ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 31/03/2016.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 31/03/2016, 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. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Maria del Mar Ameller Sales
Sra. Raquel Al·lès Llistó
Sr. José Triay Nadal
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

S’han excusat d’assistir-hi
González del grup socialista.

la

regidora

Sra.

María

Elena

Baquero

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 regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de data
28.1.2016, sense cap intervenció se sotmet a votació l’acta i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de les Resolucions d’Alcaldia de dia 25.1.2016 a 22.3.2016 i
que fan referència a Organització (designació de Batlessa accidental,
designació de càrrec polític i de caràcter tècnic en la Comissió de
seguiment del Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments
de l’illa de Menorca per al desenvolupament de les respectives competències
en matèria de protecció de menors); Intervenció (liquidació pressupost
2015); Recaptació (Padró aigua 4t trimestre 2015, Plusvàlues 2016, Padró
activitats esportives febrer i març 2016, Padró serveis i activitats
culturals febrer i març 2016, Padró Escola Infantil Xibit febrer i març
2016, Servei d’ajuda a domicili gener i febrer 2016, Servei del centre
d’estades diürnes gener i febrer 2016, Liquidació del mes de gener i febrer
de 2016 del Conveni per la reserva i ocupació de places d’estades diürnes,
proposta de baixa i devolució d’ingressos indeguts de l’import sobre béns
immobles de naturalesa urbana 2015, Padró de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica 2016, alta de gual 114, proposta de baixa al Ple de part
del rebut sobre béns immobles de naturalesa urbana 2015, baixa i nova
liquidació IBI Urbana i fems 2015); Cementiri (autorització inhumació
restes,
autorització
lloguer
nínxol,
canvi
de
titularitat
nínxol,
autorització exhumació i inhumació i trasllat de restes); Contractació
(Inici contracte de subministrament d’un cotxe destinat a la Policia Local,
inici d’expedient de contractació per l’autorització temporal de la zona de
domini públic marítim-terrestre, inici d’expedient de contractació de les
obres de rehabilitació estructural puntual a les Cases de Binicodrell de
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Darrere situat al Camí de Sa Malagarba, S/N); Urbanisme (comunicacions
prèvies d’obra menors, llicència de primera ocupació, comunicació de canvi
de titularitat de “Taller de reparació de vehicles, resolució de recurs
potestatiu); Disciplina Urbanística (mesura cautelar de suspensió); Policia
(nomenament de coordinador de platges); Llicència de taxi (canvi de vehicle
de la llicència núm. 1)i Personal (reconeixement de triennis, concessió de
vacances, concessió assumptes propis, denegació d’assumptes propis, llista
provisional de persones admeses i excloses en el concurs-oposició per la
creació
d’una borsa de treball de Cap de neteja amb caràcter laboral
temporal, llista definitiva de persones admeses i excloses en el concursoposició per la creació d’una borsa de treball de Cap de Neteja amb
caràcter laboral temporal, llista provisional de persones aspirants admeses
i excloses de la convocatòria per constituir una borsa extraordinària
d’aspirants per proveir com a funcionaris interins places vacants de la
Policia Local).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de la liquidació pressupostària de l'exercici 2015
aprovada per l'Alcaldia de data 26.2.2016 amb el següent resum:
- resultat pressupostari: 365.876,72€
- resultat pressupostari ajustat: 389.545,30€
- romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat: 3286,89€
- romanent de tresoreria per a despeses generals: 1.352.979,72€
- romanent de
1.356.266,61€

tresoreria

total

(excloent

el

de

dubtós

cobrament):

El Ple en resta assabentat.
QUART.- MODIFICACIÓ
MUNICIPALS

I

PRÒRROGA

DEL

CONTRACTE

DE

SERVEIS

ESPORTIUS

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 17.3.2016, que es transcriu a continuació:
“Atès l'augment d'usuaris de les diferents activitats esportives i
l'avançament de l'inici de les activitats amb monitors a 15 de setembre,
tal com manifesta el coordinador que gestiona el Servei de Gestió de l'àrea
esportiva del municipi i les instal·lacions del poliesportiu municipal i
les pistes de tennis.
Atès que l'equip de govern vol donar resposta a la demanda dels usuaris del
serveis esportius.
Atès l'informe d'intervenció de data 16.3.2016 que assenyala que hi ha
partida pressupostària suficient per fer front al augment del preu del
contracte.
Atès l'informe de la secretaria interina de data 16.3.2016.
Obert el debat, el Sr. Triay explica que l’empresa que gestiona els serveis
esportius fa més hores de monitoratge que les estipulades al contracte.

El Sr. Triay explica que com l’Ajuntament tenia que acordar la pròrroga del
contracte s’ha aprofitat per modificar les hores i augmentar aquestes a
1.747 hores.
El Sr. Triay diu que aquesta modificació es fa perquè considera que s’està
fent una bona gestió del servei per part de l’empresa, d’aquí l’augment
d’usuaris.
El Sr. Verdú demana que passarà si els usuaris debaixen.
El Sr. Triay respon que en principi la pròrroga es per un any i desprès ja
es veurà.
Els membres de la comissió, acorden per tres (3) vots favorables del Grup
Socialista i dues (2) abstencions del Grup Popular, proposar al Plenari
Municipal, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte de serveis esportius, per un
import total de seixanta sis mil tres-cents disset amb trenta-un cèntims
(66.317,31€ desglossat en 54.808,11€ d'import net i 11.509.20€ d' IVA al
21%) desglossats de la següent manera:
- Servei de gestió, que inclou la coordinació, planificació i assessorament
esportiu: 20.680,11€ (17.091,00€ d’import net i 3.589,11d’IVA al 21%)
- Serveis d’aportació de personal esportiu: monitoratge de les activitats
esportives: 42.552,20€ (35.167,11€ d’import net i 7.385,09€ d’IVA al 21%)
- Serveis de neteja dels espais esportius i recepció: 3.085,50€ (2.550€
d’import net+ 535 d’IVA al 21%)
La modificació del contracte consisteix en l'augment de les hores
destinades al servei de monitoratge de les activitats que quedarà fixada en
1747 hores.
SEGON.- Prorrogar el contracte del serveis esportius, subscrit en data
1.4.2014 pel període d'un any. Aquest podrà ser prorrogat per un any més,
La pròrroga haurà de ser acordada per l'Ajuntament de forma expressa amb
una antelació mínima de dos mesos respecte de la data d'extinció del
contracte i serà obligatòria pel contractista.
TERCER.- L'adjudicatari haurà de presentar una fiança complementària de
248,60€ abans de la formalització del contracte modificat.
QUART.- Les condicions seran les previstes a la modificació del contracte i
en el seu defecte
al plec de clàusules administratives i tècniques
signades com annex en el contracte inicial.
CINQUÈ.- Instar a l'empresa adjudicatària, PEDRO LUIS CALAFAT PONSETI a la
formalització de la modificació del contracte i pròrroga del contracte de
serveis esportius municipals, en el termini màxim de 10 dies.”
Obert el debat, el Sr. Triay Nadal explica que l’any passat van detectar
que s’estaven fent més hores de monitoratge que les previstes al contracte.
El Sr. Triay Nadal comenta l’equip de govern va voler esperar a que
finalitzés el contracte per decidir si el prorrogava i modificava o
s’optava per rescindir-lo i fer una nova licitació.
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El Sr. Triay Nadal diu que s’ha optat per modificar el contracte del
serveis esportius afegint més hores de monitoratge, ja que el servei
funciona molt bé i la gent usuària està molt contenta, tant amb els
monitors com amb la gestió del Sr. Calafat.
El Sr. Batle comenta que la llei de contractes permet modificar els
contractes sempre i quan no s’arribi al 10%, per això s’ha optat per
modificar aquest contracte.
El Sr. Verdú diu que el seu grup troba a falta una clàusula en la
modificació del contracte que permeti davallar les hores de monitoratge si
baixen els usuaris del servei.
El Sr. Batle respon que les hores de monitoratge reflexades a la
modificació són màximes, per la qual cosa si davallen els usuaris l’empresa
facturarà menys hores de monitoratge.
El Sr. Verdú insisteix en que s’hauria
contracte pel cas que els usuaris davallin.

de

preveure

una

clàusula

al

El Sr. Batle respon que si els usuaris davallen també davallarà la
facturació d’hores de monitors. El Sr. Batle repeteix que la quantitat
fixada és la quantitat màxim que poden facturar.
El Sr. Verdú diu que el contracte es modifica per apujar hores.
El Sr. Batle respon que l’augment d’hores del contracte ve a conseqüència
de l’augment de la demanda d’usuaris que comporta que s’hagi facturat més
hores de monitors.
El Sr. Batle comenta que per donar cobertura legal a les hores que es feien
de més fora de contracte s’ha considerat pertinent modificar les hores de
monitoratge passant de 1500 hores a 1747 hores.
El Sr. Batle conclou que això es donarà si hi ha demanda, per contra si no
hi ha demanda no s’arribarà a la quantitat prevista.
El Sr. Batle diu que durant l’any 2016 la facturació del contracte
d’esports no podrà passar dels 66.000€ prevists a la modificació del
contracte.
El Sr. Triay Nadal comenta que si hi ha menys demanda es facturaran menys
hores de monitors i en conseqüència no s’arribarà al màxim previst.
El Sr. Verdú respon que a altre dia a la Comissió no es va explicar així i
havien entès una altre cosa diferent a les explicacions que ara és donen.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DELS PROTOCOLS DE LES
CRISTÒFOL DE DES CORREGUDES: APROVACIÓ INICIAL

FESTES

PATRONALS

DE

SANT

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 17.3.2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 27.9.2012 el Ple de la Corporació va
definitivament els Protocols de les Festes de Sant Cristòfol
Corregudes (BOIB núm170, de data 17 de novembre de 2012.

aprovar
de Ses

Atès que en data 30.5.2013 el Ple de la Corporació va aprovar
provisionalment la modificació dels Protocols de les Festes de Sant
Cristòfol de Ses Corregudes, que al no haver-se presentat al·legacions
durant el període d’exposició pública, va quedar aprovada definitivament
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de data
20 de juliol de 2013.
Atès que en data 27.11.2014 el Ple de la Corporació va aprovar
provisionalment la modificació dels Protocols de les Festes Patronals de
Sant Cristòfol de Ses Corregudes, que al no haver-se presentat al·legacions
durant el període d’exposició pública, va quedar aprovada definitivament
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de data
20 de gener de 2015.
Atès que l'equip de govern vol introduir en l'articulat dels Protocols un
canvi en el primer article relatiu als participants, el regidor de Festes,
Sr. Triay Nadal, explica que consideren que els pagesos del terme des
Migjorn Gran haurien de tenir dret a formar part de la Qualcada, estiguin o
no empadronats, pel sols fet de regentar un lloc del terme municipal.
Obert el debat, el Sr. Triay explica que amb aquesta modificació dels
protocols es vol permetre als pagesos que regenten un lloc del municipi
puguin participar a la qualcada amb independència de que estiguin
empadronats o no.
El Sr. Triay diu que s’entén per pagès que regenti la finca: l’amo, madona
i els seus fills sempre que treballin al lloc.
Els membres de la Comissió, acorden per tres(3) vots a favor del Grup
Socialista i dues (2) abstencions del Grup Popular, proposar al Plenari
Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels Protocols de les Festes
Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, en els termes establerts.
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior mitjançant anunci en el BOIB
durant un període de 30 dies a efectes de reclamacions.”
Obert el debat, el Sr. Triay Nadal explica que la modificació que es
proposa en els protocols intenta donar resposta a una demanda popular, ja
que amb la redacció actual un pagès que regenta un lloc des Migjorn Gran no
tenia opció de participar en la festa.
El Sr. Triay Nadal diu que s’entendrà per pagès: l’amo, madona i fills que
regentin la finca ubicada al terme municipal des Migjorn.
El Sr. Batle diu que l’any 2006 es va fer un canvi molt important en els
Protocols desprès de haver realitzat una consulta popular, es va canviar la
celebració de les completes i la Missa de Caixers.
El Sr. Batle comenta, arrel d’aquests canvis durant la legislatura 20072011 no es varen fer cap modificació en els Protocols.
El Sr. Batle explica que l’any 2011 es va fer una feina bastant important
per reflexar els canvis produïts en els Protocols, i aquest fet que ara es
pretén modificar no es va tenir amb compte.
El Sr. Camps comenta que veu bé la modificació dels Protocols, però no està
d’acord en que una persona empadronada a Es Migjorn però que per motius
laborals no resideix al municipi se l’impedeixi participar en la festa.
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El Sr. Batle respon que les persones empadronades as Migjorn però que per
motius laborals no hi resideixen si que poden participar a la festa, i
tenen els mateixos drets que els residents i empadronats. A continuació, el
Sr. Batle llegeix l’apartat a) de l’article primer dels Protocols.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez Tuomala, Sra. Ameller
Sales, Sra. Al·lès Llistó, Sr. Triay Nadal i tres (3) abstencions del Sr.
Verdú Navarro, Sr. Triay Barber i Sr. Camps Florit.
SISÈ.- ENCOMANDA DE GESTIÓ DE L'EMPRESA INFORMÀTICA LOCAL DE MENORCA
(SILME) DELS TREBALLS DE MANTENIMENT INTEGRAL DE TOTS ELS PROGRAMES D'ÚS
CORPORATIU DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 17.3.2016, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta d’encomanda de gestió a l’empresa informativa Local de
Menorca (SILME) del treballs de manteniment integral de tots els programes
d’ús corporatiu de l’Ajuntament des Migjorn Gran.
Els membres de la Comissió,
l’adopció del següent acord:

acorden

per

unanimitat,

proposar

al

Ple,

PRIMER.- Aprovar l'encomanda de gestió a l'empresa SILME 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 de el mes d'abril fins el mes de desembre de
2016, 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 20.677,93€, 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 SILME, gestiona els serveis
informàtics de tots els ajuntaments i amb aquesta encomanda de gestió es
pretén evitar el pagament de l’IVA, per la qual cosa el servei sortirà més
barat.
El Sr. Verdú comenta que el servei que presta SILME es bastant car i demana
si l’Ajuntament ha mirat de contractar aquests serveis amb altres empreses
que ho puguin oferir a més bon preu.
El Sr. Batle
empreses.

respon

que

l’Ajuntament

des

Migjorn

no

ha

mirat

altres

El Sr. Batle comenta que els ajuntaments es troben satisfets amb el servei
que es presta des de SILME. El Sr. Batle explica que darrerament han ajudat
a actualitzar la pàgina web municipal. El Sr. Batle conclou que a tots ens
agradaria que el servei fos més barat.

El Sr. Triay Barber demana si els programes informàtics són tots fets per
SILME.
El Sr. Batle diu que ho desconeix i cedeix la paraula a la secretària.
La secretària respon que hi ha programes contractats externament de forma
conjunta amb SILME i altres programes que fan ells mateixos.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SETÈ.- ACORD DE DISPONIBILITAT DE LA PART PROPORCIONAL QUE RESTA DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DE 2012
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 17.3.2016, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta d’acord de disponibilitat de la part proporcional que
resta de la paga extraordinària de 2012.
Obert el debat, el Batle explica que amb aquest acord es podrà pagar el que
resta de les pagues extres de 2012, i manifesta que l’equip de govern
sempre ha estat en desacord amb la mesura adoptada amb el govern estatal
Els membres de la Comissió,
l’adopció del següent acord:

acorden

per

unanimitat,

proposar

al

Ple,

PRIMER.- Declarar disponibles la part proporcional que resta dels crèdits
prevists per l’abonament de les pagues extraordinàries del mes de desembre
de 2012 del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament des Migjorn Gran,
que es relaciona a continuació:
Econòmic
Àrea
Descripció
12000
920 Retribucions Bàsiques funcionaris
12000
130 Retribucions bàsiques funcionaris
13000
161 Retribucions personal laboral fix
13000
163 Retribucions personal laboral fix
13000
165 Retribucions personal laboral fix
13000
920 Retribucions personal Laboral fix
13000
323 Retribucions personal Laboral fix
13100
312 Retribucions personal laboral temporal
13000
3321 Retribucions personal Laboral fix
13100
334 Retribucions personal laboral temporal
13100
334 Retribucions personal laboral temporal
13100
337 Retribucions personal laboral temporal
13100
231 Retribucions personal laboral temporal
13100
231 Retribucions personal Laboral temporal
12000
150 Retribucions bàsiques funcionaris
13000
342 Retribucions personal Laboral fix
TOTAL

Import
2467,38€
3887,09€
1034,78€
641,40€
628,60€
2050,09€
529,00€
456,80€
572,37€
3190,02€
488,85€
314,73€
590,11€
1103,82€
115,43€
378,04€
19.448,50€

SEGON.- Notificar l’esmentat acord a la Delegació del Govern de les Illes
Balears.”
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Obert el debat, el Sr. Batle explica que el no pagament de la paga extra de
2012 va venir imposada pel Govern Central i diu que l’equip de govern
anterior i l’actual sempre ha mostrat el seu desacord.
El Sr. Batle comenta que aquesta paga extra de 2012 que resta es pagarà
dins el mes d’abril.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
VUITÈ.- EXPEDIENT 2/2016, DE RECONEIXEMENT D'EXERCICIS ANTERIORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 17.3.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures
que es detallen a continuació:
N. de document

Import total

Tercer Nom

Text Explicatiu

P1M501N0560147

270,66

A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.

Enllumenat públic plaça Menorca (17.11.15-17.12.15)

P1M501N0560151

325,87

A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.

Energia elèctrica oficines municipals (17.11.15-17.12.15)

P1M501N0560149

471,20

A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.

Energia elèctrica poliesportiu (17.11.15-17.12.15)

P1M501N0560152

715,45

A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.

Energia elèctrica camp de futbol (17.11.15-17.12.15)

P1M501N0560153

559,44

A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.

Energia elèctrica CP Francesc d'Albranca (17.11.15-17.12.15)

P1M501N0560148

794,66

A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.

Enllumenat públic Sant Tomàs C/D ET-3 (17.11.15-17.12.15)

P1M501N0560154

385,31

A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.

Energia elèctrica escoleta Xibit (17.11.15-17.12.15)

P1M501N0560150

408,82

A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.

Energia elèctrica centre sanitari (17.11.15-17.12.15)

S1M501N0332643

106,04

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Sant Tomàs H-2 (17.11.15-17.12.15)

S1M501N0332639

181,50

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Sant Tomàs E-10 (17.11.15-17.12.15)

S1M501N0332716

173,43

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Sant Tompas H-5 (17.11.15-17.12.15)

S1M501N0356282

61,12

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Energia elèctrica local d'assaig (18.11.15-22.12.15)

S1M501N0332209

40,83

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic plaça Sa Bruixa (16.11.15-16.12.15)

S1M501N0332712

147,44

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Sa Figuerenya - S'Escorxador (17.11.15-17.12.15)

S1M501N0332644

86,27

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Camí de Sa Malagarba (17.11.15-17.12.15)

S1M501N0332713

78,88

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Sant Tomàs H-1 (17.11.15-17.12.15)

S1M501N0360652

67,03

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic parcel·la 14 (31.10.15-18.12.15)

S1M501N0329509

77,66

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic plaça M.A. Ferrer (31.10.15-30.11.15)

S1M501N0332718

252,35

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Sant Tomàs H-10 (17.11.15-17.12.15)

S1M501N0332634

175,95

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Av de la Mar (17.11.15-17.12.15)

S1M501N0341474

34,06

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Cap de la Vila - Camí Petit (16.11.15-18.12.15)

S1M501N0329510

141,18

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Binicudrell (31.10.15-30.11.15)

S1M501N0332633

195,14

B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SLU

Enllumenat públic Mirada del Toro (17.11.15-17.12.15)

E07080765 ANTONIO FIOL BAGUR Y OTROS,
CB
A07004864 DIELECTRO BALEAR S.A.

Poste per arbres
Material elèctric per sala multifuncional - Saló Verd

9,85

A07004864 DIELECTRO BALEAR S.A.

Material elèctric per sala multifuncional - Saló Verd

100,85

A07004864 DIELECTRO BALEAR S.A.

Material elèctric per sala multifuncional - Saló Verd

59,18

A07004864 DIELECTRO BALEAR S.A.

Material elèctric per sala multifuncional - Saló Verd

19,00

A07004864 DIELECTRO BALEAR S.A.

Material elèctric per sala multifuncional - Saló Verd

15,15

A07004864 DIELECTRO BALEAR S.A.

Material elèctric per sala multifuncional - Saló Verd

27,47

G07075781 FEDERACIÓ DE LA PETITA I
MITJANA EMPRESA
A28782936 UNIPREX, SAU

Anàlisi xarxa d'aigua municipal 16.12.15

62,44
342,73

L1/1211/2015

242,00

Anunci a la radio Onda Cero de les festes de Sant Cristòfol 2015

36,11

F07013527 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

62,64

F07013527 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

21,39

F07013527 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

13,50

F07013527 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

352,90

41511798H EDUARD FLORIT MISUT

Classes de percussió a l'escola de música, desembre 2015

F-06-15

132,00

G57790966 ASSOCIACIO PINYETA PINYOL

Actuació del grup Pinyeta Pinyol per l'escoleta Xibit 30.07.2015

170A

259,59

J57668436 SA FABRICA DE MUSICS

Concert de Gospel 22.11.15

150069/1

66,72

41500752N HUGUET GOÑALONS, CRISTOBAL

Reparació finestra policia i materials per reparacions brigada

71,10

E07602873 FORN DE PA M. PONS C.B.

Aliments per al Centre de Dia

11,73

F07013527 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

22,09

F07013527 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

A07279227 SERVEI D'INFORMATICA LOCAL DE
MENORCA, SA
A07010440 AGRYTURSA

Servei d'emissió de certifiecats de rsident 01.11.15-30.11.15

A07010440 AGRYTURSA

Consum d'aigua 15/04/2015 a 30/09/2015 comptadors Sant Tomas

3,84
605,00
1.280,43
TOTAL

Subministre, instal·lació, posada en marxa i drets de connexió

9.568,00

Obert el debat, el Sr. Batle explica que s’han afegit dues factures,
respecte de la documentació que hi havia a l’expedient en el moment de la
convocatòria, presentades per la mercantil Agrytursa relatives a la
connexió del rentapeus del costat des Brucs i el consum dels rentapeus des
de 15 d’abril a 30 de setembre.
El Sr. Batle explica que el contracte de dotació d’aigua s’aprovarà a la
Junta de Govern del dia 29 de març i així es podran aprovar les factures al
Ple de dia 31 de març.
El Sr. Verdú demana si aquest llistat de factures anirà a càrrec del
pressupost 2016.
La Sra. Sánchez respon que si, ja que es tracta de factures que han arribat
amb posterioritat a 31 de desembre de 2015.
El Sr. Batle avança que al Ple de dia 31 es donarà compte de la liquidació
de 2015 on s’ha estalviat uns 300.000€.
El Sr. Verdú demana si aquestes factures poden anar a càrrec del romanent
de tresoreria.
La Sra. Secretària respon que legalment no es pot.
El Sr. Batle diu que el romanent es pot
eliminar deute o inversions sostenibles.

destinar

a

altres

coses

com

Els membres de la Comissió, acorden per tres (3) vots a favor del Sr.
Batle, Sra. Sánchez i Sra. Ameller i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i
Sr. Triay, proposar al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 2/2016, de reconeixement d’exercicis anteriors
per un import total de 9.568,00€.
SEGON.- Fer efectiu l’import amb càrrec al pressupost per l’exercici 2016 i
d’acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal.”
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Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’aprovar una sèrie de
factures corresponents a l’any 2015 però que han arribat dins l’any 2016,
per la qual cosa s’han d’aprovar per ple en lloc de per Junta de Govern.
El Sr. Verdú diu que al seu grup creu que encara hi falten factures, ja que
han detectat que a la Junta de Govern de data 31.12.2015 hi havia 37
factures de GESA i ara n’hi ha 27.
El Sr. Batle respon que les factures de GESA arriben cada mes.
El Sr. Verdú demana si falten factures de GESA fins arribar a 37.
La Sra. Sanchéz respon que si n’arriben més es farà un altre expedient de
reconeixement d’exercicis anteriors.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez Tuomala, Sra. Ameller
Sales, Sra. Al·lès Llistó, Sr. Triay Nadal i tres (3) abstencions del Sr.
Verdú Navarro, Sr. Triay Barber i Sr. Camps Florit.
NOVÈ.- PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN
D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN A L'ASSOCIACIÓ ALIANZA MAR BLAVA
La secretària llegeix la proposta d’acord presentada pel grup socialista
des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
PROPOSTA D'ACORD
TITOL: Adhesió de l'Ajuntament des Migjorn Gran a l'Associació Aliança Mar
Blava.
EXPOSICIÓ DELS MOTIUS:
El passat Ple Ordinari de dia 24 de setembre del 2015, el Grup Socialista
presentà una Moció per instar al Govern i al Parlament de l'Estat a adoptar
les mesures necessàries per declarar el Mediterrani Espanyol Zona Lliure de
Prospeccions d'Hidrocarburs i perquè duguesin a terme les actuacions
necessàries per aturar les accions que en matèria de prospeccions
d'Hidrocarburs s'haguésin iniciat.
Aquesta Moció va ser aprovada per unanimitat.
Com
a
continuació
d'aquesta
Moció,
creim
necessari
recolzar
les
Associacions que lluiten per aturar definitivament els projectes de
prospeccions d'hidrocarburs que puguin afectar a les Illes Balears, com ara
l'associació Aliança Mar Blava, plataforma constituïda per més de 80
entitats de l'Illa i que ha protagonitzat la major oposició a les
prospeccions.
Aliança Mar Blava és una plataforma intersectorial de les Illes Balears
constituida per administracions públiques (Govern Balear, Consells Insulars
i diversos Ajuntaments de les Illes), organitzacions i entitats de sectors
econòmics potencialment afectats per aquests projectes com el turisme, la
pesca, l'agricultura o la navegació, organitzacions socials i ecologistes,
sindicats i institucions públiques i privades. Actualment compta amb més de
80 membres i amb el suport addicional de diverses organitzacions d'àmbit
internacional.

Aliança Mar Blava té com a objectiu global i fonamental la protecció i
defensa de la riquesa ambiental, que fa de les Illes Balears un lloc únic;
aixi com la feina, el benestar ciutadà i els drets de les generacions
futures a gaudir d'un entorn en bon estat de conservació de les Illes i el
seu
mar. I com a objectiu específic, lluitar perquè definitivament, tot
projecte d'exploració i posterior explotació d'hidrocarburs que pugui
afectar a les Illes Balears, sigui aturat.
Aliança Mar Blava recurrirà a la informació, sensibilització i cooperació
per fer valer les reivindicacions de tota la societat de les Illes en
contra de les prospeccions al seu mar. Aquest objectiu s'aconseguirà
mitjançant el foment del seu coneixement, la investigació, l'elaboració de
projectes i campanyes, i la col.laboració de totes les persones i
institucions, públiques o privades, dins o fora de l'Estat Espanyol, que
actuin amb el mateix objectiu.
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA A PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA:
1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament des Migjorn Gran a l'associació
ALIANÇA MAR BLAVA, l'objectiu especific de la qual és aturar definitivament
els projectes de prospeccions d'hidrocarburs que puguin afectar les Illes
Balears.
2. Aprovar inicialment els estatuts de l'associació Aliança Mar Blava, el
text dels quals s'adjunten com a annex.
3. Sotmetre aquest expedient a exposició pública per un termini de trenta
dies comptats des de l'endemà d'haver-se publicat l'edicte corresponent en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'edictes de la
corporació per tal que totes les persones que hi estiguin interessades
puguin examinar-lo i presentar reclamacions, les objeccions i els
suggeriments que estimin pertinents. Si no se'n presenten, s'entedrà
definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional sense necessitat
de cap nou acord.
Es Migjorn Gran, 14 de març de 2016
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, la Sra. Sanchéz explica que el mes de novembre es va dur a
Ple una moció per aturar les prospeccions petrolífers i aquesta va ser
votada a favor per part del grup popular.
La Sra. Sánchez explica que es va fer una reunió a l’ACR on hi va assistir
membres d’aquesta associació i ells varen explicar que el Consell i
diversos ajuntaments havien acordat la seva adhesió a l’Associació Aliança
Mar Blava,
La Sra. Sánchez diu que l’objectiu d’aquesta proposta es donar recolzament
a aquesta associació,
El Sr. Verdú demana si sap com està el tema de les prospeccions.
La Sra. Sánchez respon que de moment no ha passat res de nou. La Sra.
Sánchez comenta que quan es tornin a donar llicències es té previst
recollir firmes a cada poble per intentar aturar-ho.
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El Sr. Batle diu que suposa que fins que no hi hagi govern central el tema
estarà aturat.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
DESÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN EN REBUTJA AL
PREACORD SUBSCRIT PELS CAPS D'ESTAT I EL GOVERN DE LA UE AMB TURQUIA
La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn
Gran, que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ
TITOL: Rebutja al preacord subscrit pels Caps d’Estat i el Govern de la UE
amb Turquia .
EXPOSICIÓ DELS MOTIUS:
El passat dimarts, dia 8 de Març, els Caps d’Estat i de Govern de la Unió
Europea van arribar a un principi d’acord per tal de posar en marxa un
programa per deportar a Turquia a tots els emigrants –incloses les persones
demandants d’asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat -, que arribin
a la Unió Europea a través d’aquest
país, a canvi que els Estats de la
Unió resituar a un nombre equivalent de persones refugiades sirianes
assentades ja a Turquia, i d’altres mesures econòmiques i polítiques a
favor de l’Estat turc.
Els i les socialistes espanyoles considerem que, de confirmar-se aquest
pacte, la Unió Europea no estaria respectant els convenis internacionals
sobre dret internacional d'asil. I que estaríem assistint a més, al procés
de desfeta de la Unió Europea. Els i les socialistes espanyoles no
reconeixem aquesta Europa, i creiem que no es pot fer un acord d'interessos
amb Turquia utilitzant els drets de les persones refugiades i emigrants com
a moneda de canvi, perquè ho considerem inadmissible.
Des del PSOE considerem que les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió
Europea, davant la crisi més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial,
han signat un preacord immoral i de dubtosa legalitat, que, de confirmar-se
els termes als quals hem tingut accés a través de les informacions
recollides pels mitjans de comunicació, contravé clarament el dret d'asil i
múltiples convenis internacionals sobre drets humans.
El PSOE mostra la seva adhesió a les peticions d'organitzacions no
governamentals, Alt Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i
activistes pro drets humans en la denúncia, rebuig i exigència de retirada
del preacord d'Unió Europea i Turquia per a devolucions massives, així com
l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les persones refugiades
defensant els drets humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los
amb respecte i solidaritat, i possibilitant-los l'asil entre els membres de
la Unió Europea.
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA A PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA:
1.- El Ple de l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran mostra el seu rebuig a l'acord
aconseguit entre les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb

Turquia que contempla la devolució a Turquia de tots els emigrants –
incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra
nacionalitat–, que arribin a la Unió Europea.
2.- El Ple de l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran exigeix a la Unió Europea i
als Estats membres donar una resposta humanitària urgent davant la greu
situació que viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret
internacional d'asil i els drets humans. En aquest sentit, insta al Govern
de la Unió Europea i als Estats membres a la retirada de qualsevol acord,
pacte, conveni o proposta d'acció que no respecti el dret internacional
d'asil o convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unió
Europea.
3.- El Ple de l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran se suma al Manifest “Passatge
Segur” subscrit per multitud d'organitzacions socials, sindicats i partits
polítics de tota Europa i, en aquest sentit, insta a la UE i els seus
Estats membres al fet que ordenin la creació de passadissos humanitaris, i
que possibilitin, des del respecte, l’asil d'aquestes persones entre els 28
Estats membres de la Unió Europea.
Es Migjorn Gran, 11 de març de 2016
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, la Sra. Sánchez explica que en data 11.3.2016 en el moment
en que es va preparar la moció era un preacord, però poc dies desprès això
es va convertir en acord.
La Sra. Sánchez diu que el seu grup creu que es un acord vergonyós que no
respecte els drets humans i comenta que Turquia es un país on no s’ha
demostrat que sigui segur.
El Sr. Verdú comenta que el Parlament espanyol va donar poders suficients
al president del Govern en funcions per tal que pugués signar aquest acord.
El Sr. Verdú comenta que està d’acord amb el que explica la Sra. Sánchez
però també esta d’acord amb allò aprovat pels governants de l’Estat
espanyol, ja que tenien el recolzament de la majoria.
El Sr. Batle diu que es pot estar en desacord encara que es disposi de
majoria, i posar per exemple el cas de Migjorn, ja que el fet que hi hagi
majoria del grup socialista no vol dir que el grup popular estigui d’acord
amb les decisions de l’equip de govern.
El Sr. Verdú respon que el President en funcions de l’Estat espanyol va
comptar amb la majoria dels grups polítics.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez Tuomala, Sra. Ameller
Sales, Sra. Al·lès Llistó, Sr. Triay Nadal i tres (3) abstencions del Sr.
Verdú Navarro, Sr. Triay Barber i Sr. Camps Florit.
ONZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
11.1 El Sr. Batle cedeix la paraula a la regidora d’Hisenda per tal que
expliqui la liquidació 2015.
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La Sra. Sánchez diu que el resultat pressupostari de la liquidació de 2015
ha estat de 389.545,30€ i això ha fet que el romanent de tresoreria hagi
pujat a 1.352.979,72€.
La Sra. Sánchez comenta que aquest resultat de la liquidació s’ha donat
gràcies a la bona gestió que ha fet aquest equip de govern i l’anterior.
La Sra. Sánchez diu que dins l’any 2015 s’ha ingressat més del que es tenia
previst.
La Sra. Sánchez explica que les factures que mancaven a final d’any per
pagar fan referència a una petita quantitat i venen a ser les factures
aprovades a la darrera Junta de Govern.
La Sra. Sánchez comenta que molts dels ingressos pendents són ingressos que
venen del CIM, o bé són obres o subvencions.
La Sra. Sánchez diu que estem davant un Ajuntament sanejat i comenta que
any darrera any s’ha anat augmentant el romanent, cosa que vol dir que s’ha
estalviat.
La Sra. Sánchez recorda que quan el seu grup polític va entrar a
l’Ajuntament des Migjorn Gran l’any 2011 es varen trobar un romanent de
tresoreria de 1.000e i ara és de 1.352.979,72€.
La Sra. Sánchez explica que el pagament de les factures es fa dins els
terminis de pagament establerts.
La Sra. Sánchez diu que tal i com consta a l’informe d’intervenció es
compleix amb al regla de despesa i el límit de deute públic fixat pel
Govern.
El Sr. Batle comenta que arrel del romanent de tresoreria de la liquidació
2015, gràcies a la bona feina de l’equip de govern, s’està estudiant
diferents possibilitats d’utilització, depenent de l’informe d’intervenció:
bé eixugar deute o fer inversions amb aquest romanent, o bé les dues coses.
El Sr. Batle diu que es passarà a donar resposta a dues qüestions que varen
sorgir en el darrer Ple ordinari.
11.2 El Sr. Triay Nadal diu que en el Ple de data 28.1.2016 es va fer una
pregunta en relació a si es feien analítiques de legionela en el
poliesportiu.
El Sr. Triay Nadal comenta que s’ha pogut comprovar que no s’havien fet mai
comprovacions de legionela a Es Migjorn. El Sr. Triay Nadal continua dient
que el Decret que exigeix controls de legionela es de 2003 i els únics
controls que s’han fet a Menorca, s’han dut a terme a la piscina municipal
de Maó i Ciutadella.
El Sr. Triay Nadal explica que arrel de la pregunta del Ple, l’Ajuntament
es va posar amb contacte amb sanitat i aquest varen dir que si que era
necessari fer un control de la legionela.
El Sr. Triay diu que arran de la resposta de Sanitat, varen contractar una
empresa especialitzada per tal que vingués a fer el control de legionela al
camp de futbol i al poliesportiu, tant de l’aigua calenta com de l’aigua
freda, ja que aquests controls de legionela s’han de fer en els edificis
públics on hi hagi acumulador.

El Sr. Triay Nadal diu que el control de legionela va donar negatiu i ara
s’ha demanat un informe a Sanitat, per tal que informin quin son les passes
a seguir per donar compliment al Decret de 2003, a data d’avui no s’ha
tingut resposta.
El Sr. Triay explica que desconeix amb quina freqüència s’han de fer
aquests controls i diu que el control que va fer l’empresa ha suposat una
despesa de 154,57€.
El Sr. Triay diu que l’inspector de Sanitat li ha comentat que amb això
s’ha obert un meló que pot repercutir en tots els municipis de Menorca, i
tal vegada ara es facin inspeccions sobre aquest tema que abans no es
feien.
El Sr. Batle vol remarcar que el fet que el grup de l’oposició demanés en
relació al tema de la legionela farà que l’Ajuntament tengui una despesa
més i farà que Sanitat s’hagi de posar amb els controls de legionela a tots
els municipis.
El Sr. Batle diu que si es mira la part positiva Migjorn serà el primer
municipi en fer aquest control, sense perdre de vista que les arques
municipals es veuran afectades.
11.3 El Sr. Batle en relació a la pregunta de l’anterior Ple a veure quan
començaria el bus llançadera, diu que tots s’han de felicitar per la posada
en funcionament d’aquest bus i sobretot al seu impulsor el Sr. Pere Antoni
Pons Moll.
El Sr. Batle diu que el bus llançadera va ser una demanda popular que es va
traslladar al CIM, i l’anterior conseller no va atendre les peticions des
Migjorn però l’actual si, la qual cosa ha suposat una millora amb la
connexió amb Migjorn.
El Sr. Batle diu que es passarà a donar resposta a les preguntes
presentades per escrit pel grup popular amb una antelació de 48 hores a la
celebració del Ple, per ordre de registre d’entrada.
11.4 En relació a la pregunta presentada amb registre d’entrada 355, de
data 29.3.2016 que diu així: “que el concejal de fiestas aporte el proyecto
de Actividades de la Sala de Plenos y Exposiciones para poder someter el
proyecto a varias preguntas”.
El Sr. Triay Barber diu que ha consultat el projecte d’activitats del saló
verd, i aquest diu sala de plens i sala d’exposicions, però en cap lloc diu
que sigui una sala de festes. El Sr. Triay Barber continua dient que si es
fan festes al salo verd, i es posa una barra això s’hauria de reflexar en
el projecte.
El Sr. Triay Barber comenta que al Saló Verd únicament hi ha un bany
unisex, i considera que no es adequat que aquest s’utilitzi tant per homes
com per dones.
El Sr. Triay Barber diu que es necessari disposar
d’emergències, ja que a vegades els picaports es rompen.

d’una

porta

El Sr. Triay Barber comenta que la seva pregunta era perquè duguessin el
projecte i així tractar de millorar-lo.
El Sr. Verdú intervé dient que així el projecte seria legal.
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Batle respon que el saló verd es legal, ja que té un projecte
d’obres i d’activitats aprovat.
El Sr. Verdú respon que el projecte d’activitats no preveu que es pugui fer
una sala de festes i el seu grup únicament vol que el que es faci al Saló
Verd estigui cobert pel projecte d’activitats.
El Sr. Batle diu que el partit popular ha revisat el projecte d’activitats
i a més en tenen còpia amb CD.
El Sr. Batle respon que en relació a la porta el fet que aquesta s’obri cap
a fora ja compleix amb normativa, per tant es legal.
El Sr. Batle continua dient que en relació al bany, es suficient amb un
fins un determinat número de persones.
El Sr. Batle diu que la part que s’ha ampliat també compleix amb normativa
hi ha una porta que dona darrera als camerinos adequada a normativa.
El Sr. Batle comenta que el projecte d’activitats
d’emergències, el recuperador de calor...

recull

les

sortides

El Sr. Batle explica que les obres realitzades al Saló Verd han necessitat
d’arquitecte e enginyer, i s’han fet d’acord amb la normativa actual.
El Sr. Batle diu que el Salo Verd es el primer edifici municipal on l’obra
i activitats s’ha fet amb un projecte conjunt i recorda que hi ha edificis
municipals amb més de 20 anys que no disposen de llicència d’activitats o
aquesta s’ha ha tramitat el darrer any com es el polisportiu.
El Sr. Triay Barber intervé dient que ells ho proposen com una millora.
El Sr. Batle respon que quan es contracte un enginyer es perquè faci el
projecte d’acord amb el que preveu la llei.
El Sr. Triay Barber diu que consultats els plànols del projecte únicament
hi ha dos plànols: un que reflexa el salo de plens i un altre que reflexa
la sala d’exposicions.
El Sr. Verdú diu que el projecte no preveu sala de festes.
El Sr. Batle conclou que les obres s’han fet tal i com diu el projecte.
El Sr. Triay Nadal explica que el motiu pel qual s’ha fet els balls de
Nadal i de Carnaval en el Saló Verd es perquè sens va avisar que el saló de
la Palmera, que es allà on es celebrava aquests actes, amenaçava perill. El
Sr. Triay Nadal diu que per evitar que la gent des Migjorn perdés aquestes
activitats es va optar en celebrar-ho en el Saló Verd.
El Sr. Triay Nadal conclou que sap que falten permisos i diu que també n’hi
falten a altres edificis que depenen de la seva regidoria, com el camp de
futbol i el poliesportiu i comenta que intentarà solucionar-ho.
11.5 En relació a la pregunta presentada amb registre d’entrada 356, de
data 29.8.2016 que diu així “cuantas sanciones de trafico ha anulado con
los informes desfavorables o sin informes des de junio 2015 hasta la
fecha”.
El Sr. Verdú diu que la legislatura passada el Sr. Batle va llevar 19
multes de tràfic i vol saber quantes n’ha llevades des de les eleccions cap
aquí.

El Sr. Batle respon que serà molt breu, que n’ha llevat 0.
11.6 En relació a la pregunta presentada amb registre d’entrada 357, de
data 29.3.2016, que diu així “Explicación: no habiendo facturas de una
empresa autorizada por la dirección general de Industria que justifique
fugas de agua potable el Ayuntamiento anule parte de dichos recibos”
El Sr. Triay Barber diu que varen consultar els expedients de les fuites
d’aigua i va detectar que no hi havia cap factura que justifiqui que
s’havia produït una avaria
El Sr. Batle respon que a l’expedient hi ha un informe d’intervenció.
El Sr. Triay Barber comenta que si una persona acut a l’Ajuntament i diu
que hi ha una fuita d’aigua hauria d’aportar un document que acredités que
ha reparat la fuita.
El Sr. Batle diu que la pregunta formulada per escrit no queda clar que
demanen.
El Sr. Triay Barber diu que ells demanen que es presenti una factura on es
justifiqui que s’ha tingut una avaria.
El Sr. Batle diu que la gestió de l’aigua la fa l’Ajuntament.
El Sr. Verdú demana com ho sap l’Ajuntament que s’ha produït una avaria.
El Sr. Batle respon que els afectats venen a l’Ajuntament i es veu segons
les tonelades gastades
El Sr. Batle
procediment.

cedeix

la

paraula

a

la

secretària

perquè

expliqui

el

El secretària diu que quan es fan les lectures dels comptadors si es
contempla una pujada desorbitada és el propi Ajuntament qui avisa al usuari
del servei.
El Sr. Triay Barber insisteix en que si es produeix un avaria aquesta es
justifiqui amb una factura de reparació.
El Sr. Batle respon que l’Ajuntament ja ho sap que segurament té una
avaria, quan es veu un augment tant gran de tonelades i és el mateix
Ajuntament qui avisa al usuari.
11.7 En relació a la pregunta presentada amb registre d’entrada 358, de
data 29.3.2016, que diu així “que se nos explique porque liquidación del
presupuesto del año 2015, no paso por la comisión informativa ordinaria del
pasado dia 17.3.2016”
El Sr. Verdú demana com és que la liquidació de 2015 no ha passat per
comissió informativa.
La Sra. Sánchez respon que el partit popular ha tingut accés a l’expedient
i dins aquest l’informe d’intervenció assenyala que la liquidació s’aprova
per resolució d’Alcaldia previ informe de la intervenció.
El Sr. Verdú diu que a la comissió el Sr. Batle va dir que al Ple es duria
la liquidació de 2015, però aquesta no es va tractar a la comissió.
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Verdú diu que han disposat de poc temps per mirar-ho, ja que entre
les festes no ho van poder consultar fins el dimarts.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretària.
La secretària explica que les coses que han de passar per comissió
informativa són aquelles que han de ser aprovades pel Ple, com la
liquidació s’aprova per resolució d’alcaldia per llei no es necessari que
passi per comissió informativa.
11.8 El Sr. Verdú comenta que fa uns 2 mesos que es va aprovar el
Pressupost i en aquell Ple es va parla del Pla Econòmic Financer, i li
agradaria saber com està el tema del Pla Econòmic Financer.
El Sr. Verdú diu que el seu grup té entès que un cop aprovat el Pressupost
hi ha sis mesos per aprovar el Pla Econòmic Financer.
La Sra. Sánchez respon que precisament avui s’ha parlat del tema i
consideren que com està actualment l’Ajuntament és creu que aquest Pla
Econòmic Financer no fa falta que es faci aquest.
La Sra. Sánchez continua dient que el Pla Econòmic Financer tenia sentit
quan l’any 2011 hi havia 1.000€ de romanent i 700.000€ a pagar de factures
pendent, allà si que era el moment oportú per fer aquest Pla Econòmic
Financer, per saber com fer front aquests deutes però ara diu que creu que
no es necessari fer aquest Pla.
La Secretària interina intervé per donar resposta al termini que és té per
fer el Pla Econòmic Financer.
La Secretària interina explica que el termini de 6 mesos tenia sentit en el
seu moment, i s’hauria d’haver fet l’any 2011 a conseqüència de la
liquidació de 2010. Per la qual cosa, el termini de 6 mesos fa temps que
han passat.
El Sr. Verdú demana si això era d’obligat compliment.
La Secretària interina respon que en el seu moment si.
11.9 El Sr. Verdú diu que
2014 i les de l’any 2015.
el fet que l’any 2014 per
per contra l’any 2015 per
1.331€.

el seu grup ha consultat les factures
El Sr. Verdú diu que els hi ha cridat
a transportar els ases el cost va ser
a realitzar la mateixa feina el cost

de l’any
l’atenció
de 592€,
ha pujat

El Sr. Verdú demana a que es degut aquest augment.
El Sr. Triay Nadal respon que a la factura de l’any 2015 s’inclou a la
factura dels ases, a més de les despeses dels ases, les despeses originades
pel garnador dels excrements de les festes i les despeses de la persona que
s’encarrega de regular la banda de música (impedint que gent pugi damunt
l’escenari, donant aigua als músics..).
El Sr. Batle diu que l’any 2014 hi va haver dues factures una de Menorca
animals i una altra de l’amo en Jordi de Sant Joan Gran. El Sr. Batle
continua dient que dins la darrera factura hi anava les despeses de la
persona encarregada de retirar els excrements i també incloïa la somereta.
El Sr. Batle continua dient que com el Sr. Jordi ens va deixar, se va
encarregar aquesta feina al de Menorca animals.

El Sr. Verdú respon que ells volien una explicació i de la factura de
Menorca animals de 2015, del concepte factura no es podia deduir que
inclogués més coses.
El Sr. Batle diu que espera que amb el que ha dit quedi explicada la
factura.
11.10 El Sr. Verdú diu que han detectat que s’ha demanat per registre
d’entrada poder fer una festa privada al saló verd i no és té constància
que se li hagués contestat amb registre de sortida que se l’autoritzava a
fer la festa, però sap que la festa es va fer.
El Sr. Verdú demana com es pot autoritzar la utilització del Saló Verd quan
no hi ha una ordenança reguladora que ho reguli mentres tant privats gasten
llum, aigua...
El Sr. Batle respon que l’Ajuntament amb bona voluntat li va dir que si i
arrel d’això es va donar una altra petició d’utilització per part d’un
particular i a més s’ha sol·licitat l’espai fotobloggers per fer una
exposició de fotografia el mes de maig.
El Sr. Batle diu que s’alegra d’aquestes demandes ja que el Saló verd així
podrà ser emprat més gent, però comenta que si es deixa aquest espai a
particulars es fa competència deslleial a l’ACR que lloga el seu local per
fer aquests tipus d’actes.
El Sr. Batle explica que s’ha considerat que només es faran aquestes dues i
si hi ha noves sol·licituds aquestes es desviaran a l’ACR.
El Sr. Batle conclou dient que només es faran aquestes dues
particulars, i remarca que una altra cosa són les associacions.

festes

El Sr. Verdú comenta que quan el Saló Verd estigui totalment aclarit seria
convenient fer una ordenança.
El Sr. Batle respon que es el següent pas.
11.11 El Sr. Triay Barber diu que vol fer una sèrie de preguntes en relació
a la liquidació.
El Sr. Triay Barber comenta que ha mirat els rebuts pendents de cobrament
dels darrers 4 anys (2014, 2013, 2012, 2011) i aquests pugen 248.703€, i
demana com s’ha d’aclarir aquest tema. El Sr. Triay Barber continua dient
que l’Ajuntament des Migjorn Gran ha pagat per la recaptació executiva al
CIM 5.832€ i conclou demanant si aquest sistema funciona o no.
La Sra. Sánchez diu que avui es parlava de la liquidació de 2015.
El Sr. Triay Barber interromp dient que als 4 anys prescriuen els deutes.
La Sra. Sánchez respon que hi hagi rebuts pendents de cobrament no vol dir
que no es cobrin mai, i diu que les coses pendents desprès van a recaptació
executiva del CIM. I la Sra. Sánchez conclou que això finalment es cobra
però no es sap quan.
La Sra. Sánchez explica que la part més important de cobrar d’enguany és
l’aportació que ve del PIC.
La Sra. Sánchez diu que per l’any 2015 quedin pendents de cobrament uns
70.000€ no creu que hagi d’alarma tant, ja que això és cobrarà.
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El Sr. Triay Barber respon que es va incrementant el que queda pendent de
cobrar.
La Sra. Sánchez respon que enguany el resultat ha estat millor que els
altres anys, i el que si s’incrementa és el romanent.
El Sr. Batle intervé dient que sort que hi ha coses pendents de cobrar ja
que el resultat pressupostari hagués estat molt millor.
El Sr. Batle diu que l’Ajuntament no paga al CIM 5.000€ per recaptació
executiva, sinó que el CIM el que és queda es el recàrrec del 5% o 10% dels
rebuts que s’aconsegueixen cobrar.
El Sr. Triay Barber diu que li ha cridat l’atenció que el grup
“proveïment domiciliari d’aigua”, hagi tingut un cost de 168.634,73€.
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La Sr. Sánchez respon que ara desconeix el que li demana.
El Sr. Batle intervé dient que quan es fan preguntes oralment poden ser
contestades oralment en el mateix Ple o bé contestar-se en el pròxim Ple
ordinari.
El Sr. Batle respon que es demanarà i es contestarà al pròxim Ple.
El Sr. Verdú diu que han demanat una cosa que anava al Ple.
El Sr. Batle respon que si les preguntes es presenten per escrit en 48
hores d’antelació s’han de contestar, per contra si són orals es poden
contestar al pròxim Ple.
El Sr. Verdú respon que ells no tenien els papers en 48 hores d’antelació.
El Sr. Triay Nadal intervé dient que avui es portava la liquidació al Ple,
si ara no es pot contestar, diu que es contesti al pròxim Ple.
El Sr. Batle respon que tot el que es sàpiga en aquest moment es
contestarà, per contra el que no estigui clar es contestarà en el pròxim
ple.
El Sr. Triay Barber diu que a la liquidació surten 19.774€ de multes i els
agradaria saber a quines multes es fa referència.
La Sr. Sánchez respon que s’ho mirarà i contestarà al pròxim Ple.
El Sr. Triay Barber diu que també ha vist que hi ha 40.980€ corresponents a
contribucions especials, i aquest tema ha estat demanat per escrit però
encara no s’ha contestat.
El Sr. Batle respon que se contestarà
pertoqui per ordre de registre d’entrada.

per

part

de

l’Ajuntament

quan

El Sr. Triay Barber diu que hi ha varies contribucions especials: camí
petit, camí s’Excorxador, Av. de la mar...amb un total de 40.980€.
El Sr. Triay Barber comenta que també ha mirat el deute a llarg termini. El
deute a curt termini creditors i altres i altres deutes a curt termini i
diu que això suma 1.286.436€, i conclou que això es el que es deu en els
bancs i en concepte d’edificis com cases monges...
La Sra. Sánchez diu que ella no té la mateixa xifra.

El Sr. Triay Barber diu que surt una quantitat de 90.000€ referent a
“creditors i altres comptes a pagar a curt termini” que no sap que és.
El Sr. Triay Barber diu que el dia que es va fer el Ple a la Biblioteca va
fer un càlculs entre els deutes als bancs i els edificis comprats (Ca ses
monges i Binicodrell de Darrera) i sortia un total de 1.239.403€ i a la
liquidació de 2015 surt 1.286.436€ i és dona una diferència de 47.000e més.
El Sr. Batle intervé demanant al Sr. Triay Barber que vol saber.
El Sr. Triay Barber diu que ell vol saber el deute de l’Ajuntament.
El Sr. Batle respon que es contestarà.
El Sr. Batle comenta que a títol informatiu per a les persones que
assisteixen al Ple, que el grup popular demana molta informació a
l’Ajuntament. I el Sr. Batle diu que es durà el compte de les fotocòpies
demanades per tal que a final d’any es sàpiga el cost d’aquestes a nivell
pressupostari i diu que per exemple dimecres es varen fer més de 400
fotocòpies a petició del grup popular, cosa que va fer que hi hagués una
persona dedicada a fer les fotocòpies durant una bona estona.
El Sr. Batle conclou que no es denega cap tipus de documentació al grup
popular però també s’ha d’avaluar el cost d’això per a tots els migjorners.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a les
21.25 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén aquesta
acta que, com a secretaria, certific.
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