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ACTA DEL PLE 
 
Tipus de sessió: ORDINÀRIA Data: 29/03/2011 
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial 
Hora d’inici: 20:30 Hora d’acabament: 21:30 
President: Bartomeu Nadal Pol, Batlle President 
Secretari : Antoni Sastre Oliver 
Membres: Assisteix S’absenta 
Bartomeu Beltran Prats X  
Antoni Bennasar Arbós X  
Joan Campins Sans X  
Miquel Company Vives X  
Catalina Isern Fiol X  
Andreu Isern Pol X  
Rafel Llobet Capellà X  
Eugeni Miquel Martínez Fiol X  
Bartomeu Nadal Pol X  
Miquel Pizà González X  
Joan Sans Sansó X  

 
 

1.- INFORMAR AL PLE DEL CANVI DE SITUACIÓ JURÍDICA DELS 
REGIDORS DEL GRUP POLÍTIC UM. 

 
El President  dona lectura a l’informe jurídic emés per secretaria en el que es posa de manifest el 
canvi a la situació de regidors no adscrits dels membres del grup polític UM com a 
conseqüència de la sol·licitud presentada pels mateixos i en la que comuniquen la dissolució del 
grup polític. 

 
2.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 

 
El President  presenta a aprovació del Plenari les següents actes de sessions anteriors: 

Data Ordinària Extraordinària Extraordinària urgent 
08/02/2011  X  

 
Atès que el Sr. Andreu Isern Pol manifesta la seva disconformitat amb el contingut de l’acta es 
retira el punt de l’ordre del dia per a que s’inclogui en la propera sessió. 
   

3.- ESTUDI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES ALS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONDICIONS 
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL 
SERVEI DEL CENTRE DE DIA.  
  

Ponent: Bartomeu Nadal (Regidor no adscrit) 
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat. 

 
Antecedents: 
 
1r.- En data 08 de febrer de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Consell en sessió extraordinària va 
aprovar entre d’altres l’expedient de licitació del contracte de gestió del servei del centre 
d’estades diürnes Francesca Homar Pascual. 
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2n.- En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 26 de febrer de 2011 es publicà 
l’anunci de licitació de l’esmentat contracte així com l’exposició al públic dels plecs de 
clàusules administratives particulars, iniciant-se així el període de deu dies naturals per a que 
es puguin presentar al·legacions als plecs de conformitat amb l’article 188.3 de la Llei 20/2006 
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
3r.- En data 08 de març de 2011 tingué entrada en el registre municipal escrit d’al·legacions 
formulat per el Sr. Miquel Alenyà Fuster actuant com a President de la Assemblea 
Autonòmica Cruz Roja en Illes Balears. 
4t.- Vist l’informe jurídic emès pel secretari-interventor on proposa l’estimació de l’al·legació 
primera i la desestimació de la segona així com l’aclariment dels criteris de valoració. 
5è.- Atès que el Ple és competent com a òrgan de contractació de l’expedient del coneixement 
de les al·legacions presentades en virtut de la competència atribuïda a la disposició addicional 
segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic 
 

Intervencions: 
 
Antoni Bennasar (PP) 
No fa cap intervenció. 

 
Andreu Isern (PSOE) 
No fa cap intervenció. 

 
Miguel Company (ICU) 
No fa cap intervenció. 

 
Joan Sans (PSM) 
No fa cap intervenció. 

 
Votació:  

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Antoni Bennasar Arbós PP X   
Miguel Pizà González PP X   
Catalina Isern Fiol PP X   
Joan Campins Sans PP X   
Andreu Isern Pol PSIB X   
Rafel Llobet Capellà PSIB X   
Bartomeu Nadal Pol - X   
Bartomeu Beltran Prats - X   
Eugeni Miquel Martínez Fiol IdeCU X   
Miquel Company Vives IdeCU X   
Joan Sans Sansó PSM X   

 
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
Acords aprovats: 
 
1r.- Acceptar l’al·legació primera de manera que es modifiquin els plecs de clàsules 
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques per a que es corregeixin els 
apartats corresponents a les despeses del personal que treballa actualment en el centre de dia. 
2n.- Desestimar l’al·legació segona i per tant mantenir com a preu base de licitació anual de 
123.288’48.-Euros, més la quantitat de 9.863’08.- euros en concepte d’IVA 
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3r.- Modificar l’apartat setè del plec de clàusules administratives particulars donant-li la 
següent redacció: 
Són criteris que han de servir de base per a l'adjudicació del contracte els següents: 
 
1. Rebaixa de la remuneració a pagar per l’Ajuntament de Consell, per cada baixa de  
250 euros mensuals en el preu base de licitació (exclòs l’IVA), 10 punts. Fins a un màxim de       
60 punts 
2. Oferiment d’un servei de fisioterapia un mínim d’una hora diària per setmana. 
S’atorgaran 10 punts per cada hora per setmana que s’ofereixi fins a un màxim de    30 punts    
3. Oferiment d’un servei de bugaderia fent ús de la maquinària municipal          10 punts  

 4.- Realitzar una nova convocatòria de la licitació del contracte al BOIB, a la web municipal    
(perfil del contractant) i tauler d’anuncis municipal, tot concedint un termini de quinze dies per 
a la presentació de les ofertes. 
 
4.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 

 
Ponent: Bartomeu Nadal cedeix la paraula a Bartomeu Beltran  
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat. 

 
Antecedents: 
 
1.- La Comptabilitat de l’exercici 2010 reflecteix l’existència de despeses compromeses sense 
crèdit adequat i suficient, fet que motivà la no aplicació a l’exercici 2010 i la necessitat 
d’aplicar-les a la comptabilitat de l’exercici 2011. 
2.- L’article 59.2 del Reial Decret 500/1990 estableix que la competència per a l’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits correspon al Ple de l’entitat. 
3.- Les despeses que integren el present expedient de reconeixement extrajudicial s’aplicaran al 
pressupost prorrogat i s’entendran aplicades al pressupost de l’exercici 2011 un cop la 
Corporació l’hagi aprovat. 
4.- L’import de la relació és de 299.036’71 € i és necessari per poder pagar les despeses que es 
relacionen, en tant no es podrien pagar sense el seu previ reconeixement. 
5.- Aquesta Corporació ha intentat executar els pressupostos el millor possible, no obstant no 
me sap greu reconèixer que es tracta d’una quantia important però que anirà minvant a mesura 
que l’Ajuntament cobri els deutes que li deuen. 
 
 

Intervencions: 
 
Antoni Bennasar (PP) 
És molt lloable que es reconeixi la importància però quan un és part activa té una 
responsabilitat; serà una situació molt complicada pels quin venguin després. No tenc dubte de 
que s’han intentat fer les coses bé però la legislatura acabarà amb un deute immens; intentar 
no vol dir fer i serem els Consellers els que haurem de pagar el deute que en la immensa 
majoria s’ha generat aquesta legislatura per això no poden aprovar aquest punt 

 
Andreu Isern (PSOE) 
No fa cap intervenció. 

 
Miquel Company (IdeCU) 
No fa cap intervenció. 
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Joan Sans (PSM) 
No fa cap intervenció 
 
Bartomeu Beltran (Regidor no adscrit) 
No reconèixer-ho no seria correcte però es parla de deute històric i no es parla d’ingressos 
quan aquest Ajuntament ha fet feina per millorar, ja sigui les plaques fotovoltaiques, la taxa de 
rastro, el conveni de plusvàlues... 

 
 
Votació:  

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Antoni Bennasar Arbós PP  X  
Miguel Pizà González PP  X  
Catalina Isern Fiol PP  X  
Joan Campins Sans PP  X  
Andreu Isern Pol PSIB X   
Rafel Llobet Capellà PSIB X   
Bartomeu Nadal Pol - X   
Bartomeu Beltran Prats - X   
Eugeni Miquel Martínez Fiol IdeCU X   
Miquel Company Vives IdeCU X   
Joan Sans Sansó PSM X   

  
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
 
Acords aprovats: 
 
1º.- Reconèixer les obligacions derivades dels serveis i subministraments prestats que 
ascendeixen a un total de 299.036’71 €, conformement al següent detall:  
 

CREDITOR IMPORT PARTIDA 
actuacio dj le vinyl  600,00 431 226.09 
actuacio dj many rivera  600,00 431 226.09 
actuacio dj sebas ramis  500,00 431 226.09 
agrupacio abeniara 275,00 338 226.09 
agrupacio folklorica cofre antic 300,00 338 226.09 
agrupacio folklorica cofre antic 300,00 338 226.09 
ajuntament de palma 385,12 162 225.02 
antonio gil de los rios sl 335,17 132 221.04 
aquadim distribucions i muntatges sl 2.395,27 161 227.99 
aquadim distribucions i muntatges sl 497,52 161 227.99 
aquadim distribucions i muntatges sl 2.991,22 161 221.99 
aquadim distribucions i muntatges sl 1.882,75 161 227.99 
aquadim distribucions i muntatges sl 876,41 161 210.00 
associacio cultural herbes dolces 900,00 338 226.09 
associacio cultural ritmeflok (quart creixent) 1.000,00 338 226.09 
associacio de dimonis de consell 450,86 431 226.09 
associacio fundicio dada gugu 180,00 332 226.06 
associacio son dos 1.050,00 338 226.09 
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atisae - asistencia tecnica industrial sae 317,74 170 227.99 
beneides sant antoni-2009 (francisca lourdes company vidal) 60,00 338 226.09 
blinker españa sau 933,51 169 213.00 
boxi baleares sl 708,00 338 226.09 
busquets uniformidad slu 42,03 230 221.04 
busquets uniformidad slu 1.204,82 169 221.04 
busquets uniformidad slu 431,13 169 221.04 
caliu folk associacio cultural 1.000,00 431 226.09 
can ruminot construccions & reformas 395,30 132 632.00 
carrier españa sl 705,20 920 213.00 
cent. Med. Beb. Carb. Pepsico sl 590,08 338 226.09 
cent. Med. Beb. Carb. Pepsico sl (abonament) -247,99 338 226.09 
cent. Med. Beb. Carb. Pepsico sl 586,90 338 226.09 
circulo de lectores 31,45 332 221.00 
circulo de lectores 22,50 332 683.00 
circulo de lectores 51,40 332 683.00 
city clean 57,45 332 221.10 
city clean 57,45 332 221.10 
city clean 57,45 332 221.10 
col·legi ramon llull 19,20 230 480.06 
col·legi ramon llull 12,80 230 480.06 
col·legi ramon llull 6,40 230 480.06 
comercial distribuidora puig sl 156,59 161 221.11 
comercial distribuidora puig sl 156,59 161 221.10 
creu roja (agost-2010) 10.274,04 233 227.99 
creu roja (desembre-2010) 10.274,04 233 227.99 
creu roja (juliol-2010) 10.274,04 233 227.99 
creu roja (juny-2010) 10.274,04 233 227.99 
creu roja (novembre-2010) 10.274,04 233 227.99 
creu roja (octubre-2010) 10.274,04 233 227.99 
creu roja (setembre-2010) 10.274,04 233 227.99 
cucorba 800,00 338 226.09 
distribuidora rotger sl 35,73 338 226.09 
distribuidora rotger sl 213,07 324 220.00 
distribuidora rotger sl 1.128,07 321 220.00 
distribuidora rotger sl 91,67 338 226.09 
editora balear sa 590,00 338 226.09 
editora balear sa 118,00 920 220.01 
emt - empresa municipal de transports 242,30 441 223.00 
emt - empresa municipal de transports 167,61 441 223.00 
emt - empresa municipal de transports 259,33 441 223.00 
eurocarnavales sa 41,21 338 226.09 
feim esport sl 6.431,00 340 632.00 
funeraria ntra sra de lluc 360,61 164 227.00 
gar-fra sa 259,20 337 226.09 
globagua sl 292,05 161 221.10 
globagua sl 847,19 161 221.10 
globagua sl 292,05 161 221.10 
globagua sl 194,70 161 221.10 
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grupo kalise menorquina sa 451,01 338 226.09 
inforaiguer sc - sa plaça- 354,00 431 226.09 
isleña de alquiler sl 1.155,22 169 203.00 
isleña de alquiler sl 821,28 169 203.00 
isleña de alquiler sl 538,08 169 203.00 
isleña de alquiler sl 1.063,72 169 203.00 
isleña de alquiler sl 437,32 169 214.00 
jaume mayrata fiol - cassolini- 358,72 431 226.09 
jaume reynes company 150,00 920 226.02 
jmp instal·lacions i reparacions cb, factura nº FA001478 776,74 165 212.00 
jmp instal·lacions i reparacions cb, factura nº FA001478 398,44 165 210.00 
jmp instal·lacions i reparacions cb, factura nº FA001478 439,10 230 212.00 
jmp instal·lacions i reparacions cb, factura nº FA001478 649,00 431 226.09 
jmp instal·lacions i reparacions cb, factura nº FA001478 472,00 431 226.09 
jmp instal·lacions i reparacions cb, factura nº FA001478 1.359,07 165 210.00 
limpiezas alarcon muro sl, factura nº 18 1.684,80 162 203.00 
limpiezas alarcon muro sl, factura nº 18 1.520,60 162 227.00 
logistica oliver sl 63,73 332 223.00 
logistica oliver sl 34,13 332 223.00 
logistica oliver sl 30,47 332 223.00 
mac insular sl 1.546,51 162 227.99 
mac insular sl 2.024,83 162 227.99 
mac insular sl 2.067,82 162 227.99 
mac insular sl 1.004,43 162 227.99 
mac insular sl 1.291,41 162 227.99 
mac insular sl 2.080,09 162 227.00 
mallorquina de servicio y medio ambiente sl 439,17 920 220.00 
mancomunitat des raiguer 19.105,37 162 463.00 
mancomunitat des raiguer 409,38 011 463.00 
mancomunitat des raiguer 18.511,83 162 463.00 
mancomunitat des raiguer 18.335,09 162 463.00 
mancomunitat des raiguer 19.440,19 162 463.00 
mancomunitat des raiguer 18.005,44 162 463.00 
mancomunitat des raiguer, aportacions munic. data 10/12/10 1.663,59 920 463.00 
mancomunitat des raiguer, aportacions munic. data 10/12/10 10.679,65 230 463.00 
mancomunitat des raiguer, aportacions munic. data 10/12/10 18.108,32 162 463.00 
mancomunitat des raiguer, aportacions munic. data 10/12/10 321,40 162 463.00 
mancomunitat des raiguer, aportacions munic. data 10/12/10 449,50 454 463.00 
maria alicia echevarria perez  1.103,19 932 227.08 
maria alicia echevarria perez 742,57 932 227.08 
materials per a la construccio des raiguer sl 236,60 340 622.00 
materials per a la construccio des raiguer sl 869,99 340 632.00 
materials per a la construccio des raiguer sl 1.305,17 169 212.00 
materials per a la construccio des raiguer sl 2.316,79 340 210.00 
miguel martorell asesores sl -desembre 2010- 737,50 920 227.99 
miguel martorell asesores sl -novembre 2010- 737,50 920 227.99 
miguel simonet guardiola (joieria mian) 364,41 340 221.99 
miguel simonet guardiola (joieria mian) 1.180,30 340 226.09 
mitjans de comunicacio sl 1.180,00 338 226.09 
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natividad de grado molinero 180,00 332 226.06 
natura parc 1.620,00 431 226.09 
poly klyn sl 247,80 431 226.09 
propalym sl 271,40 169 221.10 
quimio test 235,69 161 227.99 
quimio test 235,69 161 227.09 
quimio test 235,69 161 227.00 
reciclafusta s. Coop. 357,26 162 227.99 
reciclafusta s. Coop. 606,26 162 227.99 
reciclafusta s. Coop. 657,41 162 227.99 
reciclafusta s. Coop. 289,22 162 227.00 
restaurant es castell 1.820,00 334 226.09 
restaurante can arabi sl 149,99 321 221.05 
restaurante can arabi sl 254,66 230 221.05 
restaurante can arabi sl 157,49 321 221.05 
restaurante can arabi sl 104,99 321 221.05 
restaurante can arabi sl 814,92 230 221.05 
rosa maria alberti oliver, arquitecta 5.699,43 340 622.00 
s.c.l. Del camp mallorqui 25,84 171 210.00 
servicios de teleasistencia sa 364,94 233 227.99 
servicios de teleasistencia sa 377,72 233 227.99 
servicios de teleasistencia sa 3,53 233 227.99 
servicios de teleasistencia sa 3,19 233 227.99 
servicios de teleasistencia sa 359,77 233 227.99 
servicios de teleasistencia sa 352,63 233 227.99 
sgae 132,75 338 226.09 
sgae 896,80 334 226.09 
sistemas de oficina d'es pla sa - canon- 164,02 920 220.00 
sistemas de oficina d'es pla sa - canon- 143,26 920 220.00 
sistemas de oficina d'es pla sa - canon- 286,78 920 220.00 
sistemas de oficina d'es pla sa - canon- 32,70 920 220.00 
subvencio sa sinia 1.800,00 334 480.06 
telim sl 2.017,80 162 221.10 
telim sl 2.168,76 162 227.99 
telim sl 338,01 321 221.10 
tomas exposito escolano 236,00 340 227.00 
tomas exposito escolano 232,00 340 212.00 
tomas exposito escolano 236,00 340 227.00 
tonerclass sl 222,38 332 220.00 
tonerclass sl 207,49 132 220.00 
tonerclass sl 190,53 920 220.00 
tracalada 425,00 338 226.09 
usp sl 1.905,37 132 623.00 
victoria pellicer alonso 120,00 337 226.09 
wurth españa sa 239,19 169 213.00 
wurth españa sa 786,03 169 221.10 
wurth españa sa 925,56 169 221.10 
wurth españa sa 996,65 169 221.10 
wurth españa sa 919,15 169 221.99 
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wurth españa sa 598,56 169 221.10 
wurth españa sa 706,96 169 212.00 
xaloc musica 600,00 338 226.09 
yolanda perez garcia -truyols- 165,24 338 226.09 
   
TOTAL 299.036,71  

 
2º.- Que es procedeixi per la Intervenció Municipal a la seva comptabilització en les partides 
corresponents.  
  
 
5.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 

CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCIÓ ANIMAL A L’ENTORN HUMÀ. 
 
Bartomeu Nadal   
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat. 

 
Antecedents: 
 
1.- El Consell de Mallorca així com el Govern de les Illes Balears han comunicat als 
Ajuntaments de l’Illa la necessitat de disposar d’una ordenança reguladora de la protecció 
animal, de forma que a part de regular la convivència humana amb als animals dins el terme 
municipal també es reguli el tracte, la custòdia i posterior trasllat a Son Reus (Ajuntament de 
Palma). 
2.- D’acord amb l’anterior i vista la necessitat de disposar d’una regulació pròpia es va 
encarregar al departament de medi ambient la redacció d’un esborrany d’ordenança reguladora 
de la convivència, defensa i protecció animal que és el que es proposa per a la seva aprovació. 
3.- En relació amb aquest punt l’Ajuntament ha instal·lat caneres al Punt Verd per a l’estància 
dels cans recollits abans de traslladar-los a Son Reus, des d’aquí convit a tots els regidors a 
visitar-les. 

 
Intervencions: 
 
Antoni Bennasar (PP) 
És una cas que s’ha de regular, crec que haurem d’anar a veure les caneres ja que és molt 
significatiu que sigui la darrera cosa que es fa. Votarem a favor. 

 
Andreu Isern (PSOE) 
No fa cap intervenció. 

 
Bartomeu Beltran (Regidor no adscrit) 
No fa cap intervenció 

 
Miquel Company (ICU) 
No fa cap intervenció 

 
Joan Sans (PSM) 
No fa cap intervenció 
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Votació:  
 

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Antoni Bennasar Arbós PP X   
Miguel Pizà González PP X   
Catalina Isern Fiol PP X   
Joan Campins Sans PP X   
Andreu Isern Pol PSIB X   
Rafel Llobet Capellà PSIB X   
Bartomeu Nadal Pol - X   
Bartomeu Beltran Prats - X   
Eugeni Miquel Martínez Fiol IdeCU X   
Miquel Company Vives IdeCU X   
Joan Sans Sansó PSM X   

 
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
Acords aprovats: 
 
1.- Aprovar l’ordenança reguladora de la convivència, defensa i protecció animal. 
2.- Exposar al públic per un període de 30 dies hàbils el present acord, durant els quals els 
interessats podran presentar les al·legacions i reclamacions que estimin oportunes. 
 
 

6.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI AL PACTE DELS BATLES 
 
Bartomeu Nadal cedeix la paraula a Andreu Isern (PSOE)  
El ponent exposa breument els antecedents del punt a debat.  

 
Antecedents: 
 
1r.- En el Pla d’Acció de l’Eficiència Energètica aprovat a finals de 2006 la Comissió va 
incorporar la creació d’un Pacte dels Batles com a acció prioritària per actuar a nivell local i 
regional. 
2n.- La Lluita contra el canvi climàtic com a prioritat per a la UE. Compromís ferm de reduir 
les emissions de CO2 un 20% pel 2020. 
3.- El canvi climàtic és un problema global amb solucions locals: les ciutats generen emissions 
però també esdevenen llocs on desenvolupar noves idees i projectes innovadors contra 
l’escalfament global. 
4t.- L’estratègia per combatre la crisi climàtica només pot ser global, integrada, a llarg termini, 
i sobretot participativa. Aquest enfocament complex on es gestiona millor és a l’escala local. 
Per tant, les ciutats han d’esdevenir actors líders per implantar les polítiques energètiques 
sostenibles i han de rebre recolzament per aquest esforç. 
5è.- La Conselleria de Comerç, Industria i Energia ha obert unes línees de subvencions per 
millorar l’eficiència energètica als municipis que preveuen com a requisit per a sol·licitar-les 
l’Adhesió dels municipis al Pacte dels Batles.  
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Intervencions: 
 
Antoni Bennasar (PP) 
Tot el que sigui reduir emissions és positiu. 
 
Bartomeu Beltran (Regidor no adscrit) 
No fa cap intervenció. 
 
Miquel Company (IdeCU) 
No fa cap intervenció  
 
Joan Sans Sansó (PSM) 
No fa cap intervenció  

 
Votació:  

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Antoni Bennasar Arbós PP X   
Miguel Pizà González PP X   
Catalina Isern Fiol PP X   
Joan Campins Sans PP X   
Andreu Isern Pol PSIB X   
Rafel Llobet Capellà PSIB X   
Bartomeu Nadal Pol - X   
Bartomeu Beltran Prats - X   
Eugeni Miquel Martínez Fiol IdeCU X   
Miquel Company Vives IdeCU X   
Joan Sans Sansó PSM X   

 
Resultat de la votació: Aprovada X Denegada  

 
 
Acords aprovats: 
 
1.- Aprovar l’adhesió del municipi de Consell al Pacte dels Batles. 
2.- Comunicar el present acord als organismes competents 
 

 
 
II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
 

1.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA 88/2010 AL 26/2011  

 
Ponent: Bartomeu Nadal  
Es retira el punt de l’ordre del dia 
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2.-  PRECS I PREGUNTES. 

 
1.- Andreu Isern (PSOE) 
Prega al Sr. Antoni Bennasar que es llegeixi les còpies de les actes de les que li fa entrega on 
consta qui va contractar al Sr. Casimir Godia i que fou el Partit Popular el que va retirar les 
NNSS. 

 
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, quan és l’hora 
d’acabament a dalt indicada, i s’estén la present acta, de tot el qual com a secretari en don fe. 
 
Consell,  29 d’abril de 2011 
 
 
 
El Batlle President,       El secretari, 
 


