
PACTE DE PROPOSTES DE PROGRAMA ENTRE 
PSIB-PSOE -MÉS PER UN ACORD DE GOVERN A 

L’AJUNTAMENT D’ALGAIDA PER AL MANDAT 
2015-2019 

!
Reunits  
!

MARIA ANTÒNIA MULET VICH, cap de llista de la 
candidatura municipal del PSIB-PSOE i  
BARTOMEU BALLESTER SALAS, cap de llista de la 
candidatura municipal de Més per Algaida, Pina i 
Randa 
!
Havent arribat a un acord programàtic per al 
mandat corporatiu que sorgeix que les eleccions de 
les eleccions celebrades el dia 24 de maig, a partir 
de les propostes de cada un dels programes 
electorals, ens comprometem, en nom propi i en el 
dels integrants de cadascuna de les nostre llistes a 
dur a terme el compromís programàtic que a 
continuació es resumeix sempre tinguent en compte 
que per qualsevol altre tema relacionat amb el 
munic ip i que ambdues formac ions t rob in 
importants, també es parlarà i s’informarà, sota 
l’alcaldia de Maria Antònia Mulet Vich que serà 
votada com a Batlessa pels integrants de les dues 
candidatures signants.  
A continuació detallam en primer lloc les propostes 
de les dues candidatures i en segon lloc  els acords 
programàtics per el mandat corporatiu. 
!
PROPOSTES .- !
BENESTAR SOCIAL MÉS 
1.-Augmentar la dotació per a serveis socials (Augmentar hores 
assistent social/Educadora de Carrer) 
2.-Col·laboracions Socials (SOIB) !
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BENESTAR SOCIAL PSIB-PSOE  
1. Ens sembla perfecte ja que també ho plantejam al nostre 

programa electoral. Atès que els serveis socials d’Algaida els 
gestiona la  Mancomunitat Pla de Mallorca destinarem més 
recursos municipals a la Mancomunitat per ampliar la dedicació de  
l’Educadora de Carrer. 

2. No hi estam d’acord. Pensam de la mateixa manera que 
Comissions Obreres (CCOO) que denuncia aquest tipus de 
contractes perquè s’aprofiten de la necessitat de les persones que 
es troben en situació d’atur ja que han de fer feina i continuen a 
l’atur esgotant la seva prestació. !

BENESTAR SOCIAL COMPROMÍS PROGRAMÀTIC. !
1. Destinarem més recursos municipals a la Mancomunitat 

per ampliar la dedicació de  l’Educadora de Carrer 
2. Inclourem clàusules socials als contractes públics que 

realitza l’Ajuntament per afavorir la contractació de 
persones en situació d’atur de llarga durada, majors de 
45 anys, joves i persones amb discapacitats. 
Continuarem amb els programes de contractació de 
persones en situació d’atur en el marc de les 
subvencions del SOIB. !!

EDUCACIÓ MÉS 
1.- Reforçar col·laboració amb IES: Consell escolar, Ampa, Policia 
tutor, ajudes transport 
2.-Garantirem la viabilitat i el bon funcionament de l’escoleta 
municipal d’infants 
3.-Potenciar la figura del Policia Tutor. Anomenar-ne un amb perfil 
específic per aquest lloc !
EDUCACIÓ PSIB 
1. Tot el que sigui fomentar la col·laboració amb la Comunitat 

Educativa ens sembla perfecte. 
2. La millor manera de garantir la viabilitat de l’escoleta i evitar la 

Llei de Reforma Local i la Llei d’Estabilitat Pressupostària és 
mantenir el control sobre la despesa de l’Ajuntament i continuar 
tenint superàvit. Per tant, hi estam d’acord. 

3. Ens sembla sobredimensionat dedicar un Policia Local només a la 
tasca de Policia Tutor. La figura del Policia Tutor esta coberta a la 
Plantilla actual i es venen desenvolupant accions de prevenció i 
formació de manera coordinada amb el centre i els Serveis Socials. 
Malgrat això, tot el que sigui donar més formació, eines i recursos 
al Policia Tutor ens sembla bé. 
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EDUCACIÓ COMPROMÍS PROGRAMÀTIC  
1.-Seguirem reforçant i fomentant la col·laboració amb la 
comunitat educativa del municipi a tots els nivells : infantil, 
primària i secundària . I aquets fet es reforçarà amb la posada 
en marxa del Consell Escolar Municipal on hi participaran tots 
els centres educatius i l’AMPA entre d’altres. 
2.- La millor manera de garantir la viabilitat de l’escoleta i 
evitar la Llei de Reforma Local i la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària és mantenir el control sobre la despesa de 
l’Ajuntament i continuar tenint superàvit.  
3.-Promocionarem la figura del Policia Tutor perquè pugui 
seguir amb les tasques de prevenció i formació amb els 
centres educatius i els serveis socials , al mateix temps que 
els hi facilitarem l’accés a formació específica , eines i 
recursos per a millorar la seva tasca !!
CULTURA I PATRIMONI MÉS 
1.- Realitzarem el Catàleg de Camins Públics i ampliarem el de 
Patrimoni, amb la senyalització de camins i llocs d’especial interès 
2.-Difondrem el legat de Ramon Llull  !
CULTURA I PATRIMONI PSIB  
1. El Catàleg de camins públics ja existeix i es troba en vigor, per 

tant no cal realitzar-lo. Del tema de la senyalització, ens sembla 
correcte afegir aquesta informació al projecte que proposam de 
l’elaboració d’una guia de camins.  
En relació al Catàleg de Patrimoni, durant aquesta passada 
legislatura l’hem aprovat provisionalment i estam pendents de 
l’aprovació definitiva pel Consell de Mallorca. Actualment el 
Catàleg contempla la protecció de 235 elements arquitectònics, 
però com es lògic no es un Catàleg tancat i es pot anar ampliant. 
No hi ha cap inconvenient. 

2. Totalment d’acord  !
CULTURA I PATRIMONI PROGRAMÀTIC  !
1.- Tal com hem parlat, al tenir ja el catàleg de camins públics 
el que posarem en marxa serà la revisió d’aquest catàleg per a 
la seva actualització així   com estudiar la situació dels camins 
públics. Per a fer feina amb aquest tema, ho farem d’una 
manera participativa : convocarem a tots els col·lectius més 
sensibilitzats amb el tema: caçadors, grups esportius, pagesos 
per a ampliar la informació i cercar sol·lucions a possibles 
problemes com ara obertura de camins i altres. 
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2.-Difondrem el legat de Ramon Llull  !!!!!!
JOVENTUT MÉS  
1.- Contractar un educador de carrer 
2.- Reforçar la tasca del Casal de Joves 
3.- Promoure la creació d’un club d’esplai/ Potenciar l’Associació de 
Joves  !
JOVENTUT PSIB  
1. Com hem dit a l’apartat de Benestar Social, ampliarem la dotació 

pressupostària a la Mancomunitat perquè es pugui ampliar la 
dedicació de l’Educadora de Carrer al nostre Municipi així com 
proposam al nostre programa electoral. 

2. Així com hem ampliat el contracte de la dinamització, estam 
d’acord en seguir ampliant el seu contracte.  

3. Continuarem donant suport al teixit associatiu del municipi en 
forma d’assessorament, subvencions, cessió de locals públics al 
Casal Pere Capellà o col·laborant amb les seves activitats. Així com 
hem fet amb l’Associació de Comerç i Empresa, l’Associació 
d’Artesans o el Club Esportiu dels trotadors, no tenim cap 
inconvenient en donar suport a la creació d’un grup d’esplai 
sempre respectant el criteri de la Parròquia d’Algaida. !

JOVENTUT PROGRAMÀTIC 
1.- 1. Destinarem més recursos municipals a la Mancomunitat per 
ampliar la dedicació de  l’Educadora de Carrer 
2.-Per el reforçament del Casal de Joves seguirem ampliant el 
contracte de dinamització. 
3.-A n’aquest punt seguirem donant suport al teixit associatiu i a 
n’aquest cas els joves per a dur a terme activitats com ara la  creació 
d’un Club d’Esplai . Ens comprometem des de l’Ajuntament a 
fomentar i recolzar la posada en marxa d’aquets tipus d’accions i 
iniciatives.  !
URBANISME I MOBILITAT MÉS 
1.- Reordenar el centre urbà amb la participació de bars i comerços. 
Preveure la Ronda 
2.-Reordenació de la Plaça i tancament cap de setmana i festius  
3.-Implantar noves zones blaves d’aparcament ( aigua, xaloc i plaça) 
4-Obertura nou vial entre c/ Campet i c/ Can Carrintar 
5.-Transport públic entre Pina, Algaida, Randa i Llucmajor  
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6.- Cartells plaça normativa cívica ( monopatin, pilotes, jardins, cans)  !
URBANISME I MOBILITAT PSIB  
1. No entenem la proposta per tant en principi no hi estam d’acord 

fins que ens sigui explicada  
2. No hi ha inconvenient per tancar la plaça  a la zona del carrer del 

bisbe els dies festius, dissabtes i diumenges horabaixa durant el 
bon temps. 

3. En aquest punt, d’acord perquè nosaltres ja ho duim al programa 
electoral 

4. S’haurà de tramitar una Modificació de les Normes  Subsidiàries 
per tornar a ordenar la zona i fer possible l’obertura del carrer. No 
hi ha cap inconvenient. 

5. Estam d’acord en instar al Govern a incloure aquesta ruta a les 
noves concessions de les línies d’autocar que s’han de tornar a 
contractar. En el cas de que es pretengui que l’Ajuntament 
assumeixi el cost econòmic d’aquesta proposta, no hi estam 
d’acord i a més, no tenim competències en el transport de viatgers 
entre nuclis urbans. 

6. No estam d’acord. Els espais públics han de ser llocs de 
convivència i s’ha de fer possible el seu ús pels diferents 
col·lectius: infants, joves, adults, gent major. 
El 6 de març de 2014 vàrem aprovar l’ordenança de convivència 
ciutadana d’Algaida per unanimitat de tots els grups polítics 
(PSOE, MES i PP). En aquesta ordenança, el seu capítol tercer 
estableix: !

CAPÍTOL TERCER: ÚS INADEQUAT DE L’ESPAI PÚBLIC PER A 
JOCS 
Article 22.- Fonaments de la regulació 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de 
circulació de les persones, en la protecció dels vianants i en el dret que totes 
les persones tenen a no ser pertorbades en el seu exercici i a gaudir 
lúdicament dels espais públics conforme a la seva naturalesa i el destí 
d’aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de 
l’espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres 
usuaris. 
1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o semblants en l’espai públic està 
sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en especial, de la seva 
seguretat i tranquil·litat, i també al fet que no impliquin perill per als béns, 
serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 
2. Queden excloses les proves esportives i altres activitats en al via pública i 
espais públics autoritzats per l’autoritat competent. !
Article 23.- Normes de conducta 
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1. Es prohibeix la pràctica de competicions esportives massives i 
espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns o dels altres usuaris 
de l’espai públic, i que no comptin amb les autoritzacions corresponents, si 
escau. 
2. Està especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o altres 
objectes que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai 
públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant 
públiques com privades. 
3. També es prohibeix la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb 
bicicletes, patins o monopatins fora de les àrees destinades a aquest efecte, 
sempre que puguin ocasionar danys personals, materials o problemes de 
convivència entre usuaris i veïns de la zona. 
4. Queda prohibida la utilització d’escales per a vianants, elements per a 
l’accessibilitat de persones minusvàlides, baranes, bancs, arrambadors, o 
qualsevol altre element del mobiliari urbà per realitzar acrobàcies amb 
patins i monopatins. 
5. Es prohibeix fer un ús inadequat de les instal·lacions dels parcs infantils, 
o no complir amb la senyalització establerta dins aquestes zones.  !
URBANISME I MOBILITAT  PROGRAMÀTIC  
1.-En aquest punt posarem en marxa un espai de 
participació obert  de tots els ciutadans implicats 
( comerços,bars,restauradors veïnats) per a treballar 
de manera conjunta i preveure les amenaces i les 
oportunitats de la construcció de la Ronda envers el 
comerç local i que aquesta sigui una oportunitat per a 
tot el municipi en aspectes com el turisme i la 
promoció econòmica.  
2.- Tancarem la plaça  a la zona del carrer del bisbe 
els dies festius, dissabtes i diumenges horabaixa 
durant el bon temps. Una de les possibilitats més 
factibles es la instal·lació de pilones retràctils al 
carrer Rei davant la sucursal bancària. 
3.-Seguirem amb la ampliació de zones blaves al 
municipi . La proposta es a la Plaça i a la Plaçeta . 
4.-Iniciarem una tramitació puntual de les NNSS 
5.-Iniciarem les accions per instar al Govern de les 
IIBB a incloure aquesta ruta a les noves concessions 
de les línies de transport públic. 
6.- En aquest punt, informarem als possibles usuaris 
afectats per la normativa de l’ordenança de 
convivència ciutadana d’Algaida dels motius de 
l’aplicació de la mateixa. Per tant, i abans de que 
acabi el curs escolar farem arribar una nota 
informativa als infants de l’Escoleta Municipal 
d’Infants i als alumnes del CEIP P.B.Pou  
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PROMOCIÓ ECONÒMICA MÉS 
1.-Crearem un serveis d’ocupació Municipal (ADL) 
2.-Elaboració Pla Integral Turístic  
3.-Oficina Informació Turística (compartida amb artesans locals, 
producte local, etc) !
PROMOCIÓ ECONÒMICA PSIB 
1. El servei d’ocupació en aquest moments es un servei que es 

realitza des de la Mancomunitat del Pla mitjançant l’Orientadora 
Laboral que atén a l’Ajuntament. No estam d’acord en duplicar els 
serveis. Aquest servei està gestionat mitjançant  personal 
administratiu de l’Ajuntament que fa feina de manera conjunta 
amb el servei d’ocupació realitzant tasques d’informació amb les 
persones que fan una demanda del servei 

2. Tal com duim al nostre programa electoral, estam d’acord en 
seguir desenvolupant el Pla de Desenvolupament Turístic del 
Municipi aprovat aquesta passada legislatura apostant per a la 
promoció del nostre patrimoni, paisatge, cultura i gastronomia 
potenciant la pàgina web turística www.visitalgaida.com i seguint 
amb altres accions juntament amb el teixit econòmic i social del 
municipi. 

3. No estam d’acord en augmentar la despesa de personal per 
tasques d’informació. En el cas de que es vulgui obrir una botiga 
de venta de producte artesanal i local entenem que l’Ajuntament 
no ha de fer competència a les botigues i comerços del poble. 
  

PROMOCIÓ ECONÒMICA PROGRAMÀTIC  
1.- El servei d’ocupació es realitza des de la Mancomunitat del 
Pla mitjançant l’Orientadora Laboral que atén a l’Ajuntament i 
per no duplicar aquest servei , seguirem fet feina de manera 
conjunta. Aquest servei està gestionat mitjançant  personal 
administratiu de l’Ajuntament que fa feina de manera 
conjunta amb el servei d’ocupació realitzant tasques 
d’informació amb les persones que fan una demanda del 
servei 
2.-Seguirem amb el desenvolupament del Pla Turístic del 
Municipi apostant perquè aquest sigui un Pla Turístic Integral 
on l’objectiu principal es seguir apostant per la promoció del 
nostre patrimoni, el paisatge, la cultura i la gastronomia i amb 
la participació de tots els agents implicats . 
3.-Aprofitant la pàgina web turística www.visitalgaida.com i 
seguint amb altres accions juntament amb el teixit social i 
econòmic del municipi crearem un punt d’informació turística  
a l’Ajuntament com acció de partida per a la promoció del 
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nostre municipi i sempre tinguent en compte la participació de 
tots els agents implicats( comerços, artesans, restauradors, 
bodeguers, etc). En aquest punt tenim clar que aquesta es una 
feina que s’ha d’anar fent de manera conjunta i amb la 
participació i implicació de tots i totes.  !
MEDI AMBIENT MÉS  
1.- Reorganitzar/ Ampliar Parc Verd 
2.-Tancar àrees d’aportació de foravila 
3.-Instal·lar papereres de reciclatge/Incidir en la ITR  
4.-Reprendre el PAES  !
MEDI AMBIENT PSIB 
1. Perfecte, ho duim al nostre programa electoral. 
2. No estam d’acord. Aquestes àrees d’aportació faciliten l’accés  al 

servei de recollida de residus a la població que viu a foravila (uns 
1.500 habitants). 

3. En relació a instal·lació papereres de reciclatge, totalment d’acord 
En quan a incidir en la ITR, es el que estam fent amb les 
campanyes de control i sensibilització als veïnats del municipi. 
Volem segui apostant per la ITR que tan bons resultats han donat, 
atès que reciclam un 50% dels residus que es generen al Municipi. 

4. El PAES no el podem reprendre perquè ja l’estam aplicant i s’han 
anat realitzant accions com son programes d’estalvi energètic a 
edificis públics com l’escola, tasques de millora de l’enllumenat 
públic per estalviar energia, regulació i control temperatura de la 
temperatura d’edificis públics com l’escola i l’escoleta municipal, 
etc. Per tant, seguirem amb l’aplicació de les mesures incloses 
dins el PAES per seguir estalviant en la despesa energètica dels 
edificis i instal·lacions municipals.  !
MEDI AMBIENT PROGRAMÀTIC  !

1.- Reorganitzarem el parc verd d’Algaida i iniciarem els 
tràmits per a la construcció d’un nou parc verd al municipi. 
2.-Seguirem millorant les àrees d’aportació de foravila perquè 
així pugui millorar l’eficàcia amb la recollida dels fems al 
mateix temps que augmentar el control i el bon ús de les 
àrees per part dels veïnats de foravila. Per tant, la primera 
acció serà a l’àrea d’aportació de la zona de Muntanya serà 
durant aquest any i l’any 2016 la de Sencelles.  
3.-Instal·larem papereres de reciclatge i seguirem amb les 
campanyes de sensibilització i control , apostant per la ITR. 
4.- Aplicarem el PAES perquè es la manera més eficaç que 
tenim des de l’Ajuntament per a contribuir des de 
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l’administració local a estalviar en despesa energètica i 
realitzar accions per a la millora del medi ambient !
ADMINISTRACIÓ MÉS  
1.- Completar la plantilla de la PL( Servei 24 h i Policia tutor) 
2.- Auditoria llocs de treball i processos del personal de l’Ajuntament. 
Horaris i Hores extres. 
3.- Participació Ciutadana: Fòrum Ciutadà, Consell Municipals, 
reunions de carrer 
4.- Auditories Ciutadanes. Fer una Ordenança/Normativa 
5.- Pressuposts Participatius 
6.- Obrir Ajuntament dissabte dematí !
ADMINISTRACIÓ PSIB  
1. Actualment tenim una plantilla de 5 policies locals. Un d’ells es 

troba en segona activitat i un l’altra desenvolupa funcions de 
coordinador. 
Al pressupost municipal també hi ha la dotació econòmica per un 
Oficial. Per tant el que consideram que s’ha de fer primer es cobrir 
la plaça d’oficial. No tenim coneixement de que hagi augmentat la 
inseguretat ciutadana i volem recordar que al Municipi disposam 
d’un quarter de la Guàrdia Civil.. 
Finalment, s’ha de tenir en compte que proposar una Plantilla per 
un servei de 24h de Policia Local és inassolible pel nostre 
Ajuntament perquè la plantilla s’hauria d’augmentar fins al voltant 
de 40 policies per garantir el servei. 

2. Ens sembla correcte a partir de l’ampliació de la Seu electrònica i 
els processos telemàtics. 

3. D’acord tal com consta al nostre programa  !
4. D’acord tal com consta al nostre programa  
5. D’acord, així com hem fet els dos darrers anys i tal com consta al 

nostre programa 
6. No estam d’acord amb aquesta proposta. L’obertura de les oficines 

municipals de la Casa de la Vila el dijous horabaixa es va produir 
arrel de la llei estatal on es va augmentar en 2.5 hores setmanals 
l’horari laboral de les administracions. Aquesta llei ens va donar 
l’oportunitat de facilitar als usuaris els tràmits municipals  que per 
horari laboral els matins no poden acudir a les Oficines municipals 
de la Casa de la Vila. Durant aquest horabaixa tot els serveis de 
l’Ajuntament estan oberts a més de que ho feim coincidir amb 
l’obertura els horabaixes de les oficines bancàries. 
Quan els dissabtes estava obert l’Ajuntament no es duien a terme 
totes les tasques perquè nomé hi havia un funcionari i la majoria 
de tasques no es podien dur a terme. !
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ADMINISTRACIÓ PROGRAMÀTIC  
1.- La primera acció per  a contribuir a millorar la tasca de 
feina de la Policia Local serà cobrir la plaça d’oficial i així al 
mateix temps que es farà un augment de la plantilla, millorarà 
la gestió de la mateixa.  
2.-Com inici per a la feina de definir ell llocs de treball i els 
processos del personal de l’Ajuntament aprofitarem la posada 
de la seu electrònica i els processos telemàtics  per emprendre 
la reorganització del personal. 
3.-  Apostarem perquè la participació ciutadana sigui un dels 
eixos claus en el nostre municipi; aquest es un punt on 
apostam per a fer feina perquè com més participació 
ciutadana, més transparència 
4.-Aprovarem l’ ordenança de Participació Ciutadana. 
5.-Seguirem amb els pressupots participatius 
6.- En aquest punt, les Oficines Municipals de la Casa de la Vila 
seguiran obertes els dijous horabaixa. !!
PINA SOSTENIBLE I SOCIAL MÉS  
1.- Arreglar entrada poble i hi  farem passeig per vianants 
2.-Posar pluvials al carrer de la Font 
3.- Millorar Biblioteca Can Lluis / Renovació equips informàtics 
4.-Canviar entrada parc infantil i tancar plaça caps de setmana .  !
PINA SOSTENIBLE I SOCIAL PSIB  
1. Aquest projecte ja el tenim redactat i a més ja l’hem començat  a 

executar. 
2. Tal com hem fet durant aquets anys seguirem executant el 

Projecte de la xarxa de recollida d’aigües pluvials als carrers del 
Municipi per evitar les molèsties de l’acumulació d’aigua als 
carrers. Creiem que s’han de prioritzar les obres en funció del 
perjudici que pateixen els veïnats. 

3. D’acord, també ho duim al programa electoral. Reorganitzarem 
l’aula d’estudi de Can lluís de Pina per poder optimitzar el seu us 
per part de tots els veïnats i veïnades de Pina i millorar la seva 
gestió  

4. D’acord  !
PINA SOSTENIBLE I SOCIAL PROGRAMÀTIC !
1.- Al ésser un projecte que ja està redactat i que no es va 
poder concloure perquè no es va rebre cap tipus d’ajuda i a 
més l’hem començat a executar ; l’anirem completant sempre 
dins les nostres possibilitats pressupostàries i/o a l’espera de 
que puguin sorgir ajudes d’altres administracions. 

!  10



2.-Executarem les obres de pluvials a n’aquest indret 
3.- Reorganitzarem l’aula d’estudi de Can lluís de Pina per 
poder optimitzar el seu us per part de tots els veïnats i 
veïnades de Pina i millorar la seva gestió 
4.- Canviarem l’entrada parc infantil i tancar plaça caps de 
setmana !!!
RANDA SOSTENIBLE I SOCIAL MÉS  
1.- Dinamitzar Randa. Més activitats pels nins/joves 
2.-Posada en valor paisatge i cultura del massís de Randa. Centrar-hi 
actes Ramon Llull  
3.- Millora zona lúdica de l’hort de Son Romaguera. Cobrir pèrgola  !
RANDA SOSTENIBLE I SOCIAL PSIB  
1. D’acord. 
2. D’acord 
3. Ens sembla bé augmentar l’empedrat de la zona d’esbarjo però no 
compartim el cobrir la pèrgola. !!!
RANDA SOSTENIBLE I SOCIAL PROGRAMÀTIC !
1.- Dinamitzar activitats amb els veïnats i veïnades de Randa. 
2.- Posada en valor paisatge i cultura del massís de Randa.  
Centrar-hi actes Ramon Llull 
3.-Augmentarem l’empedrat de la zona d’esbarjo de l’Hort de 
Son Romaguera i millorarem l’arbrat .  !
ALTRES MÉS  
1.- Impulsar Ronda i Crta llucmajor al Consell. S’ha de fer aquest 
mandat !
ALTRES PSIB 

1. D’acord  !
ALTRES PROGRAMÀTIC !

1. Instarem al Consell Insular de Mallorca, tal com s’ha fet 
durant aquest passat mandat per a la construcció de la 
Ronda i la millora de la carretera d’Algaida a Llucmajor. !!!
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!!!
Algaida, 12 de juny de  2015. !!

Maria Antònia Mulet Vich                        Bartomeu Ballester Salas 
  !!!!
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