ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I ÚRGENT TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL
DIA 27/03/2014.
As Migjorn Gran, a les 19:00 h del dia 27/03/2014, 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.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. Nancy Lauren Tew del grup
popular.
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.
Abans de començar la sessió plenària el Sr. Batle agraeix
l’assistència de públic al Ple extraordinari i urgent convocat per l’equip
de govern a conseqüència de la notícia sortida en premsa arran de la
denúncia del Partit Popular davant de la fiscalia de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA
El Sr. Batle explica que abans d’entrar a debatre al següent punt, al
tractar-se d’un ple extraordinari i urgent, s’ha de votar la urgència del
mateix.
Sense més intervencions, es sotmet a votació la urgència i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA PER MANIFESTAR LA VOLUNTAT
DE NO JUDICIALITZAR LA POLÍTICA AL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN ARRAN DE LA
NOTÍCIA APAREGUDA EN PREMSA EN RELACIÓ A LA DENÚNCIA PRESENTADA PEL GRUP
POPULAR DAVANT DE LA FISCALÍA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
La secretària llegeix la proposta presentada
Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:

pel

grup

socialista

des
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“PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA PER MANIFESTAR LA VOLUNTAT DE NO
JUDICIALITZAR LA POLÍTICA AL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN ARRAN DE LA NOTICIA
APAREGUDA EN PREMSA EN RELACIÓ A LA DENÚNCIA PRESENTADA PEL GRUP POPULAR
DAVANT LA FISCALÍA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Atesa la informació apareguda em premsa segons la qual els quatre regidors
del Grup Popular a l’Ajuntament han presentat denúncia contra el Batle i la
Primera Tinent de Batle –denúncia sobre la qual ni el Batle ni la primera
Tinent de Batle en tenen, encara, comunicació oficial.
Atès que, segons la informació apareguda en premsa, en la seva denúncia els
regidors del PP ometen qüestions de forma intencionada i n’accentuen
d’altres.
Atès el convenciment del Grup Socialista i equip de Govern des Migjorn Gran
que sempre s’ha actuat en defensa de l’Interès General i sense cap ànim de
benefici particular.
Atès que en cap de les llicències d’obra major aprovades durant aquest
mandat a l’Ajuntament des Migjorn hi hagut cap vot contrari del Grup
Popular.
Atès que totes les llicències d’obres menors que comptaven amb salvedats de
caràcter tècnic o jurídic han passat per Comissió quan no hi havia
l’obligació de fer-ho.
Atesa l’actitud mostrada per el Grup Popular durant aquest mandat que ha
decidit judicialitzar la vida política del municipi, repetint-se els
episodis d’anys anteriors i que desgraciadament configuren les maneres
d’actuar del PP local quan ostenta la responsabilitat d’oposició.
Atès que en els gairebé tres anys de l’actual mandat el Grup Popular no ha
presentat ni una sola moció, o proposta d’acord i no ha participat dels
debats importants del municipi.
Per tot això, es proposa l'adopció del ACORD:
.- El Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran demana al Partit Popular que
rectifiqui la seva postura i defensi els seus posicionaments no als
jutjats, sinó dins els òrgans municipals mitjançant la presentació de
propostes i la utilització de totes aquelles eines que tenen a la seva
disposició com a representants dels veïns i veïnes des Migjorn.
.- El Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran es compromet, de forma unànime,
a evitar la judicialització de la vida política del municipi.
.- El Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran es compromet a plantejar
i
intentar resoldre dins els òrgans municipals en els quals recau la
representació dels veïns i veïnes del municipi (la sobirania popular) les
controvèrsies sorgides i a construir totes les fórmules necessàries per
dignificar la política en tots els seus àmbits, sigui des de la
responsabilitat de govern o de l’oposició
Pedro G. Moll Triay

Elena Baquero Gonzàlez

Ana Britt Sànchez Tuomala

Jordi Vidal Pons

Sergi Barrera Bosch”

El Sr. Batle diu que abans d’entrar a debatre punt per punt els expedients
objecte de la denúncia del PP, explicarà quin és el funcionament dels
òrgans de govern.
EL Sr. Batle diu que les llicències d’obra menor, llicències de pròrroga i
llicències de primera ocupació, per tal de donar-lis més celeritat, quan
els informes són favorables es concedeixen per Decret d’Alcaldia, i desprès

es dona compte a la Comissió. El Sr. Batle explica que els darrers anys, i
també es fa en l’actualitat, quan les llicències d’aquests tipus van
acompanyades d’informes desfavorables primer es passa per la Comissió
Informativa d’Urbanisme i desprès mitjançant Decret d’Alcaldia es decideix
concedir o no la llicència.
El Sr. Batle comenta que les llicències d’obra major segueixen un altre
procediment, primer passen per la Comissió Informativa tant si van
acompanyades d’informes favorables com desfavorables i desprès és la Junta
de Govern qui decideix atorgar o no la llicència en qüestió.
El Sr. Batle desprès d’explicar
llicències passa a explicar una
denúncia del grup popular.

el funcionament de l’atorgament
a una les llicències objecte de

de
la

En primer lloc, el Sr. Batle fa referència a la llicència d’obra major, de
l’edifici situat a l’Av. de la Mar que té més de 20 anys d’antiguitat, per
construir un pis a sobre de l’edifici actual. Actualment l’edifici tenia
una fondària de 21,60m i ara les NNSS únicament permeten una fondària de
20,00m. Desprès de diverses converses de la propietat amb l’Ajuntament, a
més de fer-li modificar els plànols,
es va optar per posar una terrassa
descoberta per poder arribar fins els 21,60m de fondària, no obstant,
aquest aspecte va ser informat desfavorablement per la tècnica municipal.
El Sr. Batle comenta que abans de concedir la l’esmentada llicència es va
passar per Comissió, i és va acordar la concessió per tres vots favorables
del grup socialista i dues abstencions del grup popular, sense haver-hi
pràcticament debat i posteriorment la Junta de Govern va acabar concedint
la llicència.
El Sr. Batle no nega el fet de que aquesta llicència i altres dues s’hagin
concedit amb informes desfavorables, però en aquesta cas, l’equip de govern
considerà que no era de justícia denegar la llicència per 1,60m de
fondària.
En segon lloc, el Sr. Batle fa referència a la llicència d’obra menor, de
l’edifici situat al c/ Major. El Sr. Batle explica que al pati posterior hi
havia una edificació de més de 40 anys. Mentres s’estava pintant a
l’esmentada edificació hi va haver un accident desgraciadament i la teulada
d’uralita va cedir i va caure. El Sr. Batle explica que el propietari va
venir a l’Ajuntament a demanar llicència d’obra menor.
El Sr. Batle diu que al tractar-se d’un edifici fora d’ordenació, els
informes tècnics varen ser desfavorables, i en conseqüència, abans de
resoldre per Decret d’Alcaldia es va passar per Comissió, i desprès d’un
debat és va acordar la seva concessió per 3 vots a favor del grup
socialista i 2 abstencions del grup popular.
El Sr. Batle vol que quedi clar que a data d’avui, no ha donat cap
llicència amb els vots en contra del grup popular a la Comissió
d’Urbanisme.
En tercer lloc, el Sr. Batle fa referència a una obra d’una segona
residència, i la denúncia en qüestió fa referència al sòcol de la façana,
on per normativa ha de fer 1,20 d’alçada i el sòcol de l’obra en qüestió fa
3,50. La llicència ve de l’any 2007, amb informes favorables. L’any 2010
tramita una modificació, que és informada favorablement i se li concedeix
la pertinent llicència, i en aquesta es contemplava ja el sòcol a l’alçada
que ell finalment va fer. Finalment al tramitar la segona modificació és
informada desfavorablement pels tècnics municipals.

SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Al anar acompanyada dels informes desfavorables, es passa per Comissió
d’Urbanisme i s’acorda la seva concessió per 3 vots favorables del grup
socialista i dues abstencions del grup popular.
El Sr. Batle comenta que la denúncia d’aquesta llicència, ve arrel de que
hi manca l’informe jurídic de la llicència de primera ocupació, ja que
l’informe del tècnic és favorable. El Sr. Batle diu que suposa que el PP
explicarà a què es refereix.
En quart lloc, el Sr. Batle fa referència al túnel, que creu que ja s’ha
fet més famós del que serà en un futur. El Sr. Batle explica que es varen
començar les obres del túnel perquè no es sabia exactament on era l’entrada
del mateix. I un cop obert s’ha pogut comprovar que el túnel es troba en
bon estat. Actualment l’Ajuntament està redactant el projecte i llicència
d’activitats per tal de poder obrir-lo al públic.
El Sr. Batle comenta que les obres varen ser adjudicades directament ja que
estan per sota dels límits de 50.000 dels contractes d’obra que permet la
llei de Contractes que possibilita per fer-ho per contractació menor. El
Sr. Batle diu que les obres han costat 15.677 I les obres de construcció
han costant 12.832 , per la qual cosa es podria anar per contractació
directa.
El Sr. Batle diu que vull fer constar, que es ver que hi ha una diligència
de secretària on se m’informa que els passos a seguir són la redacció del
projecte i desprès l’execució de l’obra.
En cinquè lloc, el Sr. Batle fa referència a l’acusació vertida en relació
a no fer la feina ben feta en matèria de disciplina urbanística. El Sr.
Batle explica que la primera denúncia es va donar el passat mandat, i feia
referència a un vallat i una pèrgola desmuntable. Arran d’una segona
denuncia de data 15.06.2012, i en data 20.6.2012 l’esmentada denúncia
s’envia al Consorci per a que facin la corresponent inspecció. El Sr. Batle
explica que en data 25.9.2012 el Consorci fa la inspecció i uns mesos més
tard rebem escrit a l’Ajuntament demanant si s’ha demanat la corresponent
llicència o no. El Sr. Batle explica que el promotor demana llicència
d’obra menor davant de l’Ajuntament, i aquestes dues llicències són
informades desfavorablement pels tècnics municipals, per això abans de
decidir sobre la concessió o no de la llicència, és passa el tema per
Comissió d’Urbanisme. En aquesta Comissió el grup popular va mostrar al seu
desacord a la concessió de les llicències.
El Sr. Batle comenta que les llicències anaven amb informes desfavorables,
però l’equip de govern creia que la substitució des mallazos per un
tancament de llenya era una bona solució, i el Sr. Batle diu que si el grup
popular s’hagués abstingut haurien estat concedides, però en aquest cas
varen votar en contra, per la qual cosa es va decidir no concedir les
llicències.
Per últim, el Sr. Batle fa referència a la part de la denúncia referida a
la bibliotecària. El Sr. Batle explica que l’Ajuntament i la Bibliotecària
han anat dues vegades a judici, però aquests finalment no s’han celebrat ja
que hi ha hagut dues actes de conciliació previ on s’arribat un acord entre
l’Ajuntament i el treballador. A partir d’aquí l’Ajuntament ha complert amb
allò dictaminant pel Jutge. El Sr. Batle comenta que a l’equip de govern el
sorprèn que hagi estat un expedient inclòs dins de la denúncia davant
fiscalia.
El Sr. Batle diu que aquests són els temes que sembla ser que es troben a
la denúncia del grup popular, ja que l’Ajuntament encara no té la
comunicació oficial i l’únic coneixement el té mitjançant un mitjà de
comunicació.

El Sr. Batle comenta que arran de la notícia ha revisat les llicències
concedides durant aquest mandat amb informes desfavorables, i entre elles
ha trobat llicències amb informes desfavorables on el grup popular ha votat
a favor.
En primer lloc, el cas d’una llicència per col·locar un cartell
publicitari, en aquest cas els informes eren desfavorables perquè únicament
està permès si el cartell fa referència a l’activitat que hi ha a la
mateixa nau, i l’interessat únicament disposava d’un contracte privat de
compravenda amb el propietari de la nau, vist això es considerava lògic
poder atorgar-la, ja que moltes vegades hi ha que aplicar la lògica a
l’urbanisme. El Sr. Batle diu que aquesta llicència es va passar per
Comissió d’Urbanisme i es va aprovar per unanimitat.
En segon lloc, el Sr. Batle comenta que s’ha trobat un altre cas semblant,
d’una llicència per col·locar un cartell publicitari d’un restaurant que no
fa l’alçada mínima de 2,20 i fa 2,10 d’alçada, on hi ha informes
desfavorables i a la Comissió d’Urbanisme es va votar a favor per
unanimitat.
En tercer lloc, el Sr. Batle diu que s’ha trobat l’atorgament d’una sisena
pròrroga de llicència, amb informes desfavorables i on el grup popular en
la Comissió d’Urbanisme va votar a favor.
En quart lloc, el Sr. Batle vol recordar el cas d’una Sra. que va demanar
un comptador d’aigua i aquesta sol·licitud anava acompanyada d’informes
desfavorables ja que l’habitatge no disposava de cèdula d’habitabilitat. El
Sr. Batle passa a llegir un extracte de l’acta de la Comissió en que es va
tractar el tema, que diu així “el Sr. Verdú comenta que disposen de
subministrament d’aigua perquè l’agafen del Club Hípic, però els interessa
disposar del seu propi comptador, comenta que varen presentar la
sol·licitud sabent tot açò, però també diu que si hi ha bona voluntat és
pot trobar solució, argumenta que en algunes comissions que ell mateix ha
assistit s’han concedit llicències amb informes desfavorables”.
En cinquè lloc, el Sr. Batle comenta que en una altra Comissió d’Urbanisme,
el Sr. Verdú va proposar que quan es donessin infraccions urbanístiques per
obres de nova planta es paguessin el 100% de la sanció imposada, quan abans
i com bé sap el Sr. Verdú hi havia un acord de pagar el 50% de la sanció.
El Sr. Batle diu que finalment la Comissió va acordar que es pagués el 50%
de les infraccions.
I per últim, el Sr. Batle comenta que hi ha una llicència que es passava de
pocs centímetres la seva alçada i amb informes desfavorables, es va acordar
per unanimitat de la Comissió d’Urbanisme concedir l’esmentada llicència.
El Sr. Batle conclou que aquestes últimes llicències, per la mateixa raó de
ser, també s’haurien pogut dur a la fiscalia ja que són llicències amb
informes desfavorables que s’han concedit.
El Sr. Batle comenta que cercant expedients, ha trobat altres coses
parescudes, sense que amb això, es vulgui treure coses de la passada
legislatura, però ara ens trobem una regidora del grup popular que ara ha
signat la denuncia i ella va fer el mateix la legislatura passada. Així,
per exemple, es va atorgar llicència d’obra major a unes naus d’un lloc del
municipi amb informes clarament desfavorables ja que les construccions no
complien en res, i a la Comissió d’urbanisme on la Sra. Fernández hi va
assistir en substitució d’un company seu, es va acordar la concessió de
l’esmentada llicència amb 2 vots favorables del grup popular, 2 vots en
contra del grup socialista i 1 abstenció del grup alternativa. El Sr. Batle
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conclou, que amb això el grup socialista podria anar, com ha fet el grup
popular a la fiscalia.
El Sr. Batle diu que ha trobat més expedients semblants, per exemple una
obra de restauració d’un casat que amb informes desfavorables es va acordar
la concessió de llicència per unanimitat.
I per últim, el Sr. Batle diu que el darrer expedient que vol comentar i
que també és prou greu, fa referència a una llicència d’obra major per fer
un xalet a Sant Tomàs, on hi havia informes desfavorables, i en aquest cas
la regidora del PP es va abstenir a la Comissió i a la Junta de Govern,
però es va acabar concedint amb el vot de qualitat del Batle, per la qual
cosa, el Sr. Batle manifesta que si aquesta regidora hagués votat en contra
no s’hagués pogut donar la llicència.
El Sr. Batle conclou que ha volgut explicar això, perquè al llarg de les
legislatures s’han anat concedint llicències amb informes desfavorables, i
considera que no es un disbarat concedir-les quan els informes són
desfavorables per petites tonteries, al menys aquest és el parer dels
membres de l’equip de govern.
El Sr. Batle cedeix la paraula al grup popular i demana que aquest li
contesti els punts de la denúncia d’un en un, i demana que expliqui els
motius perquè s’ha posat aquesta denuncia, ja que de les informacions de
premsa s’ha escoltat coses que fan mal, com per exemple que s’han concedit
per amiguisme, quan vostès a les Comissions i a els Plens que es el lloc on
han de parlar els polítics, no han dit res.
El Sr. Batle cedeix la paraula al portaveu del grup popular.
El Sr. Verdú diu que estem a la fiscalia perquè el seu grup no està d’acord
amb l’equip de govern, i ara serà la justícia qui dirà si voltros ho heu
fet bé o nosaltres estem equivocats.
El Sr. Verdú diu que l’equip de Govern ha concedit llicències amb informes
desfavorables, ha començat obres sense les corresponents autoritzacions i
ha gastat doblers públics de tots els migjorners sense seguir els tràmits
que toquen.
El Sr. Verdú comenta que l’equip de Govern
determinades treballadores de l’Ajuntament.

ha

maltractat

laboralment

El Sr. Verdú demana quin interès general hi ha en obrir el túnel, si el
mateix grup socialista el va sellar l’any 1994.
El Sr. Verdú demana quin interès general hi ha en modificar unilateralment
les modificacions contractuals de la bibliotecària.
El Sr. Verdú demana quin interès general hi havia quan va acordar
l’ordenança de façanes i es volia obligar a pintar les mateixes a quatre
veïns del poble. El Sr. Verdú es demana perquè si açò era tan important no
ha fet complir la famosa ordenança. El Sr. Verdú diu que tal vegada és
perquè algú li va advertir que això no es podia fer.
El Sr. Verdú comenta que si el Sr. Batle fes feina per l’interès general
del poble avui no serien aquí.
El Sr. Verdú diu que ells a la Comissió de data 17.10.2013 ja van
manifestar
el
seu
desacord
en
atorgar
llicències
amb
informes
desfavorables, i comenta que fins ara el grup socialista s’ha pensat que
podia fer i desfer la llei com vulgues.

El Sr. Verdú comenta que el seu grup és conscient de les seves
responsabilitats. El Sr. Verdú diu que s’ha de perseguir la consecució dels
delictes, i d’acord amb l’article 408 del Codi Penal així s’ha fet, i així
es farà en el futur.
El Sr. Verdú diu que ara està tot en mans de la fiscalia, i aquesta serà
qui determinarà qui té la raó. El Sr. Verdú explica que al Ministeri Fiscal
li correspon promoure la justícia en defensa de la legalitat i protegir
l’interès general que vostès han menyspreat tantes vegades. El Sr. Verdú
diu que la fiscalia serà la que decidirà que s’ha de fer amb la denúncia
del grup popular.
El Sr. Verdú comenta que el seu grup al respectarà la decisió de la
fiscalia, per això el grup popular no entrarà a discutir cap dels casos que
ha denunciat. El Sr. Verdú diu que el grup socialista pot donar totes les
explicacions que vulgui, però el que havia de dir el grup popular ja s’ha
dit a la fiscalia, i ara només queda esperar la decisió del jutge.
El Sr. Verdú conclou que l’única voluntat del partit popular és que la
fiscalia resolgui en rapidesa i això s’acabi com més prest millor.
El Sr. Verdú comenta que avui té lloc aquest Ple extraordinari per donar
unes explicacions que tothom esperava des de el dissabte passat. El Sr.
Verdú explica que aquests dies han estat atacats de crispar el poble i
també han estat atacats personalment per la Sra. Baquero en unes
declaracions injurioses al Diari Menorca.
El Sr. Verdú diu que la denúncia del grup popular a la fiscalia no ha estat
res personal, ja que el que vertaderament importa és l’Ajuntament, ja que
nosaltres som aquí ara però demà hi haurà regidors totalment diferents.
El Sr. Verdú
personal.

demana

que

no

es

converteixi

aquesta

denúncia

en

tema

El Sr. Verdú comenta que no considera que la seva denúncia crispi el poble,
ja que es molt difícil enganyar a ningú en una democràcia i tots som iguals
davant de la llei.
El Sr. Verdú diu que el grup socialista ha presentat una proposta de “no
judicialitzar la política des Migjorn Gran” , el Sr. Verdú considera que és
tracta d’un argument molt vell. El Sr. Verdú diu que la “judicialització”
es el normal funcionament de l’estat de dret. El Sr. Verdú demana al grup
socialista que si ells tinguessis coneixement d’un delicte no el
denunciarien?.
El Sr. Batle interromp al portaveu del grup popular i li demana això mateix
de les llicències concedides pel grup popular.
El Sr. Verdú respon que el seu grup s’ha limitat a donar compliment al
deure que imposa el Codi Penal.
El Sr. Verdú diu que amb la proposta del grup socialista de “no
judicialitzar” sembla que no vulguin fer cas d’allò previst a l’article
106.1 de la Constitució que diu textualment “los tribunales controlan la
postetad reglamentaria y la legalidad de l’actuación administrativa, así
como el sometimiento de esta a los fines que la justifican.”
El Sr. Verdú explica que el seu grup l’únic que vol és que es compleixi la
Constitució i les lleis, i manifesta que no suposa res dolent per Es
Migjorn sinó tot el contrari.
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El Sr. Verdú diu que els problemes es poden aclarir xerrant, però quan les
paraules no funcionen només queda la justícia. El Sr. Verdú comenta que
ells han anat a demanar ajuda a la justícia desprès de que el grup
socialista els hagi ignorat una i mil vegades, com per exemple quan el grup
popular opina a les Comissions, però desprès el grup socialista fa el que
li dona la gana, ja que disposen de més vots.
La Sra. Baquero interromp al portaveu del grup popular i comenta que això
es la democràcia, ja que ells varen guanyar les eleccions.
El Sr. Verdú recorda al Sr. Batle que es un Batle democràtic del s. XXI i
que per damunt de tot ha de complir la llei.
El Sr. Verdú finalitza la seva intervenció.
El Sr. Batle diu que vist lo vist parlar amb el grup popular es com parlar
amb una paret.
El Sr. Batle comenta que a les passades eleccions hi va haver més gent que
va votar al grup socialista i el fet de ser majoria permet treure endavant
les votacions a les comissions i als plens.
El Sr. Batle comenta
darreres comissions i
al poble, ja que el
pendents tot el temps
falta de respecte cap
regidor.

que l’equip de govern té la impressió que a les
plens, el grup popular passa dels temes que afecten
grup popular no fa cap tipus de pregunta, estan
de l’hora i l’equip de govern considera que és una
a la institució de la qual vostè en forma part com a

El Sr. Batle recorda al grup popular que ells també són regidors i que a
part del deure de denunciar, hi ha altres instruments al seu abast, com fer
propostes a les Comissions, als Pressupostos…
El Sr. Batle demana quantes propostes duen en aquesta legislatura.
El Sr. Verdú respon que l’altre dia en varen fer dues.
El Sr. Batle insisteix i torna a demanar quantes propostes al pressupost
han fet?
La Sr. Gomila diu que ells solen fer les propostes verbalment.
El Sr. Batle contesta que per escrit s’han presentat 0 propostes.
El Sr. Batle demana al grup popular quantes mocions ha presentat.
El Sr. Verdú
socialista.

comenta

que

si

han

de

ser

com

les

presentades

pel

grup

El Sr. Batle respon que han presentat 0 mocions en aquesta legislatura.
El Sr. Batle comenta que aquestes coses són les feines que haurien de fer i
que són les coses per les quals el poble els va votar.
El Sr. Batle diu que desgraciadament passen de l’administració. El Sr.
Batle comenta que cada any dos mesos abans de l’elaboració del pressupost
els hi passen un escrit per fer propostes al pressupost i cada any hi ha
hagut 0 propostes.

El Sr. Batle diu que li agradar ser dialogant amb la gent i explica que va
convidar al Sr. Verdú a fer un viatge junts a Palma de Mallorca per a
defensar coses des Migjorn, ja que es considerava que podia ser bo pel
poble. El Sr. Batle diu que si ell hagués estat un d’aquells batles que fa
el que vol si té majoria no hagués fet aquest viatge conjunt.
El Sr. Batle explica que ha tingut diverses reunions amb el portaveu del
grup popular a l’Ajuntament en els dos primers anys de mandat, però vista
l’actitud de distanciament dels regidors del partit popular, es va deixar
de mantenir aquests contactes.
El Sr. Batle diu que de les reunions conjuntes a Presidència del Govern i a
la Conselleria no es va treure res de bo.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Baquero.
La Sra. Baquero comenta que de les explicacions del Sr. Verdú el tema de
l’auxiliar de biblioteca no té cap interès general. La Sra. Baquero diu que
sembla que el Sr. Verdú amb la seva denúncia ve a dir que li té mania a
l’esmentada treballadora.
La Sra. Baquero explica el com a conseqüència de la Llei Montoro
s’obligava als treballadors municipals a treballar 37 hores i 30 minuts
lloc de les 37 hores, es va proposar modificar l’horari d’obertura de
biblioteca, possibilitant la seva obertura els dissabtes de matí, i així
servei públic millorava i suposava un bé pel poble.

on
en
la
el

La Sra. Baquero diu que la modificació de l’horari es va justificar en un
informe, i era conseqüència de que entre setmana els fillets quasi bé no
poden anar a la Biblioteca i obrint els dissabtes es facilitava l’accés
dels nens.
La Sra. Baquero comenta que el jutge va dir que aquesta treballadora no
podia treballar els dissabtes, i en conseqüència, es va arribar a un acord
i aquesta treballadora va deixar de treballar els dissabtes.
La Sra. Baquero diu que desprès aquesta treballadora
l’Ajuntament perquè havia treballat 23 dissabtes, i
d’indemnització per haver treballat aquests dies i es va
amb el jutge i ella i se li va pagar 1.000 i uns dies
Baquero diu que aquí havia acabat la cosa, amb aquests dos

va denunciar a
demanava 6.000
arribar un acord
lliures. La Sra.
acords.

La Sra. Baquero manifesta que suposa que el grup popular la denuncia per
aquest motiu.
El Sr. Verdú respon que el seu grup no ha denunciat per res personal, sinó
que la denúncia és de l’equip de govern.
La Sra. Baquero contesta que ella no té la denuncia, i que l’únic que sap
es el que ha sortit al diari.
La Sra. Gomila respon que el seu grup no ha remès la denúncia al diari i
comenta que ells no han fet públic res.
La Sra. Baquero diu que abans de denunciar haurien pogut avisar-los, ja que
estan entre companys que intenten fer feina pel poble.
La Sra. Gomila respon que ells havien avisat a determinades Comissions
d’Urbanisme.
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El Sr. Batle interromp i comenta que a les llicències que formen part de la
denúncia a les actes de la comissions no hi ha cap advertiment per part del
grup popular.
La Sra. Baquero renpren el tema de la Bibliotecària i diu que desprès de
dos acords davant del jutjar es pensava que el tema estava tancat.
La Sra. Baquero diu que la haguessin pogut avisar.
La Sra. Gomila demana a la Sra. Baquero si creu que hi ha comunicació entre
elles dues.
La Sra. Baquero diu que l’única comunicació que hi ha és a les comissions.
La Sra. Baquero comenta que el grup popular ha dit que no és un atac
personal, però sembla ser que ella ha estat denunciada al igual que el Sr.
Pere Moll.
La Sra. Baquero diu que ella ha fet unes declaracions en premsa però que no
ha denunciat davant de la fiscalia a ningú del grup popular.
La Sra. Baquero comenta que li sembla una indecència que precisament el Sr.
Verdú denunciï a l’equip de govern i posi en evidència a uns veïns (per 1
metre i mitj, per una teulada d’una caseta…etc) quan avui al Diari, es
podia llegir en unes declaracions seves que vostè té de manera
il·legal
una casa, un garatge i una piscina.
La Sra. Baquero diu que el Sr. Verdú vol que compleixin les lleis els
altres i diu que avui al Diari sortia unes declaracions seves on deia que
havia arribat a un pacte amb l’anterior Batle perquè no li tirin la casa.
La Sra. Baquero conclou dient que segons el Sr. Verdú tothom ha de complir
les lleis, quan ell es el principal infractor. La Sra. Baquero reitera que
li sembla indecent el que està fent a l’equip de govern i als veïns
d’aquest poble.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Sànchez.
La Sra. Sànchez comença la seva intervenció assenyalant que per ella avui
és un dia molt trist, i que desprès de dedicar tres anys fent coses, a la
vista de la denúncia es sent desanimada.
La Sra. Sànchez diu que es sent trista i ofesa.
La Sra. Sànchez comenta que ella creu que aquesta denúncia s’ha fet per
carregar-se al Sr. Batle i a la regidora Baquero, i planteja una pregunta
al grup popular, ara que s’atraquen eleccions i demanar a veure si per
guanyar les eleccions val tot.
La Sra. Sànchez diu que en el Ple el grup popular ha dit que la denúncia és
contra tots, i la Sra. Sànchez manifesta que desprès de tres anys de fer
feina pel poble li dol que sigui tractada de corrupte i lladre.
La Sra. Sánchez demanar a veure amb quina cara han d’anar a demanar a la
gent que s’impliqui en política.
La Sra. Sànchez demana al grup popular que li digui quines coses han fet
durant els tres anys de mandat com oposició, quantes mocions, quantes
propostes, quantes sol·licituds d’informació…

La Sra. Sànchez comenta que el grup popular no ha donat mai cap explicació
del sentit del vot. La Sra. Sànchez diu que l’única moció presentada ha
estat una referent a la violència de gènere. I la Sra. Sànchez conclou que
això es l’únic que s’ha fet com oposició pel poble.
La Sra. Sànchez diu que aquesta ha estat l’única proposta juntament amb la
denúncia davant fiscalia.
La Sra. Sànchez demana al Sr. Verdú a que es degut el canvi d’actitud, ja
que fins ara la frase més utilitzada pel portaveu era “anam tots junts de
la mà per fer feina pes poble”. La Sra. Sànchez demana si presentar aquesta
denúncia es fer feina pes poble.
La Sra. Sànchez diu que el partit popular diu que el fet d’haver presentat
la denuncia no crispa el poble, però el fet de que hi hagi tant gent al ple
demostra que si que crispa al poble.
La Sra. Sànchez demana al grup popular perquè es van ficar dins
l’Ajuntament, i aprofita per demanar a la regidora Sra. Fernández que va
fer pel poble la passada legislatura.
La Sra. Sànchez insisteix en demanar a la Sra. Fernández que va fer pels
serveis socials la passada legislatura.
La Sra. Fernández respon que s’encarregava directament dels serveis socials
el Sr. Batle.
La Sr. Sànchez diu que fa responsable a la Sra. Fernández de la mala gestió
dels serveis socials.
La Sra. Sànchez comenta que li sembla molt irresponsable que el grup
popular que representa una part del poble, l’únic que hagi fet hagi estat
posar una denuncia davant fiscalia contra l’equip de govern i conclou que
això se li diu mala eficàcia i malacriança.
La Sra. Sànchez diu que la proposta presentada en aquest ple de “no
judicialitzar la política” ve en el sentit de que siguin les comissions i
els plens els llocs adients on manifestar la voluntat política dels
partits. La Sra. Sànchez conclou dient que si el grup popular vota en
contra el que es pretén és llevar les ganes a la gent de ficar-se en
política.
La Sra. Sànchez conclou la seva intervenció.
El Sr. Batle diu que abans de cedir la paraula al grup popular, comenta que
això servirà per no donar cap més llicència amb informes desfavorables, per
tant, això és el que ha aconseguit el partit popular i farà que
l’Ajuntament sigui molt més estricte alhora de donar llicències. El Batle
diu que com ha dit abans, en temes d’urbanisme a vegades s’ha de tenir amb
compte el sentit comú.
El Sr. Batle cedeix la paraula al portaveu del grup popular.
EL Sr. Verdú diu que els informes estan per informar sobre la normativa. I
diu que ara es comença a anar d’acord amb la llei, ja que a la darrera
comissió ja es va votar d’acord amb els informes desfavorables.
El Sr. Verdú diu que si s’hagués votat com toca, no estarien en aquesta
situació.
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El Sr. Batle li demana al Sr. Verdú si sap que es l’abstenció. El Sr. Batle
li demana al Sr. Verdú si sap que es prevericació.
El Sr. Verdú diu que es quan es sap que es fa una cosa malament i es
decideix fer-la malament.
El Sr. Batle respon al Sr. Verdú dient que el grup popular diu que s’han
fet coses malament i s’han rebut favors a canvi. El Sr. Batle comenta que
el poble i els regidors hagin de passar per un altre calvari judicial, no
s’ho mereix ni el poble ni el ciutadà.
El Sr. Batle diu que l’equip de govern seguirà fent feina per aconseguir
coses positives i no vol que sempre surtin per premsa per coses d’aquest
tipus.
El Sr. Verdú respon que a partir d’ara es faran les coses d’una altre
manera, però es faran bé.
El Sr. Batle demana al grup popular que contesti a les preguntes de la
regidora.
La Sra. Sànchez recorda que el que ha demanat és perquè s’han ficat en
política i que han fet aquests darrers tres anys.
El Sr. Verdú respon que els qui governen són el grup socialista. El Sr.
Verdú diu que l’obligació del grup popular es controlar l’equip de govern.
El Sr. Batle contesta que apart de controlar s’han de fer propostes.
La Sra. Gomila diu que el grup popular ha fet propostes a les comissions,
encara que reconeix que no les han presentades per escrit.
La Sra. Sànchez demana
socials, de turisme…

quines
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La Sra. Gomila diu que creu que la regidora Sra. Sànchez fa la feina ben
feta.
El Sr. Batle interromp i diu que la Sra. Sànchez també està denunciada.
El Sr. Batle torna insistir al grup popular si vol contestar les preguntes
de la Sra. Sànchez.
El Sr. Verdú diu no tenen res més a dir.
El Sr. Batle diu al Sr. Verdú que ja havia passat a la història del
municipi des migjorn per ser el major infractor urbanístic i ara tornarà a
passar el Sr. Verdú a la història per denunciat a un equip de govern que fa
molta feina pes poble. I el Sr. Batle conclou que el Sr. Verdú i la resta
de membres del grup popular han abanderat aquesta denuncia i li sembla
patètic.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
cinc (5) vots a favor del grup socialista i tres(3) vots en contra del grup
popular.
Abans d’aixecar la sessió, el Sr. Batle vol pronuncia la frase de
l’expresident del Govern, Adolfo Suàrez, on és veuran molt identificats els
regidors del partit popular, que diu textualment “no sean envidiosos que en
algun momento esta irá en su contra”

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
20.00 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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