: 
 
Districte Censal 01, Secció 001, Mesa A 
NOM         CÀRREC A  
         LA MESA 
 
RAFAEL GARAU GENOVARD president 
MARGARITA GARAU SILVA 1a vocal 
PERE CABOT CURSACH 2n vocal 
MARIA DEL CARME SERRA GELABERT presidenta 1a suplent 
FÈLIX MORENO MORELL president 2n suplent 
MARIA SARD SUÑER 1a vocal 1a suplent 
JOSEFA MUÑOZ LORENZO 1a vocal 2a suplent 
ISABEL VIVES MIRALLES 2a vocal 1a suplent 
JAIME FORTEZA NEGRE 2n vocal 2n suplent 
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Districte Censal 01, Secció 001, Mesa B 
NOM         CÀRREC A  
         LA MESA 
 
SOFIA VILLÁN COLLANTES DE TERÁN presidenta 
MARIA FRANCISCA PÉREZ PASCUAL 1a vocal 
MARIA DEL MAR LÓPEZ MARTÍ 2a vocal 
MARIA TERESA LÓPEZ RAMON presidenta 1a suplent 
LLORENÇ FERRAGUT REUS president 2n suplent 
MAGDALENA MORAGUES LLADONET 1a vocal 1a suplent 
MARINA PANTOJA NIÑO 1a vocal 2a suplent 
MARIA VICENS RIERA 2a vocal 1a suplent 
JUDITH BENEJAM NOGUERA 2a vocal 2a suplent 
 
Districte Censal 01, Secció 002, Mesa A 
NOM         CÀRREC A  
         LA MESA 
 
CRISTINA GINARD TORRES presidenta 
APOL·LÒNIA ESTHER ALCOVER MESTRE 1a vocal 
ANTONIO FERRER VAQUER 2n vocal 
MARIA MAGDALENA ADROVER PONT presidenta 1a suplent 
OFELIA DE JESUS HERNÁNDEZ GARCIA presidenta 2a suplent 
ANTÒNIA BENNÀSAR CERDÀ 1a vocal 1a suplent 
PETRA GINARD TOUS 1a vocal 2a suplent 
BARTOLOMÉ LÓPEZ FERRER 2n vocal 1r suplent 
ANTONIO CISNEROS RUIZ 2n vocal 2n suplent 
 
Districte Censal 01, Secció 002, Mesa B 
NOM         CÀRREC A  
         LA MESA 
 
MARIA ISABEL PERELLÓ DALMAU presidenta 
PEDRO MOLL FERRAGUT 1r vocal 
MARIA PASTOR AGUILÓ 2a vocal 
CARLOS ENRIQUE SILVANO GÓMEZ president 1r suplent 
JUAN CARLOS REYES JIMÉNEZ president 2n suplent 
KLEBER PATRICIO UNTUÑA SISALEMA 1r vocal 1r suplent 
MIGUEL OLIVER GINARD 1r vocal 2n suplent 
MARGARITA TORRES SERVERA 2a vocal 1a suplent 
ELOY MAZA GIL 2n vocal 2n suplent 
 
Districte Censal 01, Secció 003, Mesa A 
NOM         CÀRREC A  
         LA MESA 
 
JUAN GAYÀ VIVES president 
FRANCISCA ESPINOSA PASTOR 1a vocal 
ANTONI CARRIÓ PIRIS 2n vocal 



6 
 

BÀRBARA COBO SUREDA presidenta 1a suplent 
EMILIA CAÑADAS FERNÁNDEZ presidenta 2a suplent 
MARIA ÀNGELA ANDREU AMORÓS 1a vocal 1a suplent 
MARGARITA CRISTINA GONZÁLEZ FERRER 1a vocal 2a suplent 
JAUME ESTEVA ESTEVA 2n vocal 1r suplent 
JUAN GILI SANTANDREU 2n vocal 2n suplent 
 
Districte Censal 01, Secció 003, Mesa B 
NOM         CÀRREC A  
         LA MESA 
 
ANA MARÍA MESQUIDA NADAL presidenta 
MARIA ISABEL MOLL ALZAMORA 1a vocal 
GONZALO MANUEL SÁNCHEZ NOVO 2n vocal 
ALESSIA ESTEFANIA SÁNCHEZ CAÑADAS presidenta 1a suplent 
ANDRÉS TOUS LLITERAS president 2n suplent 
MARIA MANUELA NICOLAU CIFRE 1a vocal 1a suplent 
DANIEL MUÑOZ TOUS 1r vocal 2n suplent 
JULIO MERINO GUERRERO 2n vocal 1r suplent 
MARIA ASUNCIÓN MORAIS MARTINS 2a vocal 2a suplent 
 
Districte Censal 02, Secció 001, Mesa A 
NOM         CÀRREC A  
         LA MESA 
 
MARIA ISABEL GINARD SANTANDREU presidenta 
MIGUEL LLANERAS GINARD 1r vocal 
TOMEU GINARD BRUNET 2n vocal 
SEBASTIÀ DALMAU JULIÀ president 1r suplent 
JOSÉ CANET GENOVART president 2n suplent 
MARIA ESCAMILLA GARCIA 1a vocal 1a suplent 
MARIA CALDENTEY MESTRE 1a vocal 2a suplent 
MINERVA FERRERA NÚÑEZ 2a vocal 1a suplent 
LUIS FERRER VAQUER 2n vocal 2n suplent 
 
Districte Censal 02, Secció 001, Mesa B 
NOM         CÀRREC A  
         LA MESA 
 
ANTÒNIA OBRADOR ESPINOSA presidenta 
ANTONI MUÑOZ NAVARRO 1r vocal 
MARIA ISABEL NEBOT PIRIS 2a vocal 
M. ÁNGELES POMAR SANCHO presidenta 1a suplent 
ANTONI MOREY GUISCAFRÈ president 2n suplent 
MARIA ROSA TERRASSA TOUS 1a vocal 1a suplent 
JAIME RIGO TORRES 1r vocal 2n suplent 
ANTÒNIA TOUS GINARD 2a vocal 1a suplent 
MARIA ANTÒNIA OBRADOR CALDENTEY 2a vocal 2a suplent 
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Districte Censal 02, Secció 002, Mesa A 
NOM         CÀRREC A  
         LA MESA 
 
MARIA ESTER ARTIGUES PÉREZ presidenta 
MARGARITA CASELLAS VIVES 1a vocal 
ANTÒNIA JUAN PONS 2a vocal 
DAVID BARTOMEU DURAN RIERA president 1r suplent 
ALBERTO CASTRO HERNÁNDEZ president 2n suplent 
MIQUEL CAPÓ GENOVARD 1r vocal 1r suplent 
MARIA CRISTINA JAUME MORA 1a vocal 2a suplent 
JOSÉ ALZAMORA TORRES 2n vocal 1r suplent 
MIQUEL GARAU FERRER 2n vocal 2n suplent 
 
Districte Censal 02, Secció 002, Mesa B 
NOM         CÀRREC A  
         LA MESA 
 
CATALINA TERRASSA SUREDA presidenta 
NAGORE SASTRE IBARGUTXI 1a vocal 
VANESA PARRA MORA 2a vocal 
ALEXANDRA PASCUAL BOEHM presidenta 1a suplent 
VICTORIA MERCADO PAREDES presidenta 2a suplent 
MANUEL VILLALBA REYNALDO 1r vocal 1r suplent 
OLGA PADILLA ARENOS 1a vocal 2a suplent 
MARÍA JOSÉ MIR GARCÍA 2a vocal 1a suplent 
MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ PACHÍN 2a vocal 2a suplent 
 
2. Ratificar aquest acord pel Ple de l’Ajuntament.>> 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de la contractació de la gestió del servei 
públic a la primera infància de l’Ajuntament d’Artà 
 
La regidora d’El PI, Sra. Sureda, explica la proposta, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<En relació amb l’expedient relatiu a la contractació, per procediment obert, dels 
serveis d’atenció a la primera infància del terme municipal d’Artà, subjecte a regulació 
harmonitzada, tramitació urgent, emet l’informe proposta de resolució següent, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, amb base als següents 

  
ANTECEDENTS DE FET 

 
1. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 

Tipus de contracte: contracte de serveis  
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Objecte del contracte: atenció a la primera infància del terme municipal d’Artà 

Procediment de contractació: obert, subjecte a 
regulació harmonitzada 

Tipus de tramitació: urgent 

Codi CPV:801 10000-8 (serveis d’ensenyament preescolar), categoria 24_serveis 
d’educació i formació professional. 

Valor estimat del contracte: 1.002.442,95 € 

Pressupost base de licitació: 1.002.442,95 € Exempt d’IVA 

Durada de l’execució: 4 anys més 6 mesos de 
pròrroga 

Durada màxima:  

 
Aquest contacte no es divideix en lots. 
 
2. A la vista de l’expedient de contractació tramitat: 
 
Document Data Observacion

s 
Proposta de contractació del servei d’atenció a la primera 
infància del terme municipal d’Artà 

01-10-2018  

Informe de Secretaria 03-10-2018  
Informe d’Intervenció 03-10-2018  
Resolució d’inici 08-10-2018  
Plec de prescripcions tècniques 22-10-2018  
Plec de clàusules administratives 22-10-2018  
Informe de fiscalització prèvia   
Resolució de l’òrgan de contractació 29-10-2018  
Anunci de licitació en el perfil del contractant 09-11-2018  
Anunci de licitació en el DOUE 09-11-2018  
Acta de la mesa de contractació d’obertura de sobres «A» 27-11-2018  
Acta de la mesa de contractació d’obertura de sobres «C»  27-11-2018  
Informe de valoració tècnica  21-12-2018  
Acta de la mesa de contractació d’obertura de sobres «B» i 
proposta d’adjudicació 

11-01-2019  

Resolució de l’òrgan de contractació 14-01-2019  
Requeriment al licitador 15-01-2019  
Presentació d’al·legacions  01-02-2019  
Nou informe de valoració tècnica 04-03-2019  
Acta de la mesa de contractació d’estudi d’al·legacions i 
nova proposta d’adjudicació 

01-04-2019  

Resolució de l’òrgan de contractació 02-04-2019  
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

La legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 
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- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les disposicions addicionals 
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(d’ara endavant LCSP). 
- Els articles 4 a 6, 18 a 24, 27 i 48 a 64 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual 
es deroga la Directiva 2004/18/CE (d’ara endavant, Directiva de Contractació). 
- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques (articles vigents després de 
l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 

 
Vist tot això, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
legislació aplicable i és procedent la seva aprovació per la Batlia, de conformitat amb la 
disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Per això, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, qui subscriu eleva la següent  
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

 
1. Adjudicar el contracte del servei d’atenció a la primera infància del terme municipal 
d’Artà en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a AIXA, SCL. 
 
2. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les 
ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels 
restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:  

 
— LIREBA, Serveis Integrats, SL 
— EULEN, Servicios Sociosanitarios, SA 
 
3. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l’informe de fiscalització 
que s’emeti per la Intervenció. 

 
4. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. 
 
5. Designar, com a responsable del contracte, la Sra. Magdalena Colom Amengual, 
tècnica dels Serveis Educatius Municipals. 
 
6. Notificar l’adjudicació a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional prestada. 
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7. Notificar a AIXA, SCL, adjudicatària del contracte, aquest acord i citar-la per a la 
signatura del contracte, que tendrà lloc a les oficines de l’Ajuntament en el termini de 
quinze dies hàbils, comptadors des que es remeti la notificació de l’adjudicació a les 
empreses licitadores. 

  
8. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant en un 
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut 
previst en l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 

 
9. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Diari Oficial de la Unió 
Europea a tot tardar 10 dies després de la formalització del contracte. 

 
10. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte, incloent-hi la identitat de la persona adjudicatària, l’import d’adjudicació, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’impost sobre el valor afegit. 
 
11. Remetre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el qual 
s’hagués formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient en què es 
derivi, tot això dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte.>> 

 
La regidora d’El PI, Sra. Sureda, explica que es va fer la proposta d’adjudicació i el 
requeriment de documentació a l’empresa que va obtenir la major puntuació, però que, 
posteriorment, hi va haver al·legacions d’una altra empresa i es va revisar per part del 
comitè d’experts i del personal tècnic municipal, que ratificaren els seus informes i 
valoracions. Ara es proposa l’adjudicació a l’oferta millor valorada, que és la presentada 
per AIXA. 

 
La regidora d’UIA, Sra. Moreno comenta que l’empresa que ha al·legat, LIREBA, 
pareix que no vol desistir d’aquest concurs i lamenta que el procediment s’hagi allargat 
tant en el temps, tot i que la voluntat del seu grup era municipalitzar aquest servei. 

 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que ja ho han dit tot. 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, diu que és un tema que ja no es pot ajornar més i que no 
hi ha impediment legal per continuar el procediment. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Adjudicar el contracte del servei d’atenció a la primera infància del terme municipal 
d’Artà en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a AIXA, SCL. 
 
2. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les 
ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels 
restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:  

 
— LIREBA, Serveis Integrats, SL 
— EULEN, Servicios Sociosanitarios, SA 
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3. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l’informe de fiscalització 
que s’emeti per la Intervenció. 

 
4. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. 
 
5. Designar, com a responsable del contracte, la Sra. Magdalena Colom Amengual, 
tècnica dels Serveis Educatius Municipals. 
 
6. Notificar l’adjudicació a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional prestada. 

 
7. Notificar a AIXA, SCL, adjudicatària del contracte, aquest acord i citar-la per a la 
signatura del contracte, que tendrà lloc a les oficines de l’Ajuntament en el termini de 
quinze dies hàbils, comptadors des que es remeti la notificació de l’adjudicació a les 
empreses licitadores. 

  
8. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant en un 
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut 
previst en l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 

 
9. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Diari Oficial de la Unió 
Europea a tot tardar 10 dies després de la formalització del contracte. 

 
10. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte, incloent-hi la identitat de la persona adjudicatària, l’import d’adjudicació, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’impost sobre el valor afegit. 
 
11. Remetre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el qual 
s’hagués formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient en què es 
derivi, tot això dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte. 
 
 
6. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament de participació ciutadana 
 
El batle, Sr. Galán, explica que es tracta de l’instrument més important que s’ha posat a 
debat en aquesta legislatura. S’ha esperat un poc perquè s’havia d’aprovar la nova llei 
de participació ciutadana del Govern i ja està aprovada. Comenta que, primer de tot, 
s’ha fet una consulta ciutadana i després s’ha iniciat la tramitació administrativa i, 
novament, s’ha fet una consulta prèvia d’unes 3 setmanes per fer-hi aportacions. Ara, el 
proper pas, és aprovar-lo inicialment i tenir-lo en exposició pública 30 dies abans de 
l’aprovació definitiva. 
 
El batle vol destacar els òrgans i els mecanismes de participació que s’han establert, així 
com la comissió de participació ciutadana, que serà molt important. Comenta que hi 
havia un reglament que necessitava actualitzar i aquest nou reglament s’entén com una 
eina viva, que s’ha d’anar millorant a mida que sigui necessari. 
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La regidora d’UIA, Sra. Moreno, pensa que és un tema important que ha duit molta 
feina i que els punts que volien debatre ja es varen modificar i discutir a les comissions 
informatives, per la qual cosa es veu que hi ha una voluntat del batle per arribar a un 
consens i, en aquest sentit, tot i que, potser, no és el millor moment per dur-lo a Ple, 
demana que sigui un reglament viu i que es faci complir, que no sigui només un paper. 
Manifesta que hi votaran a favor. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana que no siguin només lletres damunt un paper, 
sinó que sigui real i s’apliqui. Avança que hi votarà a favor. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, comenta que hi ha participat molt activament i que s’hi 
han recollit quasi totes les seves aportacions. Han quedat coses per incloure, com el 
tema de la gent que treballa i estudia a Artà, de trobar la manera en què també puguin 
participar, però que és complicat i és un tema que s’anirà treballant. 
 
La regidora d’El PI, Sra. Sureda, vol afegir que Artà ha demostrat que és un poble 
participatiu, on s’han fet diferents iniciatives, i creu que aquest ha de ser un reglament 
viu, que es modifiqui segons les necessitats. Per tot això, vol donar l’enhorabona a la 
participació. 
 
El batle vol agrair el suport de tots els grups polítics, perquè és un document molt 
important, però remarca que no ha de quedar només en paraules, sinó que s’ha 
d’utilitzar. Agraeix a tots el talant per consensuar acords en temes tan diversos. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, vol donar les gràcies al poble per no tenir por 
d’intervenir. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar inicialment el Reglament de participació ciutadana d’Artà, en els termes en 
què figura en l’expedient. 
 
2. Sotmetre el projecte de Reglament de participació ciutadana d’Artà a un període 
d’informació pública, per un termini de trenta dies, mitjançant l’anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el 
veïnat i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular 
reclamacions, objeccions o observacions. Finalitzat el termini d’informació pública, 
resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i 
aprovar la redacció definitiva del Reglament. En el cas que no es presentin al·legacions, 
entendre l’acord provisional com a definitiu, sense necessitat de cap acord exprés. 
Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre del Reglament en el BOIB, sense que 
entri en vigor fins que s’hagi duit a terme aquesta publicació. Així mateix, notificar 
aquest acord d’aprovació definitiva a les persones interessades que haguessin presentat 
al·legacions. 
 
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones 
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el 
Registre Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb 
l’objecte de la disposició. 
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4. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest 
assumpte. 
 
 
7. Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient per a l’alteració de la qualificació 
jurídica del solar a cedir a la Conselleria de Salut per a la construcció del Centre 
de Salut 
 
El batle explica la proposta, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<Vista la certificació emesa per la secretària municipal en data 29/03/2019 en relació a 
la qualificació com a bé de domini públic dels terrenys sobre els quals s’ha d’ubicar el 
Centre de Salut d’Artà i que han de ser objecte de cessió a la Conselleria de Salut. 
 
Vist l’informe tècnic i jurídic emès pels serveis municipals en data 29/03/2019, que 
acredita l’oportunitat i la legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica del bé que ha 
de ser objecte de cessió. 
 
Vist el que disposa l’article 47.2.n de la Llei reguladora de les bases de règim local i 
l’article 8.2 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 1372/1986, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació per adoptar acords relatius a l’alteració de la qualificació 
jurídica dels béns demanials o comunals. 
 
Vist el que disposa l’article 1.3 de la Llei 8/1993, d’atribució de competències als 
consells insulars en matèria de règim local, que regula la disposició de béns 
patrimonials de les entitats locals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal de l’Ajuntament d’Artà l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
1. Aprovar inicialment l’expedient de desafectació de part de l’immoble de domini 
públic que figura en l’Inventari de béns municipals amb el número 00348 d’ordre, 
l’alteració de la seva qualificació jurídica com a bé patrimonial i la modificació de 
l’inventari municipal corresponent. 
 
2. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial, juntament amb l’informe tècnic i jurídic de data 
29/03/2019 que la justifica, a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la 
seva publicació en el BOIB, en el tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica de la 
corporació. 
 
3. Posar en coneixement del Consell de Mallorca l’expedient iniciat.>> 
 
El batle espera que així s’acabin ja totes les possibles traves administratives per poder 
fer realitat aquest Centre de Salut. Diu que és molt trist que, en tot el temps que ha 
passat, encara no s’hagi pogut fer res. 
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La regidora d’UIA manifesta que el seu grup hi votarà a favor. Comenta que el Govern 
va dir que a finals de 2020 es començaria, però que té seriosos dubtes que això sigui 
així. 
 
La regidora d’El PI, Sra. Sureda, comenta que és un assumpte molt demandat des de fa 
temps. El centre actual està en molt males condicions i estan contents que es posi un 
solar a disposició del Govern per poder construir-hi el nou Centre de Salut d’Artà. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, desitja que la propera legislatura ja hi hagi el nou PAC. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar inicialment l’expedient de desafectació de part de l’immoble de domini 
públic que figura en l’Inventari de béns municipals amb el número 00348 d’ordre, 
l’alteració de la seva qualificació jurídica com a bé patrimonial i la modificació de 
l’inventari municipal corresponent. 
 
2. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial, juntament amb l’informe tècnic i jurídic de data 
29/03/2019 que la justifica, a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la 
seva publicació en el BOIB, en el tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica de la 
corporació. 
 
3. Posar en coneixement del Consell de Mallorca l’expedient iniciat. 
 
 
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de revisió i adaptació del Reglament intern 
de la Junta Local de Seguretat 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, explica la proposta, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<Vist que el Ple de 29 de juliol de 2008 va aprovar el Reglament intern de la Junta 
Local de Seguretat del municipi d’Artà, en virtut de l’article 54 de la Llei orgànica 
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, que preveu la possibilitat que es 
pugui constituir una junta local de seguretat en els municipis que compten amb cos de 
Policia Local propi, per tal d’establir les formes i els procediments de col·laboració 
entre les forces i els cossos de seguretat en el seu àmbit territorial; 
 
Vist que, en el segon paràgraf del preàmbul del Reglament intern de funcionament, s’hi 
especificava que “[…] aquest Ajuntament ha considerat convenient, mentre no es 
promulgui la norma reglamentària corresponent, a la qual fa referencia la LO 2/1986, de 
13 de març, de forces i cossos de seguretat, dictar el seu reglament propi, que permeti 
als responsables de l’Ajuntament prendre decisions en la matèria”; 
 
Vist que l’any 2010 es va aprovar el Reial decret 1087/2010, de 3 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament que regula les juntes locals de seguretat; 
 
Vist que, durant els darrers anys, s’han constituït espais de coordinació de les diferents 
administracions, on s’ha aprofundit i s’ha millorat quant a l’atenció integral dels 
problemes que afecten la ciutadania; 
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Vist que l’Ajuntament d’Artà ha aprovat plans plurianuals i estratègics d’atenció a les 
diferents problemàtiques sectorials, com ara el Pla municipal de drogues, el Pla 
d’igualtat, la constitució de la Mesa Intersectorial contra la Violència Masclista o els 
plans d’actuació quant a prevenció d’incendis, entre d’altres, es fa necessari i pertinent 
optimitzar els mecanismes i els espais ja existents per compartir tota la informació 
rellevant i per prevenir conflictes i garantir la seguretat i el benestar ciutadà;  
 
Atesa la Llei de transparència de les administracions públiques; 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà que adopti els següents  
 
ACORDS: 
 
1. Revisar i adaptar el Reglament de funcionament intern de la Junta de Seguretat Local, 
aprovat l’any 2008, al Reial decret 1087/2010, de 3 de setembre, i especialment pel que 
fa a la composició dels membres de la Junta, en tant que el Reial decret aprovat 
esmentat permet un nombre major de vocals. 
 
2. Estudiar la possibilitat d’afegir, com a vocal, un membre de cada partit polític amb 
representació a la sala, qui tendrà accés a tota la documentació tractada a les sessions de 
la Junta Local de Seguretat així com a les actes de les sessions.>> 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, explica que el Reglament és de 2008 i en aquell temps 
no hi havia encara cap reglament estatal. Ara ja està aprovat i, per això, es vol revisar i 
adaptar el d’Artà. 
 
La regidora d’UIA manifesta que hi està d’acord.  
 
El portaveu del PP diu que hi està d’acord, però pensa que seria important que hi 
participassin tots els regidors, en aquestes reunions. 
 
El batle comenta que li agradaria que aquestes reunions fossin més habituals. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Revisar i adaptar el Reglament de funcionament intern de la Junta de Seguretat Local, 
aprovat l’any 2008, al Reial decret 1087/2010, de 3 de setembre, i especialment pel que 
fa a la composició dels membres de la Junta, en tant que el Reial decret aprovat 
esmentat permet un nombre major de vocals. 
 
2. Estudiar la possibilitat d’afegir, com a vocal, un membre de cada partit polític amb 
representació a la sala, qui tendrà accés a tota la documentació tractada a les sessions de 
la Junta Local de Seguretat així com a les actes de les sessions. 
 
 
9. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits 4/2019 
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El batle explica que  es tracta de factures de l’any passat registrades dins enguany i que, 
per això, s’aproven extrajudicialment, que no és un tema d’aquest govern ni de cap 
altre. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que té una proposta a fer, perquè s’han adonat que 
moltes de les factures són de la torrentada i que ells estarien a favor d’aprovar-les, ja 
que han estat fruit d’una emergència que no es podia preveure, però no així les altres. 
Per això, proposa fer dos expedients diferents. 
 
El batle diu que entén la justificació d’UIA, però que l’expedient és un i que s’ha 
d’aprovar tal com està. Comenta que no es tracta de quin tipus de factures són, sinó de 
factures presentades dins l’exercici posterior al qual pertanyen.  
 
[Es comenta el tema amb la secretària i es decideix que l’expedient s’ha de votar tal 
com s’ha presentat.] 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 4 abstencions 
(UIA): 
 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 36.142,25 €,  els quals 
figuren en la relació annexa a la qual es remet (rel. 00010-2019). 
 
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2019, els crèdits corresponents, i 
amb càrrec a les respectives partides. 
 
 
10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2019 i 
a dia 17 d’abril de 2019 
 
Tothom es dona per assabentat. 
 
 
11. Precs i preguntes 
 
La secretària comenta que no s’han presentat escrits de precs i preguntes. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Moreno, diu que vol fer uns precs orals. En primer lloc, vol 
donar l’enhorabona al Club Esportiu Artà per la tasca que fa. També vol donar 
l’enhorabona al PSOE pels resultats electorals i a tots els que treballen per fer que la 
jornada electoral sigui un èxit. I, per finalitzar, vol sol·licitar que es retirin les pancartes 
polítiques que demanaven el vot per a les eleccions generals i que no es col·loquin fins 
que sigui el moment per a les properes eleccions del mes de maig. 
 
El portaveu del PP. Sr. Lliteras, vol donar l’enhorabona també al Club Esportiu Artà per 
la 312, pel Campionat de Màlaga, etc. I, d’altra banda, també vol donar l’enhorabona al 
PSOE pels resultats en les eleccions generals. Així mateix, dona les gràcies a tots els 
que votaren  en general i, concretament, als que votaren al Partit Popular. 
 
El batle dona les gràcies a tots per la part que li toca i, d’altra banda, vol posar de 
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manifest que el tema esportiu a Artà va en augment. També vol agrair als regidors tot el 
seu esforç per debatre tots els assumptes que s’han posat damunt la taula, sempre amb la 
voluntat de millorar el poble d’Artà, i vol agrair que li hagin fet la feina fàcil estant a 
l’altura dels esdeveniments i estant d’acord amb temes tan importants com els 
pressuposts de 2018, que es votaren per unanimitat, o el Reglament de participació 
ciutadana que s’ha aprovat avui. Per tot això, vol agrair la dedicació i l’esforç de tots els 
regidors en aquest que, probablement, serà el darrer Ple abans de les eleccions locals de 
maig. Per finalitzar, dona les gràcies a Ràdio Artà, per fer arribar a tota la ciutadania els 
plens en directe. 
 
 
Acords  
 
1. Acordar, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions de 29 de novembre de 2017, 
de 26 de novembre de 2018 i de les de 14 de gener, 28 de gener i 25 de febrer de 2019. 
 
2. Acordar, per unanimitat: 
2.1. Proposar l’elecció de Pau Jordi Cabrer Gómez, titular del DNI núm. 41516089P per 
al càrrec de jutge de pau suplent, amb el vot de la majoria absoluta legal requerida per a 
aquest tipus d’acord segons l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de jutges de 
pau,  
2.2. Trametre aquest acord al Jutjat Degà de 1a Instància i Instrucció de Manacor, 
perquè l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 
 
3. Acordar, per unanimitat: 
3.1. Aprovar la signatura del Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia en els 
mateixos termes en què ha estat presentat. 
3.2. Notificar aquest acord al Consell de Mallorca. 
3.3. Facultar el batle o la batlessa per a la signatura del Pacte i de tota la documentació 
que sigui necessària per a l’execució d’aquest acord. 
 
4. Acordar, per unanimitat, ratificar l’acord de la Junta de Govern d’1 d’abril de 2019 
“Eleccions generals de 2019. Nomenaments dels membres de les meses electorals”, el 
qual es transcriu a continuació: [vegeu el text complet a l’apartat “Desenvolupament de 
la sessió] 
 
5. Acordar, per unanimitat: 
5.1. Adjudicar el contracte del servei d’atenció a la primera infància del terme 
municipal d’Artà en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en 
els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a AIXA, 
SCL. 
5.2. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les 
ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels 
restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:  
— LIREBA, Serveis Integrats, SL 
— EULEN, Servicios Sociosanitarios, SA 
5.3. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l’informe de fiscalització 
que s’emeti per la Intervenció. 
5.4. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. 
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5.5. Designar, com a responsable del contracte, la Sra. Magdalena Colom Amengual, 
tècnica dels Serveis Educatius Municipals. 
5.6. Notificar l’adjudicació a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional prestada. 
5.7. Notificar a AIXA, SCL, adjudicatària del contracte, aquest acord i citar-la per a la 
signatura del contracte, que tendrà lloc a les oficines de l’Ajuntament en el termini de 
quinze dies hàbils, comptadors des que es remeti la notificació de l’adjudicació a les 
empreses licitadores. 
5.8. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant en un 
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut 
previst en l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
5.9. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Diari Oficial de la Unió 
Europea a tot tardar 10 dies després de la formalització del contracte. 
5.10. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte, incloent-hi la identitat de la persona adjudicatària, l’import d’adjudicació, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’impost sobre el valor afegit. 
5.11. Remetre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el 
qual s’hagués formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient en què 
es derivi, tot això dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte. 
 
6. Acordar, per unanimitat: 
6.1. Aprovar inicialment el Reglament de participació ciutadana d’Artà, en els termes en 
què figura en l’expedient. 
6.2. Sotmetre el projecte de Reglament de participació ciutadana d’Artà a un període 
d’informació pública, per un termini de trenta dies, mitjançant l’anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el 
veïnat i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular 
reclamacions, objeccions o observacions. Finalitzat el termini d’informació pública, 
resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i 
aprovar la redacció definitiva del Reglament. En el cas que no es presentin al·legacions, 
entendre l’acord provisional com a definitiu, sense necessitat de cap acord exprés. 
Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre del Reglament en el BOIB, sense que 
entri en vigor fins que s’hagi duit a terme aquesta publicació. Així mateix, notificar 
aquest acord d’aprovació definitiva a les persones interessades que haguessin presentat 
al·legacions. 
6.3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les 
persones consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin 
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació 
directa amb l’objecte de la disposició. 
6.4. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest 
assumpte. 
 
7. Acordar, per unanimitat: 
7.1. Aprovar inicialment l’expedient de desafectació de part de l’immoble de domini 
públic que figura en l’Inventari de béns municipals amb el número 00348 d’ordre, 
l’alteració de la seva qualificació jurídica com a bé patrimonial i la modificació de 
l’inventari municipal corresponent. 
7.2. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial, juntament amb l’informe tècnic i jurídic de 
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data 29/03/2019 que la justifica, a informació pública per un termini d’un mes, 
mitjançant la seva publicació en el BOIB, en el tauler d’anuncis municipal i a la seu 
electrònica de la corporació. 
7.3. Posar en coneixement del Consell de Mallorca l’expedient iniciat. 
 
8. Acordar, per unanimitat: 
8.1. Revisar i adaptar el Reglament de funcionament intern de la Junta de Seguretat 
Local, aprovat l’any 2008, al Reial decret 1087/2010, de 3 de setembre, i especialment 
pel que fa a la composició dels membres de la Junta, en tant que el Reial decret aprovat 
esmentat permet un nombre major de vocals. 
8.2. Estudiar la possibilitat d’afegir, com a vocal, un membre de cada partit polític amb 
representació a la sala, qui tendrà accés a tota la documentació tractada a les sessions de 
la Junta Local de Seguretat així com a les actes de les sessions. 
 
9. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 4 abstencions (UIA): 
9.1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 36.142,25 €,  els quals 
figuren en la relació annexa a la qual es remet (rel. 00010-2019). 
9.2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2019, els crèdits corresponents, i 
amb càrrec a les respectives partides. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental    Vist i plau 

El batle 
 
 
 
 


