ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 31/01/2019.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 31/01/2019, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
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Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sr. Enrique Berlinghieri Martínez
Sr. Pere Riudavets i Fayas
Sra. Magdalena Goñalons Al·lés
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
del partit socialista, que en data 30.1.2019 (RE 111) ha comunicat a
l’Ajuntament que serà fora de l’illa des del dia 31.1.2019 al dia 3.2.2019
ambdos inclosos.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els membres tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinaria de data
28.12.2019. sense cap intervenció se sotmet a votació i s’aprova per set
(7) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Conesa, Sra. Goñalons, Sr. Riudavets,
Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i una (1) abstenció del Sr. Berlinghieri.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dona compta de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 530, de data
26.11.2018 a la núm. 25 de data 24.01.2019.
El Ple resta assabentat.
TERCER.- PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DES MIGJORN GRAN 2018-205 (E0590
2018 000001)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
18.1.2019, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que arran de la Llei 8/2012 del Govern Balear, tots els
municipis han de tenir un Pla de desenvolupament turístic. Es va aprovar el
Pla 2014-2015 que s’ha revisat i serà el vigent 2018-2025. Es tracta d’una
fulla de ruta a seguir aquests anys. Remarca la feina feta i la importància
d’aquest document que tracta de les pautes sobre turísticament xerrant no
tant sols de Sant Tomàs, sinó també des Migjorn Gran. Explica que es
destaquen tres documents importants i els passa a explicar.
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•

Diagnosi de la destinació: Diu que aquest apartat engloba el que s’ha
fet i a quin punt ens trobam actualment.
Informe sobre enquesta ciutadana: Explica que mitjançant les xarxes
socials es va difondre una enquesta (del 27 d’abril al 13 de maig) de
la qual es van computar 52 respostes vàlides i que en aquest apartat
hi trobam l’informe.
Pla d’actuació: Comenta que aquest apartat es realitza mirant el
futur amb seis eixos d’actuacions:
o Territori i medi ambient
o Producte turístic
o Qualitat turística
o Infraestructures, transport i accessibilitat
o Promoció i informació turística
o Societat, formació i ocupació

El batle segueix explicant que per tal de redactar aquest Pla s’han tingut
en compte les qüestions plantejades a les enquestes, els projectes de
regularització de places turístiques, les millores ofertades per l’empresa
adjudicatària del servei de platges, les aportacions fetes per l’empresa
redactora d'aquest mateix pla i les aportacions fetes per l'equip de
govern. Diu que aquest projecte està finançat el 100% pel Consell Insular
de Menorca i informa que l'empresa encarregada de la redacció d’aquest Pla
a anat a càrrec d’una persona veïna del poble coneixedora del municipi.
Intervé la Sra. Sánchez diguent que demanaran tenir-ne una còpia en format
digital a l’hora que s’interessa en saber quines han estat les aportacions
fetes per l’equip de govern.
El batle respon que les referents a la regularització de places
turístiques, la millora amb l’eficiència energètica, les millores ofertades
per l’empresa adjudicatària del servei de platges, el desenvolupament
envers les banderes blaves que manifesta s’ha anat fent feina però mai han
pogut optar-hi. La Sra. Sánchez demana si la bandera blava correspon a
serveis i la verda a medi ambient i el batle respon que creu que si. El
batle diu que al Ple podrà informar en més detall.
Intervé el Sr. Verdú i demana si s’ha tingut en compte la millora de la
carretera d'accés a la urbanització i el batle li respon que si, que es
troba a l'apartat infraestructures i accessibilitat i diu que no només es
xerra de Sant Tomàs, comenta que l’accessibilitat també abarca barreres
arquitectòniques i demés. Remarca novament la molta feina feina i manifesta
que es tracta d'un document molt vàlid el qual s’ha de tenir en compte.
Es passa a votar i els membres de la comissió, per unanimitat, acorden
proposar al ple els següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla de desenvolupament turístic municipal des Migjorn
Gran 2018-2025
Segon.- Remetre l'esmentat Pla a la Direcció General de turisme del Govern
de les Illes Balears”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que arran de la Llei 8/2012, del
govern Balear tots els municipis han de tenir un Pla de Desenvolupament
turístic, i l’anterior pla aprovat a Migjorn era de l’any 2014 a 2015, des
de llavors s’han anat fet les actuacions previstes, encara que no s’han
pogut fer totes i s’ha revisat, i el que es porta avui a aprovació preveurà
les actuacions a desenvolupar des de 2019 a 2025.

El Sr. Batle comenta que es tracta d’una full de ruta a seguir per aquests
sis anys i destaca la importància d’aquest document ja que preveu totes les
qüestions que sorgeixin en temes turítics.
El Sr. Batle explica que formen part d’esquest Pla tres documents. En
primer lloc, el document de diagnosi de la destinació que engloba el que
s’ha fet fins ara i el que s’ha revisat; en segon lloc l’informe sobre
l’enquesta ciutadana que es va fer mitjançant les xarxes socials des del 27
d’abril al 13 de maig i en la qual es varen computar 52 respostes vàlides i
que es reflexen en aquest informe i en tercer lloc, el pla d’actuació que
són les accions a seguir o desenvolupar de cara als pròxims anys.
El Sr. Batle diu que hi ha 6 eixos importants en aquest Pla que són:
territori
i
medi
ambient;
producte
turístic;
qualitat
turística;
infraestructrues, transport i accessibiliat; promoció i formació turística;
societat, formació i ocupació.
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El Sr. Batle continua dient que aquest Pla ha tingut en compte totes les
qüestions plantejades a les enqüestes, les aportacions de l’equip de govern
i de l’equip redactor
El Sr. Batle vol destacar una sèrie d’accions com són la regularització de
places turístiques que han suposat disposar de 252.000€ per executar obres;
les millores ofertades per l’empresa que gestiona les hamaques i para-sols
de Sant Tomàs i Sant Adeodato; les aportacions de la redactora del Pla que
viu as Migjorn i coneix de ben aprop el municipi i per últim les
aportacions de l’equip de govern.
El Sr. Batle comenta que aquest Pla ha estat finançant en el seu 100% pel
Consell Insular de Menorca, cosa que és d’agrair.
El Sr. Batle explica que l’equip de govern va plantejar que vol que les
dues platges urbanes puguin disposar de bandera blava i es va voler
recollir la infraestructura de reutilització d’aigues que venen de la
depuradora prevista a la 2na fase dels carrers de la urbanització de Sant
Tomàs i esprea que en un futur es puguin reutilitzar en lloc de tirar-se al
barranc de Son Boter.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
QUART.- ADSCRIPCIÓ AL CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA DELS
TERRENYS, CONSTRUCCIONS I RESTA D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS NECESSARIS PER
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE LA XARXA DE DEIXELLERIES DE
MENORCA (E0250 2018 000001)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 18.1.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“El batle explica que en el seu moment no es van cedir els terrenys on hi
ha la deixalleria i que ara el Consorci ho demana.
El Sr. Verdú demana si també afecta on hi ha els contenidors i el batle
respon que no, que únicament es tracta dels terrenys on hi ha la
deixalleria i explica que si en un futur aquests terrenys passen a tenir un
altre ús, es recupera la cessió.
Es passa a votar i els membres de la comissió, per unanimitat, acorden
proposar al plenari municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adscriure al Consorci de Residus i Energia de Menorca els terrenys
i instal·lacions de titularitat de l’Ajuntament des Migjorn que conformen
la deixalleria del municipi.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Segon.- El destí dels béns adscrits serà la prestació amb caràcter
supramunicipal del servei públic de gestió de la xarxa de deixalleries de
Menorca, el qual és de titularitat del Consorci de Residus i Energia, que
és competent per a la seva prestació, d’acord amb el que estableix
l’article 3 dels seus Estatuts.
Respecte dels béns adscrits, correspondrà al Consorci l’exercici e les
competències demanials, així com la vigilància, protecció jurídica,
defensa, administració, conservació, manteniment i demés actuacions que
requereix el correcte ús i utilització dels mateixos.
Tercer.- Els béns objecte d’aquesta adscripció s’hauran de revertir o
retornar a l’Ajuntament des Migjorn Gran en el cas de no destinar-se o
utilitzar-se pel Consorci de Residus i Energia de Menorca al destí previst
en l’apartat segon.
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Quart.- Proposar el següent model d’acta, la qual s’haurà de formalitzar
per l’efectivitat de l’adscripció:
«ACTA D’ADSCRIPCIÓ AL CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA DEL TERRENY
I LA INSTAL·LACIÓ DE TITULARITAT MUNICIPAL EN LA QUE ES TROBA LA
DEIXALLERIA.
Als efectes de formalitzar en document administratiu l’acord del Ple de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, de data xxxx, pel qual s’aprova l’adscripció
al Consorci de Residus i Energia de Menorca dels terrenys i instal·lacions
de titularitat municipal en els que es troba ubicada la deixalleria, amb
destí a la prestació amb caràcter supramunicipal del servei públic de
gestió de la xarxa de deixalleries de Menorca, es formalitza la present
ACTA pel Sr. Batle Pedro G. Moll Triay, que en representació de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, entrega l’immoble que es dirà, i pel Sr.
xxxxxx, President del Consorci de Residus i Energia de Menorca, que el rep.
El bé que s’adscriu al Consorci de Residus i Energia de Menorca és la finca
de titularitat de l’Ajuntament des Migjorn Gran que seguidament es descriu:
- Finca registral: 5595
- Referència cadastral assignada: 07067A004000430001BK
- Superfície cadastral: 17.223,07 m2
- Superfície registral: 20.269,30 m2
- Superfície a adscriure al servei de la deixelleria: 1.716,20 m2
- Inscrit a l’inventari municipal amb el número:--El Consorci de Residus i Energia de Menorca queda obligat a revertir o
retornar el bé adscrit en el cas de no destinar-se o utilitzar-se al destí
previst en aquesta acta.
A Maó, a XXXXX
Per l’Ajuntament des Migjorn Gran

El Consorci
Menorca

de

Residus

i

Energia

de

Sr. Pedro G. Moll Triay

Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX>>

Cinquè.- Facultar al Batle per a la formalització de l’acta d’adscripció
dels terrenys i instal·lacions que conformen la deixalleria municipal.
Sisè.- Notificar el present acord al Consorci de Residus i Energia de
Menorca.”
Obert el debat, el Batle comenta que la deixalleria en el seu moment es va
construir en un terreny municipal i per tant ara, el Consorci de Residus
demana que el solar on hi ha ara la deixalleria sigui cedit al Consorci de
Residus els anys en que duri la prestació del Servei de la Deixalleria i si
aquesta deixa de prestar-se els terrenys tornaran a l’Ajuntament.
El Sr. Riudavets comenta que no entenen perquè no es fa referència a
l’inventari municipal.
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EL Sr. Batle respon que l’Ajuntament
d’inventari municipal aprovat.

des

Migjorn

gran

no

disposa

El Sr. Riudavets demana si la delimitació dels terrenys a cedir està clara,
ja que en aquella zona també s’hi troba l’Agility.
El Sr. Batle respon que l’únic que es cedeix són els terrenys on es troba
la deixalleria.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
CINQUÈ.- ADDENDA AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
DEL TRAM SUD DEL C/ MAJOR DES MIGJORN GRAN: APROVACIÓ (E0462 2018 000012)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 29.1.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“El Sr. Batle comenta que l’addenda presentada preveu un canvi de paviment
i també s’ha inclós el Pla de l’Esglèsia que en el projecte inicial no hi
era, tot això sense que varii el preu.
La Sra. Sànchez demana si el canvi únicament afecta al paviment.
El Sr. Batle respon que és canvia el paviment i s’ha afegit la plaça, i si
fos necessari fer qualque canvi de clavegueram a la plaça ja es farà.
Es passa a votar i els membres de la comissió, per dos (2) vots a favor del
Sr. Batle i Sr. Triay i tres (3) abstencions Sra. Sànchez, Sr. Conesa i Sr.
Riudavets, acorden proposar al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar
l’addenda al projecte constructiu de millora de les
instal·lacions del tram sud del c/ Major , redactat per l'enginyer de
Camins Canals i Ports Joan J. Morro Marti en data març 2015 juntament amb
l'annex redactat per mateix enginyer en data setembre 2018, i condicionat a
les condicions imposades per a Direcció General de Salut Pública i
Participació en data 2.10.2018 i amb l'advertiment de que la instal·lació
de recollida i evacuació de les aigües pluvials prevista en aquest projecte
no podrà entrar en funcionament fins que no s'hagin executat
-prèvia
tramitació
corresponent-,
les
obres
corresponents
al
"Projecte
de
canalització de la xarxa d'aigua pluvial al carrer cap de la Vila des
Migjorn Gran i dipòsit laminador de tempesta al camí de s'Engulidor", amb
un pressupost d'execució per contracte per la quantitat de 482.162,91€ (IVA
inclòs).
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SEGON.Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 15061002 del pressupost de l'exercici 2018.
TERCER.- Les
9/2017, de 8
transposen a
Europeu i del

obres seran adjudicades d'acord amb allò previst
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de

a la Llei
la que es
Parlament
2014.

QUART.- La direcció d'obra anirà a càrrec de l'enginyer tècnic d'obres
públiques, Manel de Febrer Olives.
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CINQUÈ.- Notificar l'esmentat acord a l'Agència Estratègica Turística de
les Illes Balears.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que en data 28.12.2018 es va aprovar
el projecte de millora del c/ Major tram sud, és a dir, des de la plaça al
carrer Cap de la Vila, i comenta que revisat el projecte es va veure que el
paviment que es posava era el mateix paviment que hi ha ara al Pla de
l’Esglèsia, que és un tipus de rajola que imita els adoquins, i comenta que
ara hi ha altres materials que són millors i són més xulos, per això s’ha
d’aporvar aquesta addenda que anirà de la mar del projecte en si.
El Sr. Batle recorda que el projecte aprovat consistia en canvicar totes
les instal·lacions de clavegueram, xarxa nova de pluvials, aigua potable,
gas, fibra...i l’addenda al projecte l’únic que fa es canviar el paviment i
no té un cost afegit, i també sense més cost el que s’ha afegit és fer el
Pla de l’Esglèsia nou, ja que al fer tota l’actuació al carrer Major es va
creure convenient que no era correcte deixar el Pla de l’Esglèsia tal com
està.
El Sr. Riudavets comenta que aquest punt del Ple i el següent estan
relacionats i la seva intervenció tan la podien donar en aquest com en el
següent.
El Sr. Riudavets diu que el que troben a faltar tal i com és va dir ja en
el Ple del desembre, és com estar la redacció del projecte que va ser
encarregat a l’enginyer en Manel de Febrer i al qual esta condicionat el
projecte que ara és dur a aprovació.
El Sr. Riudavets continua dient a veure quin és el calendari o la previsió
ja que troba un poc contradictori portar el procediment de contactació per
via d’urgència quan es troba condicionat a un projecte que encara no està
redactat.
El Sr. Batle respon que el projecte urgeix perquè el projecte ve finançat
per pressupost 2018 i s’incorporarà a 2019 com a romanents, i ve finançat
per l’impost de turisme sostenible de 2017 i pert tant el període màxim
d’execució és de juliol 2019, per això urgeix i continua dient que li ve
d’una setmana que s’aprovi, se publiciti a la plataforma estatal i és licit
i adjudiqui.
El Sr. Batle comenta que dins 2018 es va fer una feina molt important que
va ser desbloquejar el romanent de tresoreria i amb això, una part és va
destinar a amortizar el prèstec de proveïdors uns 200.000€ i la resta uns
242.000€ es van destinar a inversions financerament sostenibles, i
d’aquests es va preveure dos projectes: nova canalització d’aigua potable
que ve dels dipòsits de Can Borras fins el c/ Major on s’aprofitarà per fer
el paviment nou i l’altra que ajuntarà les pluvials que venen del pàrquing
de l’av. Binicudrell i del carrer Major tram sud i d’allà es portarà cap el
barranc de S’Enguliador, i conlou que aquest projecte disposa de

finançament
redactat.

propi

i

aquest

es

podrà

executar

un

cop

aquest

estigui

El Sr. Batle comenta que el projecte de recollida de les pluvials està
pràcticament acabat segons li va informar l’enginyer i comenta que es el
mateix enginyer que porta la direcció d’obra del carrer Major i sap que ell
coneix bé el tema i creu que al pròxim Ple ordinari o tal vegada un
d’extraordinari es podrà dur aprovació aquest projecte, ja que és la passa
final per deixar enllestit el tema de les pluvials.
El Sr. Batle conclou que no diposar d’aquest projecte no impedeix que no es
pugui desenvolupar el projecte del c/ Major tram sud i aquest es podria
tirar endavant tota la part d’infraestructura i paviment i es podrien
deixar les pluvials tapades i l’aigua aniria per damunt el carrer, i un cop
executat l’altre projecte es destaparien les pluvials i s’evacuarien cap el
barranc.
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El Sr. Riudavets demana perquè no s’ha posat dins el pressupost 2019.
El Sr. Batle respon que el finançament vindrà de la incorporació dels
romanents.
El Sr. Verdú comenta que aquest projecte el va fer el partit socialista i
el partit popular no l’havia revisat, i comenta que varen proposar a
l’equip de govern i al director de l’obra canviar el tipus de paviment, i
comenta que amb aquests petits canvis s’ha pugut canviar el tipus de
paviment i incloure el Pla de l’Esglèsia.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per cinc (5)vots
a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i
tres (3) abstencions del Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets.
SISÈ.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE LES INSTAL·LACIONS DEL TRAM SUD DEL C/ MAJOR DES MIGJORN
GRAN ( E0003 2018 000008)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 29.1.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“El Sr. Batle comenta que aquest punt es per treure a licitació les obres
del c/ Major tram sud i comenta que aquest expedient anirà al Ple i un cop
aprovat es penjarà a la Plataforma de Contractació i els licitador
disposaran d’un termini de 13 dies per presentar ofertes.
Essent les 13.24 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Ramon Verdú Navarro.
Es passa a votar i els membres de la comissió, per tres (3) vots a favor
del Sr. Batle, Sr. Verdú i Sr. Triay i tres (3) abstencions de la Sra.
Sànchez, Sr. Conesa i Sr. Riudavets, acorden proposar al Ple l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia núm.19 de data 24.1.2019, per la
qual es declara la necessitat de la contractació de les obres del "Projecte
de millora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major" la urgència
de la contractació i l’inici de l’expedient corresponent.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte de
millora de les instal·lacions del tram sud del carrer Major" per
procediment obert, tramitació urgent, diversos criteris d’adjudicació, i
alhora convocar-ne la licitació.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

TERCER.L'adjudicació
definitiva
de
l'esmentat
contracte
quedarà
condicionada a l'efectiva consolidació dels recursos que l'han de finançar.
La despesa de l'esmentat contracte té un import de 482.162,91€ i anirà a
càrrec de l'aplicació pressupostària que es prevegi en el pressupost 2019.
QUART.- Aprovar el Plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació de les obres del “Projecte de millora de les instal·lacions
del tram sud del carrer Major", per procediment obert, tramitació urgent,
oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, els quals consten
incorporats a l'expedient.
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QUART.l'òrgan
tal que
data de

Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de
de contractació i Plataforma de Contractació del Sector Públic per
en el període de tretze (13) dies naturals comptats a partir de la
publicació de l'anunci es puguin presentar proposicions.”

Obert el debat, el Sr. Batle explica qu es tracta d’aprovar els plecs de
l’obra en concret, i s’ha agafat com a model els plecs que es varen
utilitzar a la contractació del carre Major tram nord i s’ha adaptat al
tram sud. El Sr. Batle continua dient que ara s’ha d’aprovar i s’haurà de
publicar a la Plataforma Estatal.
El Sr. Batle demana a la secretària si per
pressupost ha d’estar aprovat definitivament.

treure

la

licitació

el

La secretària respon que la partida hi ha de ser alhora d’adjudicar.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per cinc (5)vots
a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i
tres (3) abstencions del Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets.
SETÈ.- ENCOMANA DE GESTIÓ A L'EMPRESA D'INFORMÀTICA LOCAL DE MENORCA
(SILME) DELS TREBALLS DE MANTENIMENT INTEGRAL DE TOTS ELS PROGRAMES D'ÚS
COORPORATIU DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN (E0434 2018 000001)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 29.1.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“El Sr. Batle explica que com cada any es fa l’encomanda de gestió a SILME
empresa pública que dur a terme tots els temes informàtics de l’Ajuntament
i el Consell Insular de Menorca.
Es passa a votar i els membres de la comissió, per unanimitat, acorden
proposar al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar l'encomanda de gestió a l'empresa SILME, SA dels treballs
de manteniment integral dels programes informàtics d'ús corporatiu de
l'Ajuntament des Migjorn Gran, així com la supervisió dels equips i
assistència a les subseus des del mes de gener a desembre de 2019, ambdós
inclosos.
SEGON.- Aprovar les cobertures de servei per a realització dels treballs de
manteniment integral dels programes d'ús corporatiu de l'Ajuntament des
Migjorn Gran que s'incorporen com a document annex I. A més de la
supervisió d'equips i assistència a seu i subseus que es detallen annex II.
TERCER.- El valor estimat com a màxim d'aquesta encomanda es fixa en la
quantitat de 33.186,90€, IVA inclòs.

QUART. Nomenar com a coordinador de les tasques pròpies d'aquesta encomanda
a un empleat municipal.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que consisteix en encomanar la gestió
a SILME que es una empresa pública, de la qual formen part tots els
municipis de Menorca i el Consell Insular per a totes les qüestions
informàtiques de L’Ajuntament.
El Sr. Riudavets demana ai es sap quin és l’empleat municipal responsable.
El Sr. Batle respon que ja es decidirà.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
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VUITÈ.- PRESSUPOST GENERAL
PLANTILLA DE PERSONAL

DE

LA

COORPORACIÓ

PER

L'EXERCICI

2019

I

El Sr. Batle comenta que abans de llegir el dictamen vol lliurar als
portaveus dels partits polítics la memòria de Batlia del Pressupost al
igual que ha fet cada any al plenari de pressupostos, en conseqüència
lliura la memòria al portaveu del partit popular i al Sr. Riudavets ja que
la portaveu del partit socialista no ha assitit al Ple.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 29.1.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“El Sr. Batle comenta que farà una explicació del pressupost que dur avui a
la Comissió.
El Sr. Riudavets demana si aquest document és la memòria de Batlia.
El Sr. Batle respon que no, que és un guió que s’ha preparat ell per
explicar el pressupost i comença la seva intervenció.
El Sr. Batle diu l’'equip de govern de l'Ajuntament des Migjorn Gran
presenta per l’any 2019 un pressupost total de 4.110.613,21€, 640.015,67€
més que l'any 2018, la qual cosa significa un augment del 18,44%.
I
comenta que s’està davant del Pressupost més alt de l'història del nostre
Ajuntament que ha el.laborat l'actual Equip de Govern pensant amb els
actuals i futurs governants que tindrà el nostre consistori.
El Sr. Batle continua dient que mai el nostre poble havia tingut tant per
invertir com enguany. Si l'any passat ja va sé un any de molta inversió,
tota duita a terme, enguany ho hem superat.
El Sr. Batle explica que aquest Pressupost té com a objectiu reforçar els
tres eixos principals de la política duita a terme durant els últims anys:
1. Consolidar e invertir amb els serveis municipals dirigits a les ersones:
serveis socials, sanitaris, educatius, culturals, esportius, etcètera, sota
la idea de cobrir sempre les necessitats de la ciutadania.
2. La millora de les infraestructures municipals.
3. Potenciar la promoció econòmica des Migjorn Gran.
El Sr. Batle conclou que aquest és un pressupost equilibrat que compleix
amb el doble objectiu d'estabilitat i de deute públic. Un exercici ambiciós
però alhora realista.
El Sr. Batle explica que l'important
centra bàsicament en set parts:

increment

del

Pressupost

2019

se
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1. La important inversió que es durà a terme en el Casat de Binicodrell de
Darrere.
2. Les inversions que es realitzarà
l'ampliació del Centre de Dia.

als

serveis

socials

destacant

3. Les millores que és duran a terme a l'enllumenat de Sant Tomàs.
4. L'aposta per les energies renovables del CEIP Francesc d'Albranca i
poliesportiu.
5. Les inversions en infraestructures de les zones esportives
vestidors camp futbol, impermeabilització coberta poliesportiu)

(nous
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6. En les despeses per tal de mantenir els serveis municipals i atendre la
millora i manteniment dels edificis municipals. Aquestes, s'han calculat
d'acord a l'estat d'execució (desembre 2018)
7. En el capitol I de despeses de personal a on s'ha posat una plaça nova
de dessador/a a jornada complerta i una plaça nova d'educador/a social a
mitja jornada a més d'incrementar les retribucions del personal del sector
públic en 2,25% respecte 2018, en compliment del Reial Decret 24/2018 de 21
de desembre.
El Sr. Batle assenyala que el
capítol VI (inversions reals) és el gran
protagonista d'aquest pressupost donat que aquest capítol supera el
1.700.000 euros dels quals quasi un 1.500.000€ prové de finançament aliè.
El Sr. Batle continua dient que tot i aquestes perspectives, la nostra
voluntat és sempre la de prioritzar tot el que fa referència a les accions
en els àmbits socials i educatius. I comenta que durant l'actual mandat,
s’ha obert clarament una nova etapa, en l'àmbit autonòmic i insular, que ja
comença a donar els seus fruits en forma de més i millors aportacions a les
inversions i serveis municipals. Veiem aquest fet amb l’esperança d’un
canvi de tendència a favor dels municipis i com a reconeixement de que som
la primera línia de servei públic amb els ciutadans. L’administració més
propera a la societat.
El Sr. Batle diu que ara passarà a explicar les previsions d’ingressos.
El Sr. Batle comenta que aqust pressupost s'ha planificat des de la
prudència pel que fa a la previsió d’ingressos, sense canvis a l'alça en
ordenances fiscals ni puja d'impostos sinó ben al contrari, baixant en cinc
punt l'IBI i baixant també l'impost de circulació.
El Sr. Batle diu que les partides de totes les àrees d'ingressos,
exceptuant les que explicaré a continuació, son les mateixes que l'any 2018
i comenta que farà l’explicació per l'ordre del document d'ingressos perquè
el puguin seguir correctament.
En primer lloc, l’apartat de l'IBI de naturalesa urbana (863.000€) ha
disminuit les previsions en 70.000€ per la baixada del coeficient de 0,60 a
0,55.
En segon lloc, en l’apartat d’imposts sobre construccions e instal.lacions
d'obres (70.000€) ha disminuit en 10.000€ d'acord a l'estat d'execució
d'aquesta partida a finals de 2018.
En tercer lloc, en l’apartat de la taxa de prestació del
subministrament de l'aigua (38.000€) ha augmentat en 5.000€
l'estat d'execució d'aquesta partida a finals de 2018.

servei de
d'acord a

En quart lloc, en l’apartat de la taxa de prestació del servei d'ajuda a
domicili (24.000€) ha augmentat en 5.000€ d'acord a l'estat d'execució
d'aquesta partida a finals de 2018.

En cinquè lloc, en l’apartat de taxa pels serveis del centre de dia
(37.000€) ha augmentat en 2.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta
partida a finals de 2018.
En sisè lloc, en l’apartat de la taxa d'activitats culturals i educatives
(escola de música) (37.000€) ha augmentat en 13.000€ segons l'estudi
d'ingressos fet pel tresorer.
En setè lloc, en l’apartat del preu públic del servei de l'escoleta
infantil (36.000€) ha augmentat en 10.000€ d'acord a l'estat d'execució
d'aquesta partida a finals de 2018.
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En vuitè lloc, en l’apartat de les multes de trànsit (20.000€) també han
augmentat en 12.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a
finals de 2018 i també perquè s'instal.larà un radar a l'Avda de la Mar per
aumentar la seguretat a n'aquella Avinguda.
En novè lloc, en l’apartat de recàrrecs constrenyiment (executiva Consell)
(12.000€) ha augmentat en 4.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta
partida a finals de 2018.
El Sr. Batle passa a explicar els ingressos inclosos en el capítol IV de
transferències corrents.
En primer lloc, en l’apartat de Ministeri de la Presidència: Pacte
violència de gènere (933,08€) aquesta partida és nova al pressupost arran
de les noves competències municipals.
En segon lloc, en l’apartat del fons autonòmic de participació municipal
(111.000€) ha augmentat en 31.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta
partida a finals de 2018 gràcies a l'acord entre la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears i la FELIB.
En tercer lloc, en l’apartat de la CAIB: Escoles infantils (8.000€) ha
augmentat en 2.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals
de 2018.
En quart lloc, en l’apartat de la CAIB: Compensació retribucions membres
electes (42.620€) ha augmentat en 446,52€ d'acord a l'estat d'execució
d'aquesta partida a finals de 2018.
En cinquè lloc, en l’apartat del CIM: Escoles infantils (8.000€) ha
augmentat en 2.989€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals
de 2018.
En sisè lloc, en l’aparat del CIM: Manteniment escola de música (8.000€)
ha augmentat en 5.055€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a
finals de 2018.
En setè lloc, en l’apartat del CIM: Ajut activitat física gent gran (700€)
aquesta partida és nova al pressupost. És la quantitat que solen pagar cada
any.
En vuitè lloc, en l’apartat de tranferències corrents: Donatius (3.000€) ha
disminuit en 500€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals
de 2018.
En novè lloc, en l’apartat de concessions administratives i aprofit. espec.
(platges)(110.000€) ha disminuit en 10.000€ d'acord a l'estat d'execució
d'aquesta partida a finals de 2018.
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En desè lloc,
en l’apartat de la CAIB: Instal.lació fotovoltàica - CEIP
Francesc d'Albranca (19.008€) aquesta partida és nova al pressupost.
En onzè lloc, en l’apartat de la CAIB: Foment
(10.500€) aquesta partida és nova al pressupost.

biomasa

En dotzè lloc, en l’apartat de la CAIB: Impuls
Rehabilitació Binicodrell (1.189.782,11€) aquesta
pressupost.

-

Poliesportiu

turisme sostenible partida és nova al

En tretzè lloc, en l’apartat del CIM: Pla d'equipaments culturals 2019
(12.700€).
En catortzè lloc, en l’apartat del CIM: Ampliació Centre de Dia - PIC 2019
(80.093,09€).
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En quinzè lloc, en l’apartat del CIM: Pla d'equipaments esportius 2019
(45.100€).
En setzè lloc, en l’apartat del CIM: Millora d'urbanitzacions - PIC 2019
(72.914,33€), on el Consell Insular de Menorca preveu una nova línea
d’ajudes des del Departament de Cooperació Local.
En dissetè lloc, en l’apartat del CIM: Pla d'equipaments culturals 2018
(9.345,01€).
En divuitè lloc, en l’apartat del CIM: Instal.lacions hídriques C/ Major Tram nord (57.000€).
El Sr. Batle comenta que per altre banda vol destacar l’efecte d'una major
implicació per part d’altres administracions, de manera que en el capítol
VII de transferències de capital s'hi reflecteixen les ajudes que es rebran
dels plans d'Equipaments Culturals i Esportius, del Pla Insular de
Cooperació 2019 i de les instal.lacions hídriques del C/ Major tram nord
del CIM (277.152,43€) i de la CAIB (1.225.009,42€) lo que suposa una
quantitat de 1.502.161,85€, 638.402,54€ més que en referència a l'any
anterior.
El Sr. Batle diu que ara passarà a explicar les previsions de despeses, i
vol subratllar que algunes actuacions són fruit de la feina que s'han
realitzat per part de totes les àrees municipals.
El Sr. Batle continua dient que les partides de totes les àrees de
despeses, exceptuant les que explicarà a continuació, son les mateixes que
l'any 2018, i comenta que ho explicarà seguin l'ordre del document de
despeses perquè el puguin seguir correctament.
El Sr. Batle comenta que en el grup de programa de deute públic, tant els
interessos prèstecs com l'amortització prèstec proveidors (total 2018:
59.965,24€) no hi son perquè varem cancel.lar aquest prèstec quant varem
desbloquetjar els romanents de tresoreria municipals l'any 2018.
El Sr. Batle explica que al grup de programa d’Administració General de la
seguretat i Protecció Civil, s’ha previst partida per a vestuaris policia
(7.000€) i mobiliari policia (1.000€).
El Sr. Batle comenta que al grup de programa d’ordenació del trànsit i de
l’estacionament, a la partida de senyalització, ordenació trànsit i
estacionament (16.400€) destinat a pintar senyalització pels carrers del

poble (9.000€) i a instal.lar unes lletres grosses amb el nom de Es Migjorn
Gran a la rotonda d'entrada del poble (7.400€).
El Sr. Batle diu que al grup de programa d’Administració General
d'Habitatge i Urbanisme., ha previst partida per el lloguer d’un parking
Avda Binicudrell i Avda de la Mar (12.000€), per estudis i treballs
tècnics-NNSS Agility (5.000€) per la redacció per part d'un arquitecte per
fer una modificació de les normes subsidiàries per baratar de qualificació
la zona de les antigues depuradores, per a instal·lacions hídriques tram
nord-carrer Major (57.000€), per a la direcció d'obra carrer Major-tram sud
(9.400€)i per a mobiliari- Bancs i jardineres per carrer Major (10.000€).
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El Sr. Batle explica que al grup de programa de conservació i rehabilitació
de l’edificació, ha previst partida per ajuda embelliment poble- Pintar
façanes (5.000€) com a ajuda i per oferir un incentiu als ciutadans a
pintar la seva façana particular.
El Sr. Batle comenta que al grup de programa de pavimentació de vies
públiques,
ha previst partida per a la redacció del projecte obra
formigonar Es Carreró (4.000€) i la redacció del projecte d’ obra aglomerar
camí de Binigaus (1.700€).
El Sr. Batle diu que en el grup de programa de clavegueram, ha previst
partida per a treballs tècnics-Aigües residuals filtres 2018 (3.500€) per
pagar factures pendents de la redacció del projecte de les aigües residuals
dels filtres a l'enginyer Sr. Fayas.
El Sr. Batle comenta que en el grup de programa d’abastament domiciliari
d'aigua potable, ha posat partida per a reposició bomba d'aigua (5.000€) i
reposició dipòsit per generador pous (700€).
El Sr. Batle diu que el grup de programa de neteja viària ha previt partida
per el lloguer nova nau brigada (7.000€) per llogar una nau per la brigada
al polígon per quant fagin les obres de la nova estació de bombeig,
treballs tècnics-Projecte activitats nau brigada (2.000€) per fer el
projecte d'activitats de la nau municipal i eines brigada (2.000€).
El Sr. Batle explica que al grup de programa d’enllumenat públic, ha posat
partida per manteniment mobiliari urbà (2.000€) per pintar les faroles del
carrer de s'Era i faroles camí Sa Malagarba (9.822,78€) per pagar una
factura pendent a Dielectro.
El Sr. Batle comenta que en el grup de programa de parcs i
previt partides per a treballs altres empreses-Jardineria
tasques de jardineria des Migjorn Gran, Sant Tomàs i dels
públics del terme. Aquest contracte ja ha estat licitat
infantils (5.000€).

jardins, s’ha
(52.000€) per
camins rurals
i per a jocs

El Sr. Batle diu que en el grup de programa de protecció contra la
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes, s’ha
dotat amb pressupost al projecte i direcció enllumenat Sant Tomàs-1ª fase
Consorci d'energia (3.000€) per la redacció del projecte per la millora de
l'enllumenat públic de l'Avda principal de Sant Tomàs. Aquesta millora
vindrà finançada pel Consorci de residus i energia (72.914,33€); el
projecte i direcció enllumenat Sant Tomàs-2ª fase (3.000€) per la redacció
del projecte per la millora de l'enllumenat públic dels altres carrers de
Sant
Tomàs;
la
millora
enllumenat
Sant
Tomàs-PIC
2019
millora
urbanitzacions (72.914,33€). El Sr. Batle comenta els bons resultats que
aquest programa està donant sobre l'estalvi de la factura elèctrica
municipal i per ultim diners pel Pla d'Eficiència Energètica (1.900€).
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El Sr. Batle explica que en el grup de programa d’assistència social
primària, destaquen les següents partides: altres subministraments-serveis
social i Xibit (3.500€) per jocs nous escoleta infantil Xibit; publicitat i
propaganda-Serveis
Socials
(1.500€)
per
seguir
amb
el
projecte
intergeneracional; treballs d'altres empreses-Serveis socials i Xibit
(16.700€) per fisioterapeuta i cuinera del Centre de Dia, educadora i
Escola d'Estiu; ajuts econòmics famílies (6.000€) per ajudar a les famílies
necessitades que disposen de pocs recursos econòmics; projecte home (810€);
fons Menorquí de Cooperació (9.018€) per a l'aportació al fons (8.000€) més
al pot d'habitatge al refugiat (1.008€); Fundació discapacitats (1.200€):
Fons Menorquí de Cooperació-Ajuts a refugiats (2.000€) com a mostra de la
solidaritat municipal; ajudes escola d'estiu per alumnes Xibit (1.000€);
ampliació Centre de Dia-PIC 2019 (80.093,09€) ; canvi finestres escoleta
Xibit (12.000€); cadires escoleta Xibit (2.200€); tablets Centre de Dia
(300€); forn per al Centre de Dia (3.200€).
El Sr. Batle comenta que el grup de programa de funcionament de centres
docents d'ensenyament infantil, primari i especial, ha previst que les
retribucions del personal laboral fixe-neteja CP Francesc d'Albranca
(25.257,98€) ha augmentat en 10.564,64€ per poder tenir en plantilla a un
nou dessador/a; a les quotes socials-neteja CP Francesc d'Albranca
(11.000€) ha augmentat en 5.670€ per poder tenir en plantilla a un nou
dessador/a; a reparació, manteniment. conservació edificis-CP Francesc
d'Albranca (5.000€) ha augmentat en 3.400€ per demandes fetes per la
directora per manteniment de l'escola i a preveu diners per a la
instal·lació fotovoltaica CP Francesc d'Albranca (55.000€) La CAIB ens
subvenciona 19.008€.
El Sr. Batle diu que al grup de programa de serveis complementaris de
l’educació, ha previstS partides per a beques transport estudiants (5.000€)
es una partida per ajudar a les families que tenguin fills que estudiin a
altres poblacions menorquines; a l’Associació de mares i pares escola i
escoleta (5.000€) pel conveni anual 2.200€ i per l'organització de l'Escola
d'Estiu 2.800€ i per el CP Francesc d'Albranca (1.500€) es el conveni anual
de l'escola.
El Sr. Batle explica que al grup de programa de biblioteques públiques, ha
posat una partida per a mobiliari-biblioteca-Pla Equipaments Culturals
(600€).
El Sr. Batle comenta que en el grup de programa de promoció cultural, s’han
previst partides per a retribucions. laboral temporal-música (8.400€) ha
baixat en 14.098,12€ per l'externalització de la gestió de l'escola de
música. Aquesta quantitat dona per les nòmines de gener i febrer de na Tere
i en Juan i pel seu finiquito, altre personal contractat música
(37.912,56€) s'ha eliminat aquesta partida del pressupost (profesors escola
música);
quotes
socials-música
(3.000€)
ha
baixat
en
4.320€
per
l'externalització de la gestió de l'escola de música. Aquesta quantitat
dona per la seguretat social de gener i febrer de na Tere i en Juan;
activitats culturals-Cultura (30.000€) 14.000€ pel contracte amb la Banda
de Música per les festes Patronals, 3.000€ per sa Gran Musicale i la resta
anirà destinat per activitats culturals i treballs altres empreses-Escola
de Música (81.800€) per la associació que guanyi el concurs públic per
gestionar l'escola de música. Aquesta quantitat surt segons l'estudi de
costos fet pel tresorer.
El Sr. Batle continua dient qu en quana les subvencions incloses dins
aquest grup de programa, shan previst partides de despeses per a
l’Associació Cultural i Recreativa (3.000€) ha augmentat la subvenció en
1.000€ a petició seva (assegurançes i lloguer nau per sa plataforma dels
reis) ; la Banda de música des Migjorn Gran (7.000€) es manten aquesta
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subvenció per conveniència de la pròpia banda, els Amics de l'Art (1.000€)
enguany no hi ha Gran Migjornale ni gestionaran els concerts de música
antiga. Així i tot creim convenient deixa aquesta quantitat per si volen
dur a terme qualque activitat. ; la Casa de Menorca a Mallorca (500€)
aquest conveni amb aquesta associació és nou; Coral Migjornera (500€)
mantenim el conveni amb sa Coral Migjornera; Agrupament d'Escoltes
Cristòfol Barber (400€) mantenim el conveni amb els escoltes; Associació de
música antiga Euterpe (2.850€) aquest conveni amb aquesta associació és
nou. És l'associació que durà a terme el festival de música antiga des
Migjorn Gran envers dels Amics de l'Art.i per les altres entitats, es
mantenen totes les aportacions a les diferents associacions de caire
cultural.
El Sr. Batle explica que dins el mateix grup de programa s’ha inclòs
partida per a la compra Casat de Binicodrell de Darrera (30.000€) per
l'anualitat de compra del casat de Binicodrell de Darrera; per el projecte
nova escola de música-Pla d'equipaments Culturals (20.000€) per la redacció
del projecte de la futura escola de música des Migjorn. El Consell Insular
de Menorca subvenciona aquest projecte, a través del Pla Equipaments
Culturals; per un escenari nou (3.000€) per la compra d'un nou escenari a
demanda de sa brigada.; per a la Rehabilitació arc Binicodrell (3.400€) per
la construcció de l'arc que va caure quant varem fer les obres de
rehabilitació de Binicodrell 1ª fase i per últim per a la Rehabilitació
Binicodrell-CAEB Impuls Turisme Sostenible (1.189.782,11 €) per la
rehabilitació total del casat de Binicodrell de Darrere a través d'aquest
fons.
El Sr. Batle diu que dins el grup de programa de protecció i gestió del
patrimoni històric artístic, es mantenen totes les aportacions a les
diferents associacions de caire cultural i patrimonial.
El Sr. Batle comenta que dins el grup de programa d’instal·lacions
d’ocupació de temps lliure, s’ahn previst partides per a activitats
culturals-PIJ (2.000€) 1.320€ aniran per desenvolupar activitats de
l'associació juvenil que la mateixa entitat decidirà; a l’Associació
juvenil des Migjorn Gran (300€), es manten aquesta subvenció per
conveniència de la pròpia associació; per a la pista Skate (18.600€) es
crea una nova pista de skate (14.000€) i formigonar (4.600€) a la plaça
David Russell i per a material informàtic PIJ (800€) per la compra
d'ordinadors.
El Sr. Batle diu que en el grup de programa de promoció i foment de
l'esport, s’han inclós partida per el CD Migjorn (5.000€) que ha augmentat
la subvenció en 1.000€ a petició seva (més equips competint, un total de
cinc, més despeses) i per els IGA (1.800€) segons conveni amb IGA Menorca.
El Sr. Batle explica que al grup de programa d’instal·lacions esportives,
s’han
posat
partides
per
a
manteniment,
conservació
i
reparació
infraestructures-Camp futbol (6.800€), pel manteniment de la gespa del camp
de futbol municipal (1.200€). Feines vàries camp futbol com col.locar
valles, barreres, etc (3.000€). Arrenjar i pintar pista zona esportiva
(1.600€). Pintar pareds exteriors zona esportiva (1.000€). Així mateix,
partida per a la impermeabilització coberta poliesportiu (6.000€) per
impermeabilitzar la zona nord (vidrieres) del poliesportiu; partida per a
nous vestidors camp futbol-Pla Equipaments Esportius (45.100€) per la
construcció de dos nous vestidors al camp de futbol municipal. El Consell
Insular de Menorca subvenciona aquest projecte, a través del Pla
Equipaments Esportius; partida per a la caldera poliesportiu-CAIB foment
biomasa (22.000€) per baratar l'actual caldera de gasoil a biomasa. La CAIB
ens subvenciona 10.500€, partida per a la barra d'equilibri i air track
poliesportiu (10.000€) per la compra d'aquestes màquines per la gimnàstica
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artística, partida per a un ordinador poliesportiu (900€) per la compra de
un ordinador pel poliesportiu i partida per a un equip de sò grades camp de
futbol (5.100€) per la compra d'un equip de sò per les noves grades i pel
bar de la zona esportiva.
El Sr. Batle comenta que al grup de programa de fires, s’ha posat partida
ja que volen dinamitzar el poble. Per açò seguim apostant pels programes
“Es Migjorn Plan”, “Tasta Es Migjorn”, diferents fires, etc.
El Sr. Batle diu que el grup de programa d’informació i promoció turística,
s’ha posat partida per activitats culturals- Turisme (3.000€) per a
continuar programant demostracions eqüestres a Sant Tomàs.

Identif. doc. elect.: ES-07902-2019-A94264D6-6867-4F02-9E85-BAFA737A1455 07/02/2019 7:20:28 Pag.:16/42
Ajuntament des Migjorn-07902- Org.:L01079028 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

El Sr. Batle explica que al grup de programa de desenvolupament
empresarial, ha previst partida per a l’Associació de comerciants (6.000€)
i per a l’Associació POIMIG (10.700€) ha augmentat considerablement
l'aportació a través de conveni de l'Ajuntament a n'aquesta associació. Pel
conveni de cada any (800€) més pel canvi de totes les lluminàries del
poligon a tecnologia LED (9.900€).
El Sr. Batle comenta que dins el grup de programa d’òrgans de govern ha
previst partides per a atencions protocolaries-Organs de Govern (3.000€) ha
augmentat en 2.500€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals
de 2018; publicitat i propaganda-Organs de Govern (2.000€) ha augmentat en
1.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals de 2018 i
s’ha creat la partida per a Partits polítics (1.200€) i explica que fins
ara aquestes despeses es reconeixien en la partida de dietes.
Per últim, el Sr. Batle diu que en el grup de programa d’Administració
General, s’han previst partides per a quotes seguretat social-Serveis
generals (50.000€) ha augmentat en 7.500€ per poder contractar a properes
convocatòries de joves qualificats; per a reparació,
manteniment,.
Conservació dels
edificis de serveis generals (9.000€) ha augmentat en
4.000€ perquè hem de baratar la vidriera del pati central i pintar pareds i
fusteria;
la partida per a despeses jurídiques contenciosos- Serveis
Generals (20.000€) ha disminuit en 10.000€ perquè ja no hem de pagar el
procurador de l'expedient de Trebalúger (15.000€); s’ha previt partida per
a estudis i treballs tècnics- Serveis Generals (13.500€) ha disminuit en
12.500€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals de 2018;
partida per a la compra Ajuntament (42.710€) per l'anualitat de compra de
l'edifici del consistori, per a mobiliari-Serveis Generals (500€) i equips
informàtics-Serveis Generals (2.500€).
El Sr. Batle comenta que el capítol de despeses de personal (1.042.300,78€)
s'han incrementat les retribucions del personal del sector públic en 2,25%
respecte 2018, en compliment del Reial Decret 24/2018 de 21 de desembre.
El Sr. Batle conclou la seva intervenció dient que aquest és un programa
marcat per un compromís ferm de feina per l’any 2019 que es podrà dur a
terme gràcies a la implicació de l’actual i futur equip de govern, esperem
que així sigui, i dels serveis municipals; així com a la bona situació
econòmica i financera del nostre consistori.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la portaveu del partit socialista.
La Sra. Sànchez inicia la seva intervenció dient que al Igual que l'any
passat han de dir que no s'ha pensat en cap mecanisme de participació
ciutadana, pràctica ja habitual a quasi tots els Ajuntaments.
La Sra. Sànchez segueix dient que en relacióa a les propostes dels grups
polítics, agraeixen que enguany siels hi hagin donat l'oportunitat de fer

propostes de cara als pressupostos 2019, encara que aquestes propostes no
hagin estat del tot recollides al document. I recorda que en unes
declaracions fetes al Diari pel Sr. Batle, ell va dir que havia incorporat
un 80% de les propostes del grup socialista, cosa que es mentida.
La Sra. Sànchez repasa un a un els punts que va demanar
socialista que fossin inclosos en els Pressupostos 2019, i
següent conclusió:

el partit
extreu la

1. Incloure en l’el.laboració algún mecanisme de Participació Ciutadana. NO
2. Partida econòmica per a millorar la plana web de l’Ajuntament quan a
continguts, bàsic per a millorar la transparència. NO
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3. Incloure, tal i com va ser aprovat pe Ple, partida per fer un estudi de
les necessitats de vivenda al nostre municipi i impulsar polítiques
conjuntament amb el Govern Balear per promoure vivenda social, ajudes al
lloguer, estudiar la possibilitat de posar a disposició de l’Ibavi un solar
per a vivenda pública. NO
4. Impulsar la implantació de plaques solars als edificis públics. SI,
gràcies a les subvencions del Govern Balear. SI
5. Partida econòmica per a impulsar, de manera coordinada amb Consell i
Govern, programes de contractació com ara “Joves Qualificats”. NO
6. Augmentar partides de despesa social : Escola Infantil de 0 a 3 Xibit (
millores a l’escoleta, millores del servei, ajudes als pares, …) i Serveis
Socials (millores al CD, possibilitat de contractar educadora social, …) A
MITGES, ja que troben a faltar la millora dels serveis en sí, més
Treballadores Familiars o Educador/es Xibit.
7. Més servei de Policia Local i de Brigada Municipal. NO, ara mateix, per
exemple no tenim Cap de Policía Local segons informe jurídic.
8. Partida específica per a millores a la urbanització de Sant Tomàs. A
MITGES ja que la nova Associació de vesins demana a part d’inversions,
millora en els serveis com per més hores de brigada o policia local.
9. Revisar Convenis amb Associacions i necessitats d’augmentar les partides
assignades. SI, encara que no sabem si amb totes.
10. Partides de Promoció Econòmica per a impulsar programes com els
desapareguts “Migjorn Plan” , “Tasta Es Migjorn” o similars. NO, hi ha
partida com al pressupost 2018, però no s’ha fet RES al llarg de l’any i
dubtam que es fagi res el 2019 amb l’estat dels carrers per les obres.
La Sra. Sànchez
declaracions.

conclou

que

el

Sr.

Batle

va

mentir

en

les

seves

La Sra. Sànchez diu que volem reiterar la seva queixa formal formulada el
passat divendres a la Junta de Portaveus, motivada pel fet que, igual que
l'any passat, a l'hora de venir a mirar l'expedient dels pressupostos, en
aquest faltàven documents importantíssims, com son la memòria de batlia i,
sobretot, els informes de la secretària interventora d'aquest Ajuntament.
La Sra. Sànchez continua dient que troben vergonyós el fet de rebre una
convocatòria per una comissió informativa extraordinària d'hisenda el
passat dijous dia 24 de gener a les 11 del matí amb un sisè punt Pressupost
General exercici 2019 i que es lliuri aquest document a la secretària el
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mateix día a les 13 hores (tal i
pressupost redactat per la mateixa).

com

comença

l'informe

relatiu

al

La Sra. Sànchez segueix dient que era d'esperar, per tant, i aixi va
succeïr, que el divendres aquest informe tan important per fer una
valoració del pressupost 2019 no fós a l'expedient.
La Sra. Sànchez comenta que en conseqüència a la reunió de portaveus
celebrada el mateix divendres, el grup socialista va demanar poder treure
aquest punt (pressupost 2019) de l'ordre del dia de la comissió
infromativa, proposta rebutjada pel batle sense cap argument amb fonament,
més enllà de “aqui el president sóc jo i jo decidiré si es treu o no”.

Identif. doc. elect.: ES-07902-2019-A94264D6-6867-4F02-9E85-BAFA737A1455 07/02/2019 7:20:28 Pag.:18/42
Ajuntament des Migjorn-07902- Org.:L01079028 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

La Sra. Sanchéz comenta que abans d’entrar a valorar el pressupost 2019,
vol fer una valoració de l’estat d’execució del Pressupost 2018, document
que forma part de l’expedient de Pressupost 2019, i comenta que fins en
tres ocasions el partit socialita va demanar l’estat d’execució del
pressupost 2018 sense rebre resposta per part del Sr. Batle i ara entenen
perquè no sel’s va proporcionar l’estat d’execució.
El Sr. Batle interromp dient que no es ell qui li ha de proporcionat
l’estat d’execució, sinó que en tot cas serà l’Ajuntament.
La Sra. Sànchez demana que no sigui interrompuda ja que ara és el seu torn
de paraula.
La Sra. Sànchex diu qye ara entenent perquè no sel’s va donar l’estat
d’execució , i entenent que aquesta decissió la va prendre per ocultar
informació a la oposició i per tant, poc sentit té que s'anomeni a ell
mateix una persona transparent i ètica.
La Sra. Sànchez conclou que en qualsevol cas, ara ja el tenen i entenen
perfectament que no ens el volgués lliurar perquè es compleix pràcticament
tot el que vam dir al ple de pressupostos 2018. I comenta que en resum
seria : ingresos inflats i despilfarro de despeses, tendència que es
repeteix al pressupost 2019 i conclou que no s'entén molt bé perquè el
batle necessita un pressupost si després fa el que vol, sense importar-li
si hi ha o no doblers a les partides corresponents.
La Sra. Sànchez segueix dient que les modificacions de crèdit són
excesives, el que demostra la improvització i incapacitat de l’actual euip
de govern a l'hora de fer els pressupostos.
La Sra. Sànchez continua dient que el número de partides en negatiu és
excessiu, tan a ingresos (per recaptar menys del que s'havia pressupostat)
com a despeses (per gastar més del que s'havia pressupostat).
La Sra. Sànchez conclou que el partit socialista ja va dir que que els
ingresos estàven inflats i ara tenen la documentació que ho avala, per
exemple en IBI s’ha recaptat 15.000€ menys, a l’impost d’obres 46.000€
menys, 17.000€ menys en aportacions d’empreses privades...havent inflat en
uns 184.000€ els ingressos.
La Sra. Sànchez comenta que en el seu moment ja vàren dir que hi havia
despeses pròpies d'un batle que governa en solitari i per tant necessita
gastar més en assessors i despeses “extres” al seu sou com a batle i ara en
tenen la documentació que ho avala. La Sra. Sànchez continua dient que un
exemple clar és les partides noves aparegudes en concepte reparació
material de transport batlia i combustible batlia.. i es demanen perquè el
batle negava que agafava un cotxe municipal. La Sra. Sànchez conclou que
esdemostra aquí una altra de les mentires.

El Sr. Batle interromp dient que ell mai ha dit això.
La Sra. Sànchez respon que es la segona vegada que interromp la seva
intervenció.
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La Sra. Sànchez comenta que aquest Ajuntament ha perdut diners i
oportunitats en concepte de subvencions per la manca de dedicació de
l’actual equip de govern, i en posa com exemple alguns: no s’ha demanat la
subvenció de 7.500€ del CIM per a l’organització de Tasta es Migjorn, de la
subvenció del Punt Jove s’han perdut uns 4.000e ja que únicament es va
justificar 678€, de l’aportació rebuda per el Catàleg de Camins suposa que
serà executada dins enguany, els de les aportacions amb empreses privades
s’han deixat d’ingressar 17.000€ ja que els convenis amb els hotelers no
s’han signat ni s’ha xerrat amb ells.
La Sra. Sànchez explica que en el seu moment ja veren dir que era
impossible executar totes les inversions previstes al pressupost 2018, i
recorda que el pressupost 2018 preveia una partida d’inversions de
1.080.000€ que desprès de diverses modificacions pressupostàries es va
augmentar a 1.635.000€, essent la quantitat total destinada a inversions
2.715.944€.
La Sra. Sànchez comenta que ha mirat l’estat d’execució del pressupost i
únicament hi ha reconegut 1.023.000€, i suposa que això és el que
vertaderament està executat a dia d’avui.
La Sra. Sànchez conclou que a la vista d’això, el Sr. Batle no ha estat
capaç d'executar ni un 38% de les inversions previstes el 2018 i si es
miren els pagaments realitzats que pujen a 561.000, s’ha de concloure que
el Sr. Batle no ha estat capaç de pagar a dia 31 de desembre del 2018 ni
un 21% de les inversions previstes el 2018.
La Sra. Sànchez comenta que el seu grup està preocupat, ja que les
inversions pendents d' executar tenen finançament afectat i estàn lligades
a convenis que tenen una data de caducitat., i es demanen si finalment no
s'executen, què passarà, si es perdran els diners i s’haurà de pagar amb
finançament propi o el que és més important si hi haurà diners a la caixa
per fer front a això.
La Sra. Sànchez explica que en quan a les despeses de l'any 2018, tenen
molts de dubtes a diferents partides que creuen que podrien ser explicades
aquí ara mateix pel batle, però també ho demanaran per escrit ci comenta
que han detectat partides noves o partides on s’ha gastat molt més del
previts i el partit socialista diu que es sentiria satisfet en que en
contestés 2 o 3.
La Sra. Sànchez comenta que per exemple no entenen la despesa en personal
eventual d’urbanisme.
El Sr. Batle respon que no sap a que es refereix i que ho demanrà per
poder-la contestar.
La Sra. Sànchez li respon que no vol contestar.
El Sr. Batle respon que li contestarà quan hagi esbrinat a que es referix.
El Sr. Riudavets insinua que pot ser el pagament de l’assesor urbanístic
que volia agafar el Batle l’exercici passat.
El Sr. Batle respon que no té res a veure ja que no es va contractar.
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La secretaria demana interveni per explicar la partida objecte de discusió,
i explica que fa referència al sou de l’arquitecte municipal, que en el
pressupost es troba a la plantilla de personal de funcionari, però alhora
de reconeixer les despeses es tracta de personal laboral.
La Sra. Sànchez conclou que demarà per escrit l’informació d’aquestes
partides de les quals sospita i en demanaran les factures corresponents.
La Sra. Sànchez comenta que ara centrarà la seva intervenció en els
pressupostos 2019, i diu que el seu grup considera que els ingressos tornen
a estar clarament inflats.
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La Sra. Sànchex diu que la partida del Impost de construccions
no entén
que es fixi en 70.000€ quan a l’estat d’execució del pressupost únicament
s’ha recaptat 34.000€ i considera que no és suficient haver baixat 10.000€
respecte de l’any passat.
La Sra. Sànchez comenta que la partida de la taxa d’activitats culturals
que preveu pujar diu que ho demanaran per escrit, ja que no ho veuen clar,
quan únicament s’ha recaptat enguany uns 30.000€ i es preveu un increment
en 7.000€.
La Sra. Sànchez continua dient que a la partida per a
urbanístiques hi ha una diferència de 27.000€ en relació
d’execució de 2018.

llicències
a l’estat

La Sra. Sànchez comenta que s’ha mantingut la mateixa partida per a multes
urbanístiques quan dins l’exercici 2018 no s’ha posat cap multa.
La Sra. Sànchez explica que tampoc entén el seu grup que es mantengui la
partida d’ingresos per legalitzacions, quan enguany s’ha reconegut bastant
menys.
La Sra. Sànchez diu que considera que la partida prevista per a la
dependència també es troba inflada, al igual que les aportacions del Cim
per tasta Migjorn, el Punt jove i els ingresos prevists per les empreses
privades.
La Sra. Sànchez conclou que les partides d’ingressos donen un total de
155.000€ d’ingresos de dubtosa recaptació i espera que el Sr. Batle enguany
a diferència de l’any passat tengui una explicació coherent per aquestes
partides.
La Sra. Sànchez explica que ara començarà a parlar de les despeses del
Pressupost 2019.
La Sra. Sànchez comenta que es segueix amb la mateixa línea de 2018 i li
tornar a preocupar molt el quadre d'inversions i com es coordinarà amb les
inversions no executades el 2018.
La Sra. Sànchex considera que el capítol de despeses corrents semblen un
“copiar-pegar” de l'any passat i es torna a introduïr partides fruit de la
soledat des batle.
La Sra. Sànchez comenta que tenen dubtes relació a partides concretes: per
exemple la aprtida d’aigua dels pous es demana si s’ha avançat res; en
relació a la unificació en un sol contracte l’enjardineria de Sant Tomàs i
el nucli antic si es podia licitar si encara no hi ha partida, també demana
que expliqui en que consisteix l’ampliació del centre de dia i la
instal·lació fotovoltàica del C Francesc d’Albranca.

La
Sra.
Sànchez
continua
dient
que
la
partida
prevista
per
a
l’externalització de l’escola de música considera que no es suficient i no
sap si es podrà adjudicar per aquesta quantitat però diu que desconeixia
que hi hagués un informe de tresoreria que avalués els costos.
La Sra. Sànchez comenta que li agradaria que expliqués en que consisteix el
projecte i direcció de la nova escola de música, i sobretot el projecte
tant important que suposarà la Rehabilitació del Casat de Binicudrell.
La Sra. Sànchez diu que durant l’any 2018 no s’ha fet res en joventud i
demana si pensa fer el pla de joventud i fer alguna cosa per dinamitzar
l’Asssociació Juvenil, enlloc de fer únicament la pista de skate.
La Sra. Sànchez demana que expliqui a que es deguda la pujada de despeses
destinades a festes.
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La Sra. Sànchez diu que pensa fer ambs els 19.550€ previstos per a fires i
mercats quan enguany no s’ha fet res.
La Sra. Sànchez demana que el Batle expliqui que pensa fer a cadascuna de
les partides incloses dins els òrgans de govern.
La Sra. Sànchez conclou que hagués pogut eliminar
participació ciutadana ja que enguany no s’ha fet res.

les

partides

de

La Sra. Sànchez comenta que en quan a la despesa de personal l'informe de
secretaria diu clarament que es troba a faltar la plaça de Cap de policia
Local i que per tant ara mateix s'està incomplint la Llei i també la plaça
de tresorer (a pesar de que ja està demanat al Consell que ens ajudin). La
Sra. Sànchez diu que el seu grup
troba a faltar més personal a Serveis
Socials (treballadores familiars pel CD i SAD) i també a l'escoleta
infantil Xibit, ja que s'estàn denegant places a usuaris d'aquests serveis.
La Sra. Sànchez conclou que no podem votar a favor un pressupost que dona
suport a un pacte i estructura política que no podem recolzar. La Sra.
Sànchez continua dient que el pressupost es torna a centrar en les grans
inversions per capritxos del batle i que deixa de banda l'atenció a les
persones i entitats del poble. I que focalitzar la gestió en les obres dóna
com a resultat la pèrdua de doblers per a mantenir els serveis públics
bàsics amb la conseqüent davallada de qualitat dels mateixos.
La Sra. Sànchez diu que quan a les conclusions de l'informe d'intervenció,
« el projecte de pressupost 2019 compleix l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i l'objectiu de deute públic. No obstant, no compleix la
regla de despesa, i es considera que en el moment de la liquidació 2018
s'avaluarà si és necessari l'elaboració d'un pla econòmic-financer” i
comenta que el partit socialista es demana si no seria més prudent ajustar
el pressupost 2019 a la realitat, ja que l'any passat no es va fer, per
evitar arribar a tenir problemes de finançament. I , per altra banda
comenta que vclen demanar què implica la necessitat d'elaborar aquest
informe, en què consisteix i qui l'hauria d'el.laborar.
El Sr. Verdú intervé dient que el tema de l’estudi econòmic i financer cada
any surt.
El Sr. Riudavets demana al partit popular que es miri la partida
d’ingressos en concepte de llicències, que són les partides més inflades
del pressupost.
El Sr. Verdú demana si ho ha entés bé, quan la Sra. Sànchez ha dit que
troba que la quanitat per externalitzar l’escola de música és baixa.
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La Sra. Sànchez diu que si que la troba baixa ja que ella havia vist els
números de l’Assocació i eren superiors.
El Sr. Batle respon que la necessitat de fer un estudi econòmic financer ja
ve de 2016, quan la Sra. Sànchez era regidora d’hisenda i no es va fer res.
La Sra. Sànchez dona la raó al Sr. Batle.
El Sr. Batle continua duient que ara el 2019 si hagués volgut podria seguir
sent la regidora d’hisenda però no va voler.
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El Sr. Batle comenta que l’any 2017 es va dur a terme participació
ciutadana en el pressupost i es va donar poca resposta i l’any 2018 es va
donar cabuda de les propostes presentades dins el pressupost d’aquell any,
enguany no hi ha hagut participació ciutadana però ha donat peu a que
participessin els partits polítics.
EL Sr. Batla diu que el partit socialista va fer 11 propostes
pressupost, de les quals moltes d’elles han tingut cabuda dins
pressupost i passa a rebatre les propostes.

al
el

El Sr. Batle continua dient que ha inclós partida per a l’implantació de
plaques solars, ha previst partida per la Seguretat Social de joves
qualificats ja que és l’únic que ha de pagar l’Ajuntament, ha augmentat les
despeses en serveis socials (ja que ha previst millores en el centre de dia
i ha creat la plaça d’educadora social.
El Sr. Batle explica que no entén que demanin més dotació policial quan la
pròpia regidora fa uns anys hagués eliminat la Policia Local, i comenta que
no ha pogut ser incloure una nova plaça de Cap de Policia i espera que els
futurs governants ho puguin fer.
El Sr. Batle comenta que no entén que es demanin més millores a la
urbanització de Sant Tomàs, quan el pressupost destina aprop de 150.000€ a
l’esmentada urbanització i demana que no el tractin de mentider.
El Sr. Batle explica que ha revisat els convenis amb les associacions i ha
augmentat aquells que ho han demanant i recorda que no ha eliminat cap
associació.
El Sr. Batle reconeix que s’hagués pogut fer més en promoció econòmica però
això no ha estat possible, però recorda que sinó hi ha hagut l’ingrès i
tampoc s’ha gastat el pressupost ha quedat equilibrat. El Sr.Batle conclou
que ha deixat les mateixes partides perquè es puguin fer coses dins
enguany, i considera que aquest any amb els carrers amb obres no era el
millor any per fer promoció econòmica.
El Sr. Batle explica que s’han previst millores al poliesportiu, al CF
Albranca i també a l’escoleta Xibit.
El Sr. Batle conclou que de les 11 propostes que va fer
socialista únicament 4 no han tingut cabuda dins el pressupost.

el

partit

La Sra. Sànchez respon que això no es un 80% de les propostes.
El Sr. Batle recorda que si hagués volgut hagués convocat una comissió
informativa extraordinaria urgent que escurçava els terminis però no ho va
voler fer i la va convocar extraordinaria tot i mancari els informes.

La Sra. Sànchez respon que no ho troba ètic i recorda l’esforç que fa
l’oposició per tal que el poble des Migjorn no s’enfonsi.
El Sr. Batle respon que ojalà hagués fet tanta feina quan estava a l’equip
de govern.
El Sr. Batle comenta que a les partides d’ingressos hi ha dues observacions
de la secretaria interventora on és diu que serà díficil de cobrar, però no
impossible.
El Sr. Batle continua dient que mitjançant la incorporació de remanents,
s’incorporan aquells projectes que es troben pendents d’executar. I demana
a la regidora Sànchez si això ho sabia.
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La Sra. Sànchez respon que si.
El Sr. Batle comenta que les obres es troben executades en un 95%, i no
entén que se’l tatxi del pitjor Batle del municipi
i considera que tant
ell com els seus predecessors ho han fet tant bé com han pogut i conclou
que deixarà l’Ajuntament sanejat, a pesar del que ha passat amb l’equip de
govern que ara forma part de l’oposició.
EL Sr. Batle explica que s’ha tret a licitació l’enjardinament del nucli
antic i de Sant Tomàs conjuntament, i un cop aprovat el pressupost es podrà
executar.
El Sr. Batle diu que no vol que el partit socialista vulgui fer creure que
s’ha perdut una subvenció de la CAIB, i recorda que quan es varen presentar
a la subvenció de plaques fotovoltàiques la partida de la CAIB estavà
esgotada i els van emplaçar a presentar el projecte en pròximes
convocatòrie, cosa que es va fer i es va obtenir la subvenció.
El Sr. Batle no entén com és que volen que expliqui el projecte de
Binicudrell quan sel’s hi va donar el projecte en CD, comenta que és un
projecte pel qual s’ha aconseguit finançament i no considera oportú
explicar-lo en aquest moment.
El Sr. Batle explica que el Pla de Joventud està pràcticament enllestit i
per això s’ha tornat a preveure la mateix partida..
El Sr. Batle comenta que ha tornar preveure partides per a fires i mercats
per tal de que es puguin fer coses de cara a l’any 2019, i si enguany no
s’ha gastat aquests diners hauran anat a romanent.
El Sr. Barle diu que no és ve que no vulgui que es gravins els plens, i
tornar a convidar a la regidora a que s’encarregui de gravar els plens.
El Sr. Batle conclou que s’ha previst
d’inversions
dels
quals
un
1.500.000€
administracions.

un 1.700.000€ aproximadament
aproximadament
ve
d’altres

El Sr. Batle demana al partit socialista que no diguin que són les
“inversions que vol fer el Batle”, sinó que aquests diners venen d’altres
administracions per poder executar determinades coses i el Batle ho ha
aprofitat, i comenta que tal vegada juntament amb el Sr. Triay quan va ser
Batle serà el que ha fet més inversions a Migjorn.
El Sr. Batle emplaça a la Sra. Sànchez a que revisi l’hemeretoca de 2016 on
ja sortia la necessitat d’estudi econòmic financer.
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El Sr. Batle explica que les quantitats d’ingressos i despeses previstos
per a l’externalització de l’escola de Música es basen en un informe del
tresorer, on diu que el cost serà 81.700€, sortin un dèficit de 44.700€.
El Sr. Riudavets insisteix que s’hauria de revisar la previsió d’ingresos
previstos en concepte de llicències.
Es passa a votar i els membres de la comissió, per tres (3) vots a favor
del Sr. Batle, Sr. Verdú, Sr. Triay i tres (3) vots en contra de la Sra.
Sànchez, Sr. Conesa i Sr. Riudavets, acorden proposar al Ple l’adopció del
següent acord.
Atès que s’ha produit un empat, es tornar a votar donant-se el mateix
resultat, per la qual cosa decideix el vot de qualitat del Batle de
proposar al Ple l’adopció del següent acord.
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PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2019 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:

PRESSUPOST EXERCICI 2019
PRESSUPOST
D'INGRESSO
S
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1 OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
V

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

1.078.000,00
70.700,00
690.320,00
649.331,36
119.100,00

€
€
€
€
€

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

0,00 €
1.502.161,85 €

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

1.000,00 €
0,00 €
4.110.613,21 €

PRESSUPOST
DE
DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS NO FINACERES
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A.1 OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

1.042.300,78
929.134,04
1.000
354.678,00

€
€
€
€

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Inversions reals
Transferències de capital

1.745.322,31 €
2.000,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers

1.000,00 €
35.178,08 €

TOTAL

4.110.613,21 €

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de la corporació i que
inclou tots els llocs de feina que es preveuen cobrir, d’acord amb la
relació següent:
PLANTILLA DE PERSONAL 2019 DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA

SUBESCALA

CLASE DENOMINACIÓ

Habilitació de
caràcter nacional

secretariaintervenció

Administració general

Administratiu

Administració general

Administratiu

Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Administratiu
(suport gestió
administrativa)

GRUP

NIVELL VACANT
C.DESTÍ
A1/A2
25
Interin
a
C1

16

NO

C1

16

NO
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Administració general

Administratiu

Administació especial
Administació especial

Tènica
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

Administació especial
Administació especial

Auxiliar
administratiu
(suport
administrat)
Arquitecte
Policia (2na
activitat)
Policia Local

C2

16

SI

A1
C1

22
18

SI
NO

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

Administació especial

Serveis
especials

Policia Local

C1

15

NO

Administació especial

Serveis
especials

Policia Local

C1

15

NO
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PERSONAL LABORAL FIX
COS O ESCALA
Cap Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Suport administratiu (a extingir)
Auxiliar Administratiu
Psicòleg (3/4 jornada)
Auxiliar biblioteca (20 hores setmana)
Netejadora
Netejadora
Cap Netejadora
Treballador Social
Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar
Educadora social (½ jornada)
Dessadora

VACANT
Interí
Interí
Interí
Interí
Interí
Interí
NO
Interí
NO
Interí
NO
Interí
Interí
Interí
vacant
vacant

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
TIPUS CONTRACTE
Auxiliar Administratiu (jornada
parcial.)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar (substitucions)
Dinamitzador juvenil (1/2 jornada)
Educadora infantil/directora
Educadora infantil (tècnic educació
infantil)
Educadora infantil (tècnic educació
infantil)
Professor Música i coordinació ( a
extingir)
Professor de Música (a extingir)
Auxiliar Biblioteca ( subsitucions.)
Auxiliar Administratiu (substitució

12 mesos
12 mesos
12 mesos
5 mesos
12 mesos
11 mesos
11mesos
11 mesos
2 mesos
2 mesos
1 mes
2 mes

centre sanitari)
Operari serveis múltiples
(substitucions)
Dessadora (substitucions)

2 mesos
2 mesos

TERCER.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el pressupost, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal, als efectes de presentació de
reclamacions. L’aprovació serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions
i no caldrà adoptar expressament cap nou acord.”
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Obert el debat, el Sr. Batle comenta que explicarà el Pressupost de maenra
resumida ja que els partits polítics ja en tenen coneixemnt, però com hi ha
tres persones al públic considera que s’ha d’explicar ja que el Pressupost
es el principal projecte de l’Ajuntament i el ciutadà també n’ha de tenir
conceixement.
El Sr. Batle diu l’'equip de govern de l'Ajuntament des Migjorn Gran
presenta per l’any 2019 un pressupost total de 4.110.613,21€, el que
significa 640.015,67€ més que l'any 2018, la qual cosa significa un augment
del 18,44%.
I comenta que s’està davant del Pressupost més alt de
l'història del nostre Ajuntament que ha el.laborat l'actual Equip de Govern
pensant amb els actuals i futurs governants que tindrà el nostre
consistori.
El Sr. Batle continua dient que mai el nostre poble havia tingut tant per
invertir com enguany. Si l'any passat ja va sé un any de molta inversió,
tota duita a terme, enguany ho hem superat.
El Sr. Batle explica que aquest Pressupost té com a objectiu reforçar els
tres eixos principals de la política duita a terme durant els últims anys:
1. Consolidar e invertir amb els serveis municipals dirigits a les
persones: serveis socials, sanitaris, educatius, culturals, esportius,
etcètera, sota la idea de cobrir sempre les necessitats de la ciutadania.
2. La millora de les infraestructures municipals.
3. Potenciar la promoció econòmica des Migjorn Gran.
El Sr. Batle conclou que aquest és un pressupost equilibrat que compleix
amb el doble objectiu d'estabilitat i de deute públic. Un exercici ambiciós
però alhora realista.
El Sr. Batle explica que l'important
centra bàsicament en set parts:

increment

del

Pressupost

2019

se

1. La important inversió que es durà a terme en el Casat de Binicodrell de
Darrere, i diu que desprès explicarà les partides corresponents.
2. Les inversions que es realitzarà
l'ampliació del Centre de Dia.

als

serveis

socials

destacant

3. Les millores que és duran a terme a l'enllumenat de Sant Tomàs.
4. L'aposta per les energies renovables del CEIP Francesc d'Albranca i
poliesportiu.
5. Les inversions en infraestructures de les zones esportives
vestidors camp futbol, impermeabilització coberta poliesportiu)

(nous

6. En les despeses per tal de mantenir els serveis municipals i atendre la
millora i manteniment dels edificis municipals. Aquestes, s'han calculat
d'acord a l'estat d'execució (desembre 2018)
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7. En el capitol I de despeses de personal a on s'ha posat una plaça nova
de dessador/a a jornada complerta i una plaça nova d'educador/a social a
mitja jornada a més d'incrementar les retribucions del personal del sector
públic en 2,25% respecte 2018, en compliment del Reial Decret 24/2018 de 21
de desembre.
El Sr. Batle assenyala que el
capítol VI (inversions reals) és el gran
protagonista d'aquest pressupost donat que aquest capítol supera el
1.700.000 euros dels quals quasi un 1.500.000€ prové de finançament aliè
(d’altres administracions).
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El Sr. Batle continua dient que tot i aquestes perspectives, la nostra
voluntat és sempre la de prioritzar tot el que fa referència a les accions
en els àmbits socials i educatius. I comenta que durant l'actual mandat,
s’ha obert clarament una nova etapa, en l'àmbit autonòmic i insular, que ja
comença a donar els seus fruits en forma de més i millors aportacions a les
inversions i serveis municipals. Veiem aquest fet amb l’esperança d’un
canvi de tendència a favor dels municipis i com a reconeixement de que som
la primera línia de servei públic amb els ciutadans. L’administració més
propera a la societat.
El Sr. Batle diu que ara passarà a explicar les previsions d’ingressos
municipals.
El Sr. Batle comenta que aquest pressupost s'ha planificat des de la
prudència pel que fa a la previsió d’ingressos, sense canvis a l'alça en
ordenances fiscals ni puja d'impostos sinó ben al contrari, baixant en cinc
punts l'IBI i baixant també l'impost de circulació.
El Sr. Batle diu que les partides de totes les àrees d'ingressos,
exceptuant les que explicaré a continuació, son les mateixes que l'any 2018
i comenta que farà l’explicació per l'ordre del document de pressupost.
En primer lloc, l’apartat de l'IBI de naturalesa urbana (863.000€) ha
disminuit les previsions en 70.000€ per la baixada del coeficient de 0,60 a
0,55, comenta que l’Ordenança ja està aprovada i s’aplicarà de cara 2019.
En segon lloc, en l’apartat d’imposts sobre construccions e instal.lacions
d'obres (70.000€) ha disminuit en 10.000€ d'acord a l'estat d'execució
d'aquesta partida a finals de 2018.
En tercer lloc, en l’apartat de la taxa de prestació del
subministrament de l'aigua (38.000€) ha augmentat en 5.000€
l'estat d'execució d'aquesta partida a finals de 2018.

servei de
d'acord a

En quart lloc, en l’apartat de la taxa de prestació del servei d'ajuda a
domicili (24.000€) ha augmentat en 5.000€ d'acord a l'estat d'execució
d'aquesta partida a finals de 2018.
En cinquè lloc, en l’apartat de taxa pels serveis del centre de dia
(37.000€) ha augmentat en 2.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta
partida a finals de 2018.
En sisè lloc, en l’apartat de la taxa d'activitats culturals i educatives
(escola de música) (37.000€) ha augmentat en 13.000€ segons l'estudi
d'ingressos fet pel tresorer.
En setè lloc, en l’apartat del preu públic del servei de l'escoleta
infantil (36.000€) ha augmentat en 10.000€ d'acord a l'estat d'execució
d'aquesta partida a finals de 2018.

En vuitè lloc, en l’apartat de multes urbanístiques que s’ha previst en
6.000€, i que va ser debatut a la comissió, i vol explicar que les multes
urbanístiques i les altres multes per prestació compensatòria de
legalizació d’obres per un import de 27.500€, ha quedat igual perquè s’han
de resoldre els expedients urbanístics de legalització i comenta que a
l’Ajuntament hi ha uns expedients urbanítics de legalització que es varen
presentar abans de finalitzar l’anterior legislatura mitjans de 2015 i s’ha
de resoldre, peraixò s’han tornat a reflexar les partides per a 2019.
En novè lloc, en l’apartat de les multes de trànsit (20.000€) també han
augmentat en 12.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a
finals de 2018 i també perquè es vol instal.lar un radar a l'Avda de la Mar
per aumentar la seguretat a n'aquella Avinguda.
En desè lloc, en l’apartat de recàrrecs constrenyiment (executiva Consell)
(12.000€) ha augmentat en 4.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta
partida a finals de 2018.
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El Sr. Batle passa a explicar els ingressos inclosos en el capítol IV de
transferències corrents.
En primer lloc, en l’apartat de Ministeri de la Presidència: Pacte
violència de gènere (933,08€) aquesta partida és nova al pressupost arran
de les noves competències municipals.
En segon lloc, en l’apartat del fons autonòmic de participació municipal
(111.000€) ha augmentat en 31.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta
partida a finals de 2018 gràcies a l'acord entre la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears i la FELIB, i
comenta que per part de l’Estat també es reb 270.000€
En tercer lloc, en l’apartat de la CAIB: Escoles infantils (8.000€) ha
augmentat en 2.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals
de 2018.
En quart lloc, en l’apartat de la CAIB: Compensació retribucions membres
electes (42.620€) ha augmentat en 446,52€ d'acord a l'estat d'execució
d'aquesta partida a finals de 2018, i comenta que és el sou i la seguretat
social del Batle que paga el Govern Balear.
En cinquè lloc, en l’apartat del CIM: Escoles infantils (8.000€) ha
augmentat en 2.989€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals
de 2018.
En sisè lloc, en l’aparat del CIM: Manteniment escola de música (8.000€)
ha augmentat en 5.055€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a
finals de 2018.
En setè lloc, en l’apartat del CIM: Ajut activitat física gent gran (700€)
aquesta partida és nova al pressupost. És la quantitat que solen pagar cada
any.
En vuitè lloc, en l’apartat de tranferències corrents: Donatius (3.000€) ha
disminuit en 500€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals
de 2018.
En novè lloc, en l’apartat de concessions administratives i aprofitament de
platges(110.000€) que es el cànon que paga l’empresa que va guanyar el
concurs per a la gestió de les hamaques i parasols de les platges urbanes
des Migjorn, ha disminuit en 10.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta
partida a finals de 2018.
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En desè lloc,
en l’apartat de la CAIB: Instal.lació fotovoltàica - CEIP
Francesc d'Albranca (19.008€) aquesta partida és nova al pressupost i
comenta que l’equip de govern, tal i com se’l va acusar a la Comissió, no
va perdre cap subvenció, sinó que l’Ajuntament va demanar la subvenció i es
va contestar que s’havia exhaurit la partida i que es tonés a demanar a la
propera convocatòria i així és va fer, per la qual cosa enguany es rebran
aquests 19.000€ del projecte que en la seva totalitat té un cost de
55.000€.
En onzè lloc, en l’apartat de la CAIB: Foment
(10.500€) aquesta partida és nova al pressupost.

biomasa

-

Poliesportiu

Identif. doc. elect.: ES-07902-2019-A94264D6-6867-4F02-9E85-BAFA737A1455 07/02/2019 7:20:28 Pag.:30/42
Ajuntament des Migjorn-07902- Org.:L01079028 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

En dotzè lloc, en l’apartat de la CAIB: Impuls turisme sostenible Rehabilitació Binicodrell (1.189.782,11€) aquesta partida és nova al
pressupost i comenta que és la inversió estrella del Pressupost i diu no
tenir cap pega en explicar aquesta inversió, ja que a la comissió se li va
dir que alhora d’explicar les inversions s’havia passat molt per damunt
d’aquesta inversió.
En tretzè lloc, en l’apartat del CIM: Pla d'equipaments culturals 2019
(12.700€).
En catortzè lloc, en l’apartat del CIM: Ampliació Centre de Dia - PIC 2019
(80.093,09€).
En quinzè lloc, en l’apartat del CIM: Pla d'equipaments esportius 2019
(45.100€).
En setzè lloc, en l’apartat del CIM: Millora d'urbanitzacions - PIC 2019
(72.914,33€), on el Consell Insular de Menorca enguany ha posat en el PIC
uns 2.500.000€ dels quals 1.500.000€ s’ha repartit per fer qualsevol tipus
d’inversió i l’altre 1.000.000€ es destinarà a millorar les urbanitzacions
i comenta que en el cas des Migjorn s’ha apostat per millorar l’eficiència
energètica.
En dissetè lloc, en l’apartat del CIM: Pla d'equipaments culturals 2018
(9.345,01€).
En divuitè lloc, en l’apartat del CIM: Instal.lacions hídriques C/ Major Tram nord (57.000€), el Sr. Batle recorda que el Conveni amb el CIM per a
les Inversions Financerament Sostenibles donaven una quantitat en concret a
l’Ajuntament però les obres havien d’estar finalitzades a 30.11.2018 i
desprès es va concedir una pròrroga d’1 mes, i el que va quedar pendent
d’executar és un 9% de l’obra, i per això s’ha tingut de reflexar en el
capítol de despeses i d’ingressos. El Sr. Batle diu que el CIM va dir que
el que no es va executar es rebrà mitjançant conveni amb el CIM i això va
ser una alegria per l’Ajuntament quan la Presidenta ho va explicar a una
Junta de Batles.
El Sr. Batle comenta que per altre banda vol destacar l’efecte d'una major
implicació per part d’altres administracions, de manera que en el capítol
VII de transferències de capital s'hi reflecteixen les ajudes que es rebran
dels plans d'Equipaments Culturals i Esportius, del Pla Insular de
Cooperació 2019 i de les instal.lacions hídriques del C/ Major tram nord
del CIM (277.152,43€) i de la CAIB (1.225.009,42€) lo que suposa una
quantitat de 1.502.161,85€, 638.402,54€ més que en referència a l'any
anterior.
El Sr. Batle diu que ara passarà a explicar les previsions de despeses, i
vol subratllar que algunes actuacions són fruit de la feina que s'han

realitzat per part de totes les àrees municipals no tant sols de l’equip de
govern.
El Sr. Batle continua dient que les partides de totes les àrees de
despeses, exceptuant les que explicarà a continuació, son les mateixes que
l'any 2018, i comenta que ho explicarà seguin l'ordre del document tal i
com consta al pressupost.
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El Sr. Batle explica que es va fer una feina molt important per
desbloquejar el romanent de tresoreria cosa que li havia produït una
profunda crisi dintre de l’equip de govern ja que l’acusaven que era ell
el qui ho havia de desbloquejar i conclou que el Batle va desbloquejar el
romanent de tresoreria i va poder tornar el prèstec a proveïdors que va
venir imposat per una llei de 2011 i això ha comportat que en el grup de
programa de deute públic, tant els interessos prèstecs com l'amortització
prèstec proveidors (total 2018: 59.965,24€) no hi son perquè varem
cancel.lar aquest prèstec.
El Sr. Batle explica que al grup de programa d’Administració General de la
seguretat i Protecció Civil, és la Policia, s’ha previst partida per a
vestuaris policia (7.000€) i mobiliari policia (1.000€) i comenta que
l’edifici de la
Policia necessitava d’unes millores i comenta que l’any
passat es va pressupostar posar aire condicionati enguany se li va demanar
fer uns vestuaris i mobiliari.
El Sr. Batle comenta que al grup de programa d’ordenació del trànsit i de
l’estacionament, a la partida de senyalització, ordenació trànsit i
estacionament (16.400€) destinat a pintar senyalització pels carrers del
poble ja qu enguany s’han fet els carrers nous (9.000€) i comenta que avui
s’ha acabat la rontoda d’entrada al municipi per això es preveu instal.lar
unes lletres grosses amb el nom de Es Migjorn Gran (7.400€) i diu que ja es
disposa d’autorització del Departament de Mobilitat del CIM i un cop
aprovat el pressupost es podran instal·lar aquestes lletres.
El Sr. Batle diu que al grup de programa d’Administració General
d'Habitatge i Urbanisme., ha previst partida per el lloguer d’un parking
Avda Binicudrell i Avda de la Mar (12.000€) i comenta que es paga un
lloguer per el pàrquing que es va fer a l’av. Binicudrell i comenta que hi
ha un pre-acord per fer un pàrquing a l’av. De la Mar i creu que aquesta
inversió es molt convenient ja que si es lleva pàrquing al carrer Major els
ciutadans han de poder aparcar a qualque lloc i comenta que aquesta
proposta li va fer el partit popular i ho va veure amb bons ulls; per
estudis i treballs tècnics-NNSS (5.000€) per la redacció per part d'un
arquitecte per fer una modificació de les normes subsidiàries per baratar
de qualificació la zona de les antigues depuradores i comenta que es allà
on actualment hi ha l’Agility i comenta que això impedeix que hi pugui
haver cap conveni amb aquesta Associació per ser uns terrenys que no estàn
classificats com esportius; per a instal·lacions hídriques tram nord-carrer
Major (57.000€) que ja ha explicat abans, per a la direcció d'obra carrer
Major-tram sud (9.400€)i per a mobiliari- Bancs i jardineres per carrer
Major, ja que el carrer Major estarà ja acabat i així que quedarà amueblat
el carrer (10.000€).
El Sr. Batle explica que al grup de programa de conservació i rehabilitació
de l’edificació, ha previst partida per ajuda embelliment poble- Pintar
façanes (5.000€) com a ajuda i per oferir un incentiu als ciutadans a
pintar la seva façana particular.
El Sr. Batle comenta que al grup de programa de pavimentació de vies
públiques,
ha previst partida per a la redacció del projecte obra
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formigonar Es Carreró (4.000€) i la redacció del projecte d’ obra aglomerar
camí de Binigaus (1.700€).
El Sr. Batle diu que en el grup de programa de clavegueram, ha previst
partida per a treballs tècnics-Aigües residuals filtres 2018 (3.500€) per
pagar factures pendents de la redacció del projecte de les aigües residuals
dels filtres a l'enginyer que ha fet els projectes dels pous.
El Sr. Batle comenta que en el grup de programa d’abastament domiciliari
d'aigua potable, ha posat partida per a reposició bomba d'aigua (5.000€) i
reposició dipòsit per generador pous (700€).
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El Sr. Batle diu que el grup de programa de neteja viària ha previt partida
per el lloguer nova nau brigada (7.000€) per llogar una nau per la brigada
al polígon per quant fagin les obres de la nova estació de bombeig que vol
pensar que es faran dins 2019 ja que l’Ajuntament fa uns mesos que va donar
la llicència per fer la noav estació de bombeig i també es preveu partida
per treballs tècnics-Projecte activitats nau brigada (2.000€) per fer el
projecte d'activitats de la nau municipal i eines brigada (2.000€).
El Sr. Batle explica que al grup de programa d’enllumenat públic, ha posat
partida per manteniment mobiliari urbà (2.000€) per pintar les faroles del
carrer de s'Era i per les lluminàries que es van canviar del camí Sa
Malagarba (9.822,78€) per pagar una factura pendent a Dielectro.
El Sr. Batle comenta que en el grup de programa de parcs i jardins, s’ha
previt partides per a treballs altres empreses-Jardineria (52.000€) per
tasques de jardineria des Migjorn Gran, Sant Tomàs i dels camins rurals
públics del terme, i es fa una clara apostar per unificar-ho en un sol
contracte i comenta que aquesta contractació ja es va penhjar a la
Plataforma Estatal ja que es podia fer sense que el Pressupost estès
aprovat i és podrà adjudicar quan el Pressupost estigui aprovat
definitivament i una poartida per a jocs infantils (5.000€).
El Sr. Batle diu que en el grup de programa de protecció contra la
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes, s’ha
dotat amb pressupost al projecte i direcció enllumenat Sant Tomàs-1ª fase
Consorci d'energia (3.000€) per la redacció del projecte per la millora de
l'enllumenat públic de l'Avda principal de Sant Tomàs, i comenta que
conssiteix en fer bàsicament el projecte. Aquesta millora vindrà finançada
pel Consorci de residus i energia (72.914,33€) que treurà directament la
licitació i executarà les obres. Per altra banda, el Sr. Batle continua
dient que s’ha previst partida per la redacció del projecte i direcció
enllumenat Sant Tomàs-2ª fase (3.000€) i l’execució del projecte per la
millora de l'enllumenat públic dels altres carrers de Sant Tomàs; la
millora enllumenat Sant Tomàs-PIC 2019 millora urbanitzacions (72.914,33€).
El Sr. Batle conclou que tot i la inversió de aprop de 140.000€ no
s’arribarà a canviar totes les lluminàries de Sant Tomàs. I per últim, pel
Pla d'Eficiència Energètica (1.900€).
El Sr. Batle explica que en el grup de programa d’assistència social
primària, destaquen les següents partides: altres subministraments-serveis
social i Xibit (3.500€) per jocs nous escoleta infantil Xibit a demanda de
la directoria del centre; publicitat i propaganda-Serveis Socials (1.500€)
per seguir amb el projecte intergeneracional; treballs d'altres empresesServeis socials i Xibit (16.700€) per fisioterapeuta i cuinera del Centre
de Dia, educadora i Escola d'Estiu; ajuts econòmics famílies (6.000€) per
ajudar a les famílies necessitades que disposen de pocs recursos econòmics;
projecte home (810€); fons Menorquí de Cooperació (9.018€) per a
l'aportació al fons (8.000€) més al pot d'habitatge al refugiat (1.008€);
Fundació discapacitats (1.200€): Fons Menorquí de Cooperació-Ajuts a
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refugiats (2.000€) com a mostra de la solidaritat municipal; ajudes escola
d'estiu per alumnes Xibit (1.000€); ampliació Centre de Dia-PIC 2019
(80.093,09€) i comenta que troba que hi haurà una bomna sintonia amb una
associació en concret des Migjorn a fi de fer una feina conjunta; per altra
banda comenta que tot i no acabr d’entendre com un edifici que es va acabar
l’any 2007 que es l’Escoleta Xibit tengui tant de problemes amb les
finestres peraixò s’ha previst partida pel canvi finestres escoleta Xibit
(12.000€); cadires escoleta Xibit (2.200€); tablets Centre de Dia (300€);
forn per al Centre de Dia (3.200€), això últim a petició de l’assistenta
social.
El Sr. Batle comenta que el grup de programa de funcionament de centres
docents d'ensenyament infantil, primari i especial, ha previst que les
retribucions del personal laboral fixe-neteja CP Francesc d'Albranca
(25.257,98€) ha augmentat en 10.564,64€ per poder tenir en plantilla a un
nou dessador/a; a les quotes socials-neteja CP Francesc d'Albranca
(11.000€) ha augmentat en 5.670€ per poder tenir en plantilla a un nou
dessador/a; a reparació, manteniment. conservació edificis-CP Francesc
d'Albranca (5.000€) ha augmentat en 3.400€ per demandes fetes per la
directora per manteniment de l'escola i a preveu diners per a la
instal·lació fotovoltaica CP Francesc d'Albranca (55.000€) La CAIB ens
subvenciona 19.008€.
El Sr. Batle diu que al grup de programa de serveis complementaris de
l’educació, ha prevists partides per a beques transport estudiants (5.000€)
es una partida per ajudar a les families que tenguin fills que estudiin a
altres poblacions menorquines; a l’Associació de mares i pares escola i
escoleta (5.000€) pel conveni anual 2.200€ i per l'organització de l'Escola
d'Estiu 2.800€ i per el CP Francesc d'Albranca (1.500€) es el conveni anual
de l'escola.
El Sr. Batle explica que al grup de programa de biblioteques públiques, vol
destacar la partida per a mobiliari-biblioteca-Pla Equipaments Culturals
(600€).
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Berlingheri responsable de les àrees
que s’explicaran a continuació.
El Sr. Berlinghieri comenta que en el grup de programa de promoció
cultural, s’han previst partides per a retribucions. laboral temporalmúsica (8.400€) ha baixat en 14.098,12€ per l'externalització de la gestió
de l'escola de música. Aquesta quantitat dona per les nòmines de gener i
febrer de la coordinadora i en Juan i pel seu finiquito, altre personal
contractat música (37.912,56€) s'ha eliminat aquesta partida del pressupost
(profesors escola música); quotes socials-música (3.000€) ha baixat en
4.320€ per l'externalització de la gestió de l'escola de música. Aquesta
quantitat dona per la seguretat social de gener i febrer de la coordinadora
i en Juan; activitats culturals-Cultura (30.000€) 14.000€ pel contracte amb
la Banda de Música per les festes Patronals, 3.000€ per sa Gran Musicale i
la resta anirà destinat per activitats culturals i treballs altres
empreses-Escola de Música (81.800€) per la associació que guanyi el concurs
públic per gestionar l'escola de música. Aquesta quantitat surt segons
l'estudi de costos fet pel tresorer.
El Sr. Berlinghieri continua dient que en quant les subvencions incloses
dins aquest grup de programa, shan previst partides de despeses per a
l’Associació Cultural i Recreativa (3.000€) ha augmentat la subvenció en
1.000€ a petició seva (assegurançes i lloguer nau per sa plataforma dels
reis) ; la Banda de música des Migjorn Gran (7.000€) es manten aquesta
subvenció per conveniència de la pròpia banda, els Amics de l'Art (1.000€)
enguany no hi ha Gran Migjornale ni gestionaran els concerts de música
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antiga. Així i tot creim convenient deixa aquesta quantitat per si volen
dur a terme qualque activitat; la Casa de Menorca a Mallorca (500€) aquest
conveni amb aquesta associació és nou i ho varen sol·licitar ells a una
reunió de Batles; Coral Migjornera (500€) mantenim el conveni amb sa Coral
Migjornera; Agrupament d'Escoltes Cristòfol Barber (400€) mantenim el
conveni amb els escoltes; Associació de música antiga Euterpe (2.850€)
aquest conveni amb aquesta associació és nou. És l'associació que durà a
terme el festival de música antiga des Migjorn Gran envers dels Amics de
l'Art i per les altres entitats, es mantenen totes les aportacions a les
diferents associacions de caire cultural.
El Sr. Berlinghieri explica que dins el mateix grup de programa s’ha inclòs
partida per a la compra Casat de Binicodrell de Darrera (30.000€) per
l'anualitat de compra del casat de Binicodrell de Darrera; per el projecte
nova escola de música-Pla d'equipaments Culturals (20.000€) per la redacció
del projecte de la futura escola de música des Migjorn i comenta que el
Consell Insular de Menorca subvenciona aquest projecte, a través del Pla
Equipaments Culturals; per un escenari nou (3.000€) per la compra d'un nou
escenari a demanda de sa brigada.; per a la Rehabilitació arc Binicodrell
(3.400€) per la construcció de l'arc que va caure quant varem fer les obres
de rehabilitació de Binicodrell 1ª fase i per últim per a la Rehabilitació
Binicodrell-CAEB Impuls Turisme Sostenible (1.189.782,11 €) per la
rehabilitació total del casat de Binicodrell de Darrere a través d'aquest
fons.
El Sr. Berlinghieri comenta que dins el grup de programa d’instal·lacions
d’ocupació de temps lliure, s’ahn previst partides per a activitats
culturals-PIJ (2.000€) 1.320€ aniran per desenvolupar activitats de
l'associació juvenil que la mateixa entitat decidirà; a l’Associació
juvenil des Migjorn Gran (300€), es manten aquesta subvenció per
conveniència de la pròpia associació; per a la pista Skate (18.600€) es
crea una nova pista de skate (14.000€) i formigonar (4.600€) a la plaça
David Russell i per a material informàtic PIJ (800€) per la compra
d'ordinadors.
El Sr. Berlinghieri diu que en el grup de programa de promoció i foment de
l'esport, s’han inclós partida per el CD Migjorn (5.000€) que ha augmentat
la subvenció en 1.000€ a petició seva (més equips competint, un total de
cinc, més despeses) i per els IGA (1.800€) segons conveni amb IGA Menorca.
El Sr. Berlinghieri explica que al grup de programa d’instal·lacions
esportives, s’han posat partides per a manteniment, conservació i reparació
infraestructures-Camp futbol (6.800€), pel manteniment de la gespa del camp
de futbol municipal (1.200€); feines vàries camp futbol com col.locar
valles, barreres, etc (3.000€); arrenjar i pintar pista zona esportiva
(1.600€) i pintar parets exteriors zona esportiva (1.000€). Així mateix,
partida per a la impermeabilització coberta poliesportiu (6.000€) per
impermeabilitzar la zona nord (vidrieres) del poliesportiu; partida per a
nous vestidors camp futbol-Pla Equipaments Esportius (45.100€) per la
construcció de dos nous vestidors al camp de futbol municipal i comenta que
aquests vestidor nous farà que el camp sigui més operatiu amb altres
activitat que s’hi puguin fer com final de copa o altres torneijos que s’hi
pugin organitzar.
El Consell Insular de Menorca subvenciona aquest
projecte, a través del Pla Equipaments Esportius; partida per a la caldera
poliesportiu-CAIB foment biomasa (22.000€) per baratar l'actual caldera de
gasoil a biomasa. La CAIB ens subvenciona 10.500€, partida per a la barra
d'equilibri i air track poliesportiu (10.000€) per la compra d'aquestes
màquines per la gimnàstica artística, partida per a un ordinador
poliesportiu (900€) per la compra de un ordinador pel poliesportiu i
partida per a un equip de sò grades camp de futbol (5.100€) per la compra
d'un equip de sò per les noves grades i pel bar de la zona esportiva.

El Sr. Batle tornar agafar la paraula i segueix la seva explicació.
El Sr. Batle comenta que al grup de programa de fires, s’ha posat partida
ja que volen dinamitzar el poble. Per açò seguim apostant pels programes
“Es Migjorn Plan”, “Tasta Es Migjorn”, diferents fires, etc.
El Sr. Batle diu que el grup de programa d’informació i promoció turística,
s’ha posat partida per activitats culturals- Turisme (3.000€) per a
continuar programant demostracions eqüestres a Sant Tomàs.
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El Sr. Batle explica que al grup de programa de desenvolupament
empresarial, ha previst partida per a l’Associació de comerciants (6.000€)
i per a l’Associació POIMIG (10.700€) ha augmentat considerablement
l'aportació a través de conveni de l'Ajuntament a n'aquesta associació. Pel
conveni de cada any (800€) més pel canvi de totes les lluminàries del
poligon a tecnologia LED (9.900€).
El Sr. Batle comenta que dins el grup de programa d’òrgans de govern ha
previst partides per a atencions protocolaries-Organs de Govern (3.000€) ha
augmentat en 2.500€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals
de 2018; publicitat i propaganda-Organs de Govern (2.000€) ha augmentat en
1.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals de 2018 i
s’ha creat la partida per a Partits polítics (1.200€) i explica que fins
ara aquestes despeses es reconeixien en la partida de dietes.
El Sr. Batle passa a explicar perquè s’ha incrementat aquestes despeses, i
comenta que durant l’exercici 2018 es varen donar unes despeses i va
considerar que era convenient preveure partida ja que en qualsevol moment
pot passar el que ha passat dins 2018, i comenta que no és per res concret
del Batle. El Sr. Batle comenta que dins 2018 hi va haver una sèrie de
despeses que passa a enumerar: 249,26€ per posar una esquela al Diari per
la mort de la mare d’un regidor i sogre d’un altre regidor, 59,95€ per a
una placa de vidre a una persona que es va jubilar desprès de molts d’anys
d’haver fet feina a l’Ajuntament el Sr. F.M.H., un dinar que va fer el
Batle amb la brigada municipal arran de la jubiliació de l’esmentat
treballador de 88,10€, 25,00€ per a trofeus a la fira del camp 2018, 219€
al restaurant Es Brucs pel dinar que fa cada any desprès de festes amb la
brigada municipal, tres factures de Sa Branca (223,10€, 164,70€ i 145,25€,
45€) de quan varen venir l’equip de TV de “El Paisano”, quatre factures de
Binihotels (136,65€, 1487,06€,415,80€ i 994,17€) per habitacions llogades a
S’Estilet i S’Engulidor per els membres de “El Paisano”, 367,30€ per a un
dinar de l’equip del paisano i per últim de 156,60€ per anar a dinar
l’equip de govern i el personal amb motiu de les festes de Nadal.
El Sr. Batle conclou que li va donar la sensació de que se l’acusava d’una
sèrie de coses i ell l’únic que ha fet es posar al pressupost 2019 partida
per aquestes coses.
Per últim, el Sr. Batle diu que en el grup de programa d’Administració
General, s’han previst partides per a quotes seguretat social-Serveis
generals (50.000€) ha augmentat en 7.500€ per poder contractar a properes
convocatòries de joves qualificats; per a reparació,
manteniment i
Conservació dels
edificis de serveis generals (9.000€) ha augmentat en
4.000€ perquè hem de baratar la vidriera del pati central i pintar pareds i
fusteria;
la partida per a despeses jurídiques contenciosos- Serveis
Generals (20.000€) ha disminuit en 10.000€ perquè ja no hem de pagar el
procurador de l'expedient de Trebalúger (15.000€); s’ha previt partida per
a estudis i treballs tècnics- Serveis Generals (13.500€) ha disminuit en
12.500€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida a finals de 2018;
partida per a la compra Ajuntament (42.710€) per l'anualitat de compra de
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l'edifici del consistori, per a mobiliari-Serveis Generals (500€) i equips
informàtics-Serveis Generals (2.500€).
El Sr. Batle comenta que vol remarcar que el capítol de despeses de
personal (1.042.300,78€) s'han incrementat les retribucions del personal
del sector públic en 2,25% respecte 2018, en compliment del Reial Decret
24/2018 de 21 de desembre.
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El Sr. Batle conclou dient que enguany hi ha hagut la possibilitat de que
els grups polítics participessin en el pressupost i comenta que el partit
popular li va demanar una reunió i han fet fins a quatre reunions amb ells
per a tractar el tema dels pressupostos i el partit socialista enlloc
d’anar a xerrar amb el Batle va presentar un escrit en el qual proposaven
11 propostes de les quals sel’s hi ha acceptat 7 propostes per la qual cosa
considera que ha estat un pressupost prou participatiu per part dels
partits polítics cosa que els hauria d’alegar.
El Sr. Batle conclou la seva intervenció dient que aquest és un programa
marcat per un compromís ferm de feina per l’any 2019 que es podrà dur a
terme gràcies a la implicació de l’actual i futur equip de govern, esperem
que així sigui, i dels serveis municipals; així com a la bona situació
econòmica i financera del nostre consistori.
El Sr. Batle comenta que hi ha maneres de dir les coses i considera que a
la comissió la portaveu del partit socialista va dir coses que no eren
certes i continua dient que va dir que no s’havien executat les inversions
2018, però ho va dir d’una manera com si aquestes no s’haguessin
d’executar.
El Sr. Batle recorda que totes les inversions que no han estat executades
durant l’any en curs, un cop aprovat el pressupost de l’any venidor,
automàticament s’incoporaen els romanents i en relació això hi ha un
llistat de 34 actuacions que s’han d’incorporar al Pressupost 2019
(inversions de 2018, com altres inversions que estan executades però no
estan pagades). El Sr. Batle explica que el Catàleg de Camins es va
adjudicar a una empresa en concret desprès de demanar tres pressupostos i
agafar el més barat i també s’incorporarà per romanent i recorda que hi ha
convenis amb terminis establerts per executar, i pel cas de la redacció del
Catàleg de Camins aques acaba el dia 31.3.2019, i conclou que l’Ajuntament
no perdrà cap inversió ja que en aquesta data el Catàleg estarà fet.
El Sr. Batle conclou que al Pressupost 2019 preveu una inversió de
1.700.000€ i per romanets s’incorporarà una inversió de 1.700.000e i
conclou que no es perd cap subvenció ni diners per part de l’Ajuntament des
Migjorn Gran, sinó que es desenvoluparan totes les inversions necessàries
per el municipi.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Riudavets
El Sr. Riudavets diu que intentaran fer una intervenció molt més breu.
El Sr. Riudavets comenta que en primer lloc vol expressar la queixa per la
manca de respecte cap a un tema tant important que és el Pressupost, al
convocar el Ple de pressupostos de dilluns per dijous quan encara ni
siquiera ha tingut lloc la Comissió Informativa d’Hisenda i considera que
no ha estat serió convocar el ple sense que hagués tingut lloc la comissió
que dictamina el mateix, i no s’ha donat prou temps per estudiar el
document i poder fer-ne més propostes.
El Sr. Riudavets demana que a partir d’ara s’intenti no fer aquestes coses
i es compleixin els terminis legalment establerts, i posa per exemple que

els dictamens que formen part dels expedients de Ple no han estat signats
fins les 13.00 hores d’avui, i retiera que es millori aquest aspecte fins
allà on és pugui.
El Sr. Riudavets comenta que a l’estat d’execució del pressupost 2018 es
veuen moltes partides on s’ha gastat de més i moltes altres on s’ha
ingressat de manco, per la qual cosa s’hi ha perdut per dues bandes.
El Sr. Riudavets explica que el pressupost és una declaració d’intencions,
però el que compte és la liquidació que sen fa del pressupost i convida als
tres grups polítics que quan es porti la liquidació 2018 a Ple se li
dediqui el mateix a explicar-lo, ja que això és la realitat del pressupost.
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El Sr. Riudavets diu que ara parlarà d’alguns punts en concret que ja varen
ser tractats a la Comissió i ho farà per damunt, sense perjudici de que el
Batle ha repetit tot el que va dir a la Comissió.
El Sr. Riudavets comenta que no hi ha hagut participació ciutadana, i
reconeix que si que s’han donat reunions però no s’ha fet pròpiament un
procés de participació ciutadana, cosa que tal vegada en el moment en que
es troba l’Ajuntament no era el més adient.
El Sr. Riudavets diu que s’han donat durant l’exercici 2018 moltes
modificacions de crèdit, unes vint més o menys i creu que s’hauria d’afinar
un poc més, ja que vint modificacions surt a casi dues modificacions
pressupostàries per mes.
El Sr. Riudavets comenta que s’hi s’han donat totes aquestes despeses en
atencions protocolàries que ha explicat el Batle, no es devia fer bé el
pressuspost si és va quedar tant curt alhora de preveure aquesta partida.
El Sr. Riudavets explica que la gestió de la jardineria no s’ha fet de
manera adecuada, ja que el que ha passat és que hi ha hagut una empresa
petita que ha fet la feina tot l’estiu i no cobrava i comenta que això deu
haver passat per una manca de previsió.
El Sr. Riudavets diu que li sembla bé que el Govern Balear pagui el sou del
Batle al igual que ho fa en altres municipis petits de les Balears, però no
li sembla tant bé les despeses en benzina, comunicació i comenta que són
despeses que ja no són protocolaries sinó més fruit de la situació concreta
de l’Ajuntament.
El Sr. Riudavets recorda que durant 2018 no s’ha fet res en temes de
juventud, ni en fires ni mercats.
El Sr. Riudavets comenta que hi va haver un escrit del Govern Balear on
recordava a l’Ajuntament que havia de tenir cap de Policia i això no ha
quedat resolt al pressupost.
El Sr. Riudavets explica que sel’s hi ha traslladat la preocupació de que
gent del poble han de dur el fillet a escoletes de fora de Migjorn i
comenta que el tema no es va preveure correctament si s’han de dur fillets
a pobles veïns.
El Sr. Riudavets diu que tal i com consta als informes, per a segon any
consecutiu no es compleix la regla de despesa.
El Sr. Riudavets conclou dient que ja varen exposar amb prou extensió els
arguments del partit socialista a la Comissió d’Hisenda.
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El Sr. Verdú comenta que vol fer unes reflexions del que va passar l’altre
dia a la Comissió i comenta que es varen sentit coses que varen fer que ell
i el seu company de partit quedessin un poc esglats, i comenta que es va
dir que ella havia passat molta estona fent feina per a fotre el carrer de
l’Ajuntament a algú. El Sr. Verdú continua dient que ells no s’havien
enterat de que s’hagués fotut fora cap funcionari i sembla ser que el qui
es volia fotre fora era el Batle, cosa que tampoc no ho van aconseguir. El
Sr. Verdú conclou que ha explicat això, perquè el partit socialista diu que
és el partit popular el qui manté el Batle i els recorda que el partit
popular l’únic que fa és recolzar determinats projectes.
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El Sr. Verdú diu que la Sra. Sanchéz va dir que el que no podia ser era fer
tantes obres dins l’Ajuntament i li recorda que a un Ajuntament és tant
important fer obres com actuacions socials. EL Sr. Verdú continua dient que
el que no podia ser és tenir els carrers com estaven i que algu caigués i
s’hi deixés les dents. El Sr. Verdú conclou que no perquè es facin obres
vol dir que es faci mala gestió.
El Sr. Verdú comenta que ara parlarà del cas de la policia, i no entén com
una regidora fa tres anys volgués abolir el cos de la Policia Local i ara
demani un batalló de policies. El Sr. Verdú explica que el cos de la
policia té un cost de 244.000€i si es volgués dotar amb dos policies el
vespre tindria un cost de 125.000€ per la qual cosa passaria de 400.000€ e
cost de la policia i a més seria necessari un tercer policia per dies
lliures i vacances d’aquest dos policies i conclou que s’està xerrant d’una
despesa de més de 500.000€ només en policia local i comenta que a la llarga
es podrà fer. El Verdú diu que a més a més el partit socialista demana
policia permamemt a Sant Tomàs i conclou que això suposa un cost
impresionant i un ajuntament petit amb un pressupost de 2.300.000€ o
2.500.000€ no ho pot fer front.
El Sr. Verdú conclou que disposar de policia el vespre en pròxims
pressupostos tal vegada es pugui preveure i ells són els primers que ho
volen, però serà costós.
El Sr. Verdú
almenys els
l’IBI, i és
l’Ajuntament

considera que del pressupost 2019 el que els hauria d’alegrar,
ciutadans és el primer pressupost que té una davallada de
cert que això comporta que hagin baixat els ingressos per
però beneficia a les butxaca dels ciutadans.

El Sr. Verdú explica que una altre de les coses que recull el pressupost és
l’externalització de l’escola de música que varen acordar i això suposa
passar d’un dèficit de 40.000€ a 80.000€ i demana que espera que funcioni i
té poc que amb això comencin els problemes enlloc d’aclarir-se i conclou
que “festes” com aquestes l’Ajuntament en podrà fer poques.
El Sr. Verdú comenta que el partit popular dur dos anys recolçant els
pressupostos i comenta que aquests dos anys s’ha fet una inversió de
2.825.877€, de les quals 859.730€ varen venir d’inversions de fora l’any
2018 i 1.495.000€ durant l’any 2019 i si li sumam la quantitat de 469.000e
d’inversió pròpia, comenta que gràcies al seu recolzament s’ha pogut
executar tota aquesta quantitat de diners que si no s’haguessin perdut. I
conclou que un Ajuntament com el des Migjorn no es pot permetre això.
El Sr. Verdú recorda al partit socialista que
contra del pressupost,
si no hagués estat
popular no s’hagués arribat a cap subvenció
esportiva, ni la reforma de Binicudrell de la
finanaçement sense perjudici de que no estan
dona.

l’any passat varen votar en
pel recolzament del partit
de carrers, ni de la zona
qual estem molt contents del
d’acord amb l’ús que se li

El Sr. Verdú conclou que estan orgullosos de donar el seu recolzament al
pressupost ja que això ha suposat rebre tot una sèrie de finançament que
s’hagués perdut.
El Sr. Verdú comenta que tal i com ha dit el Sr. Batle varen aportar la
idea de preveure un nou pàrquing i per últim diu que ha estat una llàstima
el tema de l’escola de música que per una mala gestió del PSOE s’ha perdut
un bon ajut per a fer-la d’una inversora catalana que va venir a
l’Ajuntament i volia una sèrie de coses que el partit socialista va deixar
perdre aquesta inversió.
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El Verdú conclou que a partir d’ara les coses es facin d’una altre manera u
quan es facin reunions amb una empresa inversiora es puguin arribar a
acords i el poble se’n pugui aprofitar, ja que pagaven la meitat de
l’escola i al final s’ha perdut.
El Sr. Batle que tal i com ha dit el Sr. Verdú no sol ésser molt normal que
un any en concret hi hagi tanta inversió com és 1.700.000€ i que 1.500.000€
provengui de finançament d’altres administracions, i considera que només
amb aquest fet se n’haurien d’alegrar tots i el vot del partit socialista
podria ser, ja no demanarà favorable però si almenys una abstenció. I
considera que si voten en contra tal vegada s’haurà de donar explicacions
als ciutadans.
El Sr. Batle comenta que veu que el partit socialista tornar a reclamar
informació sobre el capítol d’òrgans de govern i explica que precisament
posa aquesta quantitat en el pressupost 2019 per tal que no passi el que ha
passat l’any 2018 on s’han donat unes despeses extraordinàries.
El Sr. Batle explica que el juliol 2018 els membres de “El Paisano” quan el
pressupost ja estava aprovat feia uns mesos, i diu que es una altre tema el
fet en que no estiguin d’acord amb la publicitat que es farà del municipi a
la TV española, però l’equip de govern va veure l’oportunitat de què el
municipi des Migjorn sortis a un programa de màxima audiència nacional. I
el Sr. Batle conclou que aquestes despeses a principi d’any no es
coneixien, i diu que ara s’ha pujat la partida per si passa alguna cosa
semblant enguany.
El Sr. Batle diu que se li ha dit que era una manca de respecte haver
convocat la comissió divendres per fer-la dimarts, però ell el que
considera una falta de respecte és que la portaveu del partit socialista no
hagi assitit a un ple ordinari on s’aprova el pressupost, si es una falta
de respecte als regidors com als ciutadans des Migjorn. I recorda que el
Sr. Berlinghieri no ha faltat a cap ple ordinari.
El Sr. Batle comenta que hagués pogut convocar la comissió de manera urgent
i extraordinaria de dilluns a dimarts, però no ho va voler fer i la va
convocar divendres per a dimarts, per tal que poguessin veure la
documentació bàsica del pressupost (ingressos i despeses) encara que
faltessin els informes d’intervenció i secretaria i la memòria de Batlia
que ja va explicar que lliuraria al Ple. El Sr. Batle conclou que hagués
pogut anar més enllà i no ho va voler fer.
El Sr. Batle explica que en relació a la participació ciutadana, quan es va
fer l’any 2017 i la gent no va participar, pensa que no val la pena fer
aquella feinada i suposa un cost a l’equip de govern i considera que hi ha
prou representació a través dels regidors i com es va donar l’oportunitat
de participar als partits polítics és va donar suficient participació i
recorda que el partit socialista hagués pogut demanar qualque reunió al
igual que va fer el partit popular. El Sr. Batle conclou que varen fer 11
aportacions i el pressupost n’ha reflexades 7.
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El Sr. Batle diu que en relació a les modificacions pressupostàries es una
cosa que es pot fer, i comenta que per exemple es va espatllar l’aire
condicionat de les oficines municipals, cosa que no es podia preveure a
principis d’any i es va haver de fer una mofificació pressupostaria per
poder pagar el nou aire, agafant els diners que hi havia per a reposició de
bomba dels pous, i ara s’ha posat al pressupost 2019 per la reposició de
bombes. El Sr. Batle conclou que són qüestions que no pots preveure i per
això s’han de fer modificacions.
El Sr. Batle comenta que en temes de joventut u dinamització, s’ha fet
bastanta feina amb el regidor, el coordinador de joventut i l’empresa que
està redactant el pla de joventud, però a data d’avui no està acabat i per
això s’ha posat dins 2019. El Sr. Batle recorda que s’han fet inversions i
posa per exemple que sel’s hi ha comprat un billar... s’han fet petites
inversions.
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El Sr. Batle explica que en relació a la dinamització del poble van trobar
convenient que un poble amb obres no és el millor any en fer dinamització,
de cara 2019 s’ha previst la mateixa quantitat ja que es disposarà d’un
poble amb condicions i a mostrar a als residents de Menorca.
El Sr. Batle respon en relació a fillets que no tenen cabuda a l’escoleta
Xibit i diu que ell no podria preveure el futur i desconeixia que a data
d’avui s’hagués pogut arribar a l’ocupació màxima de l’escoleta Xibit amb
una directora i dues educadores. El Sr. Batle comenta que no poden superar
la ratio i diu que l’espai de l’escola és el que és.
El Sr. Batle respon que a la Comissió també se li va dir que no hi havia
cap partida pel tresorer i comenta que el tema del tresorer està aclarit,
però s’ha de saber l’Ajuntament des Migjorn gran com Ajuntament petit no
està obligat a tenir tresorer al tractar-se d’una secretaria de clase 3era,
i fins a tres vegades es va demanar al Consell Insular i avui ens han
contestat que no. I el Sr. Batle conclou que igualment ho han solucionat.
EL Sr. Batle recorda al partit socialista que des el 2011 intervenció diu
no es compleix amb la regla de despesa i comenta que es cert que els ha de
preocupar però no exaltar.
El Sr. Riudavets comenta que ja que hi ha acord entre l’equip de govern i
el portaveu del partit popular i el partit socialista en relació a l’escola
de música, un dia que vengi bé a una comissió de serveis a la persona es
duguin tots els nombres i l’esquema de com serà l’escola de núsica.
El Sr. Riudavets trasllada l’oferiment i conveniència de debatre els fets
ja produïts com són els pressupsot de 2018 i recorda que aquest pressupost
ja ve nèixer amb l’esquema actual d’organització de l’Ajuntament, i demana
al Sr. Batle que dediqui el dia de la liquidació el mateix temps que ha
dedicat en explicar el pressupost 2019.
El Sr. Riudavets conclou que reitera i repeteixen que es una falta de
respecte haver acurçat terminis en la Comissió, tant a ells com a la
institució i demana que la secretària llegeixi els documents que hi ha
d’haver alhora de convocar. I recorda al Sr. Batle que amb independencia
dels documents d’ingressos i despeses hi ha d’haver els informes de
secretària i d’intervenció que són preceptius.
El Sr. Verdú intervé dient que entén al partit socialista i recorda que
ells duen 7 anys sofrint la manca de documentació en termini.
El Sr. Batle conclou que els projectes que són més importants per un
ajuntament durà un debat més llarg o més curt, i el pressupost és el

projecte més important que ha de tractar un ajuntament i recorda que
dimarts en van estar parlant durant dues hores i ara el Ple han estat
xerrant 2 hores més i tant l’equip de govern com els membres de l’oposició
han expresant el seu parer lliurament i creu que ha merescut el temps que
li hem dedicat, i recorda que una part d’aquest pressupost el gestionarà
l’actual equip de govern i una altra part els futurs governants. El Sr.
Batle continua dient que deixar al futur equip de govern unes inversions
valorades en 1.700.000€ amb un romanent de tresoreria de 1.700.000€, creu
que no ho ha fet cap equip de govern sortint.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretaria per tal que llegueixi
l’article que ha demanat el Sr. Riudavets.
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La secretària llegeix la’rticle 84 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, que es transcriu a continuació:
“Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que
debe de servir de base al debate y, en su caso, votación, deberán de estar
a disposición de los miembres de la corporación desde el mismo dia de la
convocatoria en la secretaria de la misma.
Cualquier miembro de la Corporación podrà, en consecuencia, examinarlo e
incluso obtener cópia de los documentos que lo integren, pero los
originales no podran salir del lugar en que se encuentren puestos de
manifiesto”
El Sr. Batle diu que tornar a repetir que si hagués convocat la comissió de
dilluns per a dimarts si que haguessin tingut tota la documentació, ja que
l’informe d’intervenció es va fer el mateix divendres i els hi recorda que
no va voler convocar-la esxtaordinaria i urgent.
El Sr. Riudavets li recorda que els dictamens són claus i aquests no hi ha
estat fins avui a les 13.00 hores.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per cinc (5) vots
a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay, Sr. Camps i
tres (3) vots en contra del Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets.
NOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
La Sra. Goñalons demana al Sr. Batle en relació a les despeses que ha
mencionat de la televisió que no empri paraules que el partit socialista no
ha dit, i li recorda que en cap moment el partit socialista ha manifestat
que estés en contra d’haver fet aquest programa de televisió al municipi
El Sr. Batle respon que ha dit que “espera que no estiguin en contra”.
La Sra. Goñalons diu que ha donat a entendre que el partit socialista no
estés d’acord amb haver fet aquest programa
El Sr. Batle respon que tal vegada ho ha interpretat malament.
La Sra. Goñalons diu que si ho sabia del mes de juliol ho hagués pogut
explicar a una comissió.
El Sr. Batle respon que hagués estat molt bé que l’equip de governde 2015
hagués continuat fins 2019, que s’haguessin reunit amb el Sr. Batle per
tractar temes de pressupost, que els socialistes a hores d’ara no estessin
a l’oposició...
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.55 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

Secretària interina - Catalina
Pons Marqués
07/02/2019 7:20:30
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

El Batle - Pedro G. Moll Triay
07/02/2019 8:36:16
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

