ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 26/01/2017.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 26/01/2017, 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. Salvador Conesa Viloví
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

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 anterior extraordinària de
data 22.12.2016, sense cap intervenció se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compte de les Resolucions d’Alcaldia des del dia 20.11.2016 al
21.01.2017 i que fan referència a Organització (designació de Batllessa
accidental); Intervenció (inici d’expedient i modificació de crèdit per
generació de crèdit 14/2016, inici d’expedient i modificació de crèdit per
transferència); Recaptació (baixa i devolució de part de rebut d’aigua,
proposta de resolució d’ingressos indeguts, liquidació de plusvàlues 2016,
padró serveis i activitats culturals desembre 2016 i gener 2017, padró
serveis i activitats esportives desembre 2016 i gener 2017, padró escoleta
xibit desembre 2016 i gener 2017, servei del centre d’estades diürnes
novembre 2016 i desembre 2016, servei d’ajuda a domicili novembre 2016 i
desembre 2016, proposta de baixa i devolució i nova liquidació del IBI
rústica 2015, liquidació del mes de novembre 2016 i desembre 2016 Conveni
per la reserva i ocupació de places d’estades diürnes, proposta de baixa i
devolució d’ingressos indeguts, padró d’aigua 4t trimestre 2016); Cementiri
(inhumació de restes a la caseta 4a); Ocupació de via Pública
(autoritzacions ocupacions de la via pública, Ordenança d’ús i aprofitament
de platges (resolucions d’expedients sancionadors 22.3-2016, 22.4-2016,
22.5-2016, 22.7-2016, 22.8-2016, 22.9-2016, 22.10-2016, 22.11-2016, 22.122016,
22.13-2016,
22.14-2016,
22.2-2016,
22.6-2016);
Ordenança
de
repartiment domiciliari (resolució expedient sancionador per infracció de
l’Ordenança de repartiment domiciliari 22.1-2016, autoritzacions per
repartiment de publicitat dinàmica 50.02-2017 i 50.04-2017); Urbanisme
(comunicacions prèvies d’obres menors, llicència de primera ocupació,
comunicació d’inici i exercici d’activitat permanent menor, desistiment de
sol·licitud de certificat urbanístic); Disciplina Urbanística (resolució
d’expedient MOLL
sancionador
per infracció urbanística 20.04/2015-S) i Personal
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(concessió de vacances 2016, concessió d’assumptes propis, reconeixement de
serveis previs i triennis, excedència voluntària).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- RATIFICACIÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I LA
FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS (FELIB) PER FOMENTAR LA
MILLORA DEL TEIXIT COMERCIAL DEL MUNICIPI I LA COMPETITIVITAT DELS SEUS
COMERÇOS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.1.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist el model d’adhesió signat per l’Ajuntament des Migjorn Gran per
l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB) per fomentar la millora del teixit comercial del municipi i
la competitivitat dels seus comerços.
Obert el debat, el Sr. Batle diu que l’adhesió ja està signada ja que van
considerar la idoneïtat d’adherir-se a aquest model de conveni,
La Comissió, per unanimitat,

proposa al Ple, l'adopció del següent acord:

PRIMER.- RATIFICAR l’adhesió de l’Ajuntament des Migjorn Gran al conveni de
col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) per
fomentar la millora del teixit comercial del municipi i la competitivitat
dels seus comerços
SEGON.- NOTIFICAR l'esmentat acord a la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per unanimitat.
QUART.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR
DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA TRAMITACIÓ I LA
CONCESSIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS, TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA
HABITACIONAL FINANÇATS PEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.1.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist el conveni signat entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament
des Migjorn Gran per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics
individuals, temporals i d'emergència habitacional finançats pel Consell
Insular de Menorca.
Obert el debat, el Sr. Conesa explica que es el mateix conveni de cada anys
però s’han afegit unes ajudes per habitatge per un import total de
2.046,61€.
La Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- RATIFICAR el conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran per a la tramitació i la concessió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d'emergència habitacional finançats pel
Consell Insular de Menorca.

SEGON.- NOTIFICAR l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per unanimitat.
CINQUÈ.- REVISIÓ DE TARIFES D'AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.1.2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 29.2.2016 (RE 235) la societat AGRYTURSA va presentar
davant de l'Ajuntament "estudi econòmic i justificació de les tarifes
d'aigua de la urbanització de Sant Tomàs" per tal que l'Ajuntament des
Migjorn
Gran
tramités
l'expedient
de
modificació
de
tarifes
del
subministrament d'aigua a la urbanització de Sant Tomàs.
Atès que en data 30.5.2016 (RE 646) la societat AGRYTURSA presenta escrit
en el qual sol·licita que es tramiti l'expedient presentat en data
29.2.2016.
Atès que en data 13.10.2016 s'emet informe per part de l'arquitecte en la
qual s'assenyala que s'hauran d'esmenar una sèrie de deficiències.
Atès que en data 17.10.2016 (RS 1203) es requereix al promotor que esmeni
les deficiències detectades.
Atès que en data 1.12.2016 (RE 1408) presenta nou "Estudi econòmic i
justificatiu de les tarifes d'abastiment d'aigua de la Urbanització de Sant
Tomàs" per tal d'esmenar les deficiències assenyalades.
Atès l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 15.12.2016.
La Comissió, per tres (3) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez i Sra.
Ameller i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i el Sr. Triay, proposa al Ple
l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Informar favorablement i remetre l'estudi econòmic i justificació
de tarifes d'aigua potable a la Comissió de Preus de les Illes Balears per
tal que tramitin la seva aprovació definitiva.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'interessat.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per sis (6) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
SISÈ.- BAIXA I DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS D'EXERCICIS TANCATS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.1.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist a la relació presentada des de Recaptació per tal de donar de baixa i
retornar els ingressos indeguts.
Obert el debat, el Sr. Triay demana si aquestes baixes en l’IBI s’han
tingut en compte en les previsions de padró de 2017.
La secretària interina respon que si, ja que això ja es troba modificat al
cadastre.
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La Comissió, per tres (3) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez i Sra.
Ameller i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i el Sr. Triay, proposa al Ple
l'adopció del següent acord:
ÚNIC.- DONAR DE BAIXA I RETORNAR la quantitat de CINC-MIL QUATRE-CENTS
VINT-I-CINC AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (5.425,23€) corresponents als següents
rebuts de l'Impost de Béns Immobles:
ANY

REBUT

2015

215

2012

CONTRIBUENT

CONCEPTE

IMPORT

M.D.S.S.

IBI (rústica)

30,33€

82-02

OPSA

IBI

710,70€

2013

74-01

OPSA

IBI

780,70€

2013

74-02

OPSA

IBI

780,70€

2014

73-01

OPSA

IBI

780,70€

2014

73-02

OPSA

IBI

780,70€

2015

73-01

OPSA

IBI

780,70€

2015

73-02

OPSA

IBI

780,70€”

Sense entrar a debat, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per sis (6) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
SETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN
GRAN DEMANANT AL CONSELL INSULAR DE MENORCA QUE DE MANERA URGENT EFECTUI
ELS TREBALLS DE MILLORA DEL FERM I SENYALITZACIÓ DE LA CARRETERA ME-18
La secretària llegeix la moció presentada pel partit popular a l’Ajuntament
des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:
“Ramón Verdú Navarro, amb DNI 23332179-L, domiciliat al carrer la
Figuerenya, com a portaveu del Grup municipal del Partit Popular a
l'ajuntament des Migjorn Gran, en nom i representació del mateix i a
l'empara de l'establert per la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i el RD 2568/1986 de 29 de novembre, presenta la
següent moció:
EXPOSA
Que en data de novembre del 2015 el grup municipal del Partit Popular a
l'ajuntament des Migjorn Gran, va presentar al plenari una moció que
instava al departament de carreteres del Consell Insular de Menorca que
d'una manera urgent, realitzades les actuacions necessàries per a
rehabilitar la carretera Me-18 on l'estat de la qual és lamentable.
Atès que la proposta va ser aprovada per unanimitat.
Atès que a dia d'avui el Consell Insular de Menorca, no ha efectuat cap
actuació en aquesta carretera.

Atès que una vegada més ens trobem a les portes de la temporada turística,
la qual incrementa moltíssim el trànsit rodat en aquesta via.
Per tot això presentem la següent proposta d'acord al plenari municipal.
El plenari de l'Ajuntament des Migjorn Gran demana al Consell Insular de
Menorca que d'una manera urgent efectuí els treballs de millora del ferm i
de la senyalització tant vertical com horitzontal de la carretera ME-18.
Es Migjorn Gran, 19 de gener de 2017
Ramon Verdú Navarro
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular en l'Ajuntament des Migjorn
Gran “
Obert el debat, el Sr. Verdú comenta que fa un any que el partit popular ja
va portar a ple aquesta moció i creu recordar que la Presidenta del Consell
Insular de Menorca va dir que es farien una sèrie d’actuacions ràpides però
a data d’avui a l’esmentada carretera no s’ha fet res.
El Sr. Verdú continua dient que ara s’apropa la temporada d’estiu i el
trànsit augmenta considerablement, a més aquesta carretera es utilitzada
pel bus llançadera.
El Sr. Verdú comenta que està indignat en què el CIM no faci un projecte
per tal de solucionar els revolts, i diu que es necessari fer el ferme nou
i millorar la senyalització.
El Sr. Verdú conclou dient que es necessari que el CIM actuï ja, sinó serà
massa tard, però sembla ser que el CIM no pensa fer res ja que han entrat
una moció pel mateix al CIM i sembla que en els pressupostos insulars no
està prevista aquesta obra.
La Sra. Sánchez comenta que la carretera Me-18 va des de Es Mercadal, passa
per Migjorn i arriba fins a Sant Tomàs, i explica que fa poc s’han fet unes
petites actuacions en el tros que va des Migjorn a Sant Tomàs.
La
Sra. Sánchez diu que el seu grup votarà a favor de l’esmentada moció
però vol recordar que el 2011 el partit socialista quan al Consell Insular
de Menorca hi governava el partit popular també varen demanar el mateix i
varen tenir quatre anys per fer-ho i tampoc ho van fer.
El Sr. Verdú demana quin va ser el sentit del vot del partit popular de
l’Ajuntament des Migjorn Gran a la moció de 2011.
La Sra. Sánchez respon que varen votar a favor.
La Sra. Sánchez continua dient que li agradaria que als atesos de la moció
pogués constar que el partit socialista també ho ha demanat en diverses
ocasions mitjançant mocions o escrits del Sr. Batle dirigits al CIM
demanant aquesta millora.
El Sr. Verdú respon que no hi ha problema en incloure aquest atès.
El Sr. Batle comenta que dilluns de la setmana passada el partit popular va
presentar un moció en el mateix sentit al Ple del CIM, i es va respondre
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que el CIM estava elaborant l’estudi geotècnic, i
la legislatura passada no s’havia fet res, i ara
l’estudi geotècnic, però dins el pressupost 2017
per fer cap actuació en aquesta carretera i ja
començaria a fer les tramitacions pertinents
l’esmentada carretera.

segueix dient que durant
s’ha començat a elaborar
no s’ha previst partida
serà l’any 2018 quan es
per executar obres a

El Sr. Batle conclou que els ciutadans des Migjorn es mereixen
carretera en condicions com a la resta de residents de Menorca.

una

El Sr. Verdú respon que no es tracta de retreure qui govern o no al CIM,
sinó que es tracta de a votar a favor o no d’allò indicat a la moció,
sempre pensant en el benefici del poble.
El Sr. Verdú diu que la moció que presenten no posar a parir qui governa o
no i demana al partit socialista que miri les mocions que ells presenten.
El Sr. Verdú comenta que està d’acord amb introduir un nou atès a la moció,
però el que no està d’acord es que el CIM no faci res i segueix dient que
no està d’acord en les petites actuacions que han fet a la ctra. des
Migjorn a Sant Tomàs , ja que si fiquen aquestes capes d’aglomerat el
municipi ja es pot oblidar que facin el carril bici.
El Sr. Batle respon que intentaran que el projecte del carril bici es tiri
endavant.
Desprès de les
següent manera:

diverses

intervencions,

la

moció

queda

redactada

de

la

“MOCIÓ DEMANANT AL CONSELL INSULAR DE MENORCA QUE DE MANERA URGENT EFECTUI
ELS TREBALLS DE MILLORA DEL FERM I SENYALITZACIÓ DE LA CARRETERA ME-18
EXPOSA
Que en data de novembre del 2015 el grup municipal del Partit Popular a
l'ajuntament des Migjorn Gran, va presentar al plenari una moció que
instava al departament de carreteres del Consell Insular de Menorca que
d'una manera urgent, realitzades les actuacions necessàries per a
rehabilitar la carretera Me-18 on l'estat de la qual és lamentable.
Atès que la proposta va ser aprovada per unanimitat.
Atès que el partit socialista ha demanat en diverses ocasions mitjançant
mocions o escrits del Sr. Batle dirigits al Consell Insular de Menorca la
millora de l’esmentada carretera.
Atès que a dia d'avui el Consell Insular de Menorca, no ha efectuat cap
actuació en aquesta carretera.
Atès que una vegada més ens trobem a les portes de la temporada turística,
la qual incrementa moltíssim el trànsit rodat en aquesta via.
Per tot això presentem la següent proposta d'acord al plenari municipal.
El plenari de l'Ajuntament des Migjorn Gran demana al Consell Insular de
Menorca que d'una manera urgent efectuí els treballs de millora del ferm i
de la senyalització tant vertical com horitzontal de la carretera ME-18.

Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
8.1 El Sr. Batle comenta que el Partit Popular el dia 24.1.2017 (RE 66), va
presentar escrit amb 48 hores d’antelació en el registre d’entrada de
l’Ajuntament, on és formulen tot una sèrie de preguntes dirigides a l’equip
de govern que seran contestades pels regidors segons la matèria de que es
tracti.
1. Quantes propostes ha realitzar el Sr. Batle en aquesta legislatura a la
Comissió de Batles de Menorca?
El Sr. Batle respon que durant aquest any i mig de legislatura no ha fet
cap proposta a la Comissió de Batles, però té una explicació.
El Sr. Batle continua dient que la legislatura passada si que va fer
propostes a la Junta de Batles, ja que el talant negociador de l’equip de
govern del CIM no era igual al que hi ha ara, i no es tenia fil directe amb
la Presidència ni amb els consellers/conselleres del CIM i a més les Juntes
de Batles no es celebraven cada mes, per això la passada legislatura
va
fer propostes.
El Sr. Batle conclou que ara té més fil directe amb la Presidència i els
consellers i davant qualsevol qüestió es resol directament amb ells.
2. En cas afirmatiu, podria explicar quines?
Com ha dit abans, no n’ha presentat cap proposta.
3. Quins són els temes tractats a la darrera comissió de Batles?
El Sr. Batle comenta que la darrera comissió de Batles va ser urgent, i
entén a que es referien a la darrera comissió de Batles ordinària, per
això, el Sr. Batle lliura en mà a l’oposició la convocatòria extraordinària
de mitjans desembre i la ordinària de principis de desembre.
4. Com es pot disposar dels vídeos encarregats al Sr. Juan Mercadal per a
ser visualitzats per part de l’oposició?
La Sra. Sánchez respon que els vídeos es poden veure en obert a vimeo o a
la web municipal es poden trobar uns quants.
5. Perquè són encarregats directament i anualment al mateix professional
sense comptar amb cap altre pressupost alternatiu?
La Sra. Sánchez comenta que els vídeos encarregats són de Serveis Socials
del “Projecte intergeneracional” i explica que el 1er any es fer una
trobada entre l’escoleta i el centre de dia i el Sr. Mercadal va fer les
fotos de manera gratuïta i el 2n any quan va agafar forma de projecte es va
considerar adient encarragar-ho a la mateixa persona.
La Sra. Sánchez diu que any rere any al veure que captava l’essència del
projecte, i al veure que reflexava el que es volia aconseguir amb el
projecte intergeneracional, per això se li ha seguit encarregant.
La Sra. Sánchez conclou que no hi ha cap irregularitat en encarregar
aquesta feina a ell directament si fa la feina ben feta i agrada com fa la
feina.
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La Sra. Sánchez comenta que se li han encarregat altres vídeos, perquè fa
la feina ben feta i és un professional.
El Sr. Verdú demana perquè no es demanen més pressupostos.
La Sra. Al·lès respon que l’Ajuntament sempre vol afavorir l’empresa local,
i el Sr. Mercadal creu que es l’únic professional des Migjorn que es dedica
a n’això.
6. Quin és l’objectiu de la gravació d’aquests vídeos anuals i la seva
finalitat?
La Sra. Sánchez comenta que l’objectiu dels vídeos es donar a conèixer la
feina que es fa al centre de dia.
7. Explicació clara i concisa de l’expedient obert per la Conselleria de
Sanitat sobre l’extracció d’aigua dels pous 2 i 4.
El Sr. Batle comenta que a l’anterior Ple ordinari en els precs i
suggeriments ja es va parlar d’aquest tema, i es pensava que ja s’havia
donat resposta.
El Sr. Batle explica que sempre s’ha agafat aigua dels pous núm. 2 i núm.
4, el Sr. Batle continua dient que l’any 2010 hi va haver una problemàtica,
ja que hi va haver un enfonsament i va fer que l’aqüífer sortigués terra i
en aquell moment es va haver de comprar aigua potable amb cisternes, que va
suposar una despesa molt important.
El Sr. Batle comenta que si s’hagués fent la feina als anys anteriors, no
es trobaria en la situació d’ara que s’està aclarint d’una manera
definitiva.
El Sr. Batle explica que es va l’any 2011, quan van entrar a governar as
Migjorn varen començar a fer feina per solucionar el problema del pous núm.
2 i núm. 4, i l’enginyer Fayas va donar com a solució posar uns filtres als
pous, i aquests equips de filtratge varen ser subvencionats pel programa
LEADER en un 80%. El Sr. Batle continua dient que com la urgència era tenir
aigua o no tenir-nre, es va optar per posar aquests equips de filtratge i
així permetre que el municipi des Migjorn tingués aigua.
El Sr. Batle comenta que davant aquesta problemàtica es va considerar que
s’havia d’actuar d’aquesta manera i desprès ja es trobaria la manera de
legalitzar aquesta instal·lació, que a data d’avui ja compta amb informe
favorable de sanitat.
El Sr. Batle explica que la Conselleria de Sanitat ha arribat a la
conclusió de que informa favorablement a que es pugui emprar el pou núm. 2
i 4 amb una sèrie de condicions.
El Sr. Verdú demana al Sr. Batle si la Conselleria de Sanitat va obrir un
expedient a l’Ajuntament.
El Sr. Batle respon que si, i per això s’ha fet el projecte de legalització
que ara ha estat informat favorablement per sanitat i el Sr. Batle diu que
ara es pot emprar legalment l’aigua dels pous núm. 2 i 4.
El Sr. Batle comenta que si els pous no es podien emprar perquè la
Conselleria de Sanitat havia cridat l’atenció a l’Ajuntament, això no feia
que les aigües que es treien dels pous núm. 2 i
4 estéssin analitzades
correctament. I conclou dient que si les analítiques no eren correctes no
s’enviava aigua als dipòsits.

El Sr. Batle conclou que l’aigua que ha consumit el migjorner o migjornera
sempre ha estat d’excel·lent qualitat.
El Sr. Triay Barber demana si poden tenir còpia de l’informe de Sanitat.
El Sr. Batle respon que ho demanin per registre d’entrada.
El Sr. Batle comenta que l’informe de Sanitat parla d’una denúncia del
partit popular i diu que ara quedarà legalitzat tot, tant els pous com les
instal·lacions de filtratge, ja que fins ara estava de qualsevol manera.
8. Segons registre de sortida 1324
es va efectuar una reparació d’un
l’empresa Jaype i que va motivar
intervenció d’aquest Ajuntament. De

de data 8.11.2016 d’aquest Ajuntament,
pou de propietat privada per part de
una clara advertència per part de la
quin pou es tracta exactament?

El Sr. Batle respon que es tracta del pou de les Fonts Rodones.
9. Quin va ser el motiu pel qual es va prendre aquesta decisió.
El Sr. Batle respon que es volia disposar d’aigua mentre no es pogués
utilitzar l’equip de filtratge i continua dient que aquest pou sempre s’ha
emprat per a subministrar aigua als dipòsits municipals.
El Sr. Verdú comenta que no hi ha cap conveni amb la propietat del pou de
Sers Fonts Rodones i demana quin és el motiu.
El Sr. Batle respon que efectivament no hi ha cap conveni, i la propietat
presentarà una factura on consti les tones d’aigua gastades.
El Sr. Verdú insisteix en que no entén perquè no es signa un conveni, i
comenta que no es pot invertir en un lloc que no és municipal.
El Sr. Batle explica que la factura de Jaype fa referència a la compra d’un
comptador d’aigua que es va posar per poder saber les tones que es
consumien.
El Sr. Batle diu que no va ser una decisió seva agafar aigua de Ses Fonts
Rodones, sinó que aquest pràctica s’ha donat a tots els equips de govern,
per a una necessitat tant extrema com és l’aigua.
El Sr. Batle comenta que es va donar una bona predisposició del propietari
i del pagès de Ses Fonts Rodones de Baix i per això es va emprar aquesta
aigua.
El Sr. Verdú respon que no entén perquè no s’ha signat un conveni i així
sempre es fan les coses malament. El Sr. Verdú comenta que ell no sap si
aquest pou des de el punt de vista de sanitat és correcte o no.
El Sr. Batle contesta al Sr. Verdú que ja ha anat altres vegades a Sanitat
i que si ho vol fer li diu que ho faci per aquest pou.
10. El pou en qüestió va subministrar aigua als dipòsits municipals?
El Sr. Batle respon que si.
11. En el cas d’haver subministrat aigua als dipòsits municipals, aquest
pou té l’alta de la Conselleria de Salut per a consum humà?
El Sr. Batle comenta que volien fer un conveni amb la propietat del pou de
Ses Fonts Rodones i l’Ajuntament va demanar-li que fessin la tramitació
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pertinent davant la Direcció General de Recursos Hídrics, per poder
comercialitzar l’aigua, ja que sinó no es podia fer el Conveni amb
l’Ajuntament.
12. En el cas d’haver subministrat aigua als dipòsits municipals sense cap
tipus de conveni segons la interventora, quina quantitat es va abonar i de
quina manera?
El Sr. Batle respon que a dia d’avui no s’ha pagat res, ni tampoc han
presentat cap factura.
13. Quants de metres cúbics es van adquirir?
El Sr. Batle comenta que aquesta pregunta la respondrà en el pròxim ple, ja
que el Cap de la Brigada es troba de vacances i no s’ha pogut comprovar que
marca el comptador.
14. L’esmentat pou davant de la Conselleria de Salut, qui es el responsable
civil?
El Sr. Batle comenta que no entén la pregunta.
El Sr. Verdú diu que vol saber qui figura davant la Conselleria de Salut en
relació a aquest pou.
El Sr. Batle comenta que el pou
responsable es Ses Fonts Rodones.

està

donat

d’alta

i

suposa

que

el

El Sr. Batle comenta que l’Ajuntament li va demanar per signar el conveni
que estès d’alta per a comercialitzar aigua, i diu que no ha dit que el pou
no estigui donat d’alta.
El Sr. Batle conclou que vol pensar que el responsable es l’explotació de
Ses Fonts Rodones de Baix.
El Sr. Triay Barber demana si es la societat rural o un altre.
El Sr. Batle respon que ell no ho sap.
15. Segons l’acta de la Junta de Govern Local de data 27.12.2016, en el
punt 5è (concert Cap d’Any) apartat 1r i únic assumir l’informe tècnic de
data 27.12.2016 d’activitat no permanent per a la celebració del ball de
dia 1.01.2017 en el Saló Verd. Es varen complir les 11 prescripcions
detallades en l’esmentat informe que figura en l’acta de la Junta de
Govern.
La Sra. Ameller comenta que de les 11 prescripcions de l’informe es varen
complir totes menys dues: la que feia referència al número de banys, ja que
la quantitat de la resolució feia referència a un número de banys per a un
aforament de 300 persones i al preveure que serien menys i la norma permet
fraccionar-ho, així es va fer i tampoc es va fer la prova de so consistent
en mesurar els decibels, però diu que pensa que s’estava dins els límits.
16. Quin tècnic va signar l’esmentat informe i demanen còpia de l’esmentat
informe?
La Sra. Ameller respon que el va signar la tècnica municipal i lliura en mà
còpia de l’esmentat informe a l’oposició.

17. Un cop per Decret d’Alcaldia
s’ha signat la llicència de primera
ocupació del Saló Verd. Per què l’oposició no ha rebut còpia del certificat
energètic sol·licitat fa casi un any?
El Sr. Batle comenta que estem davant una pregunta on es veu el total
desconeixement de la normativa per part de l’oposició. El Sr. Batle
continua dient que no es exigible el certificat energètic al Saló Verd.
El Sr. Batle explica que la llei diu que aquest certificat s’ha de tenir a
noves edificacions, en edificacions que es venen o és lloguen o en edificis
existents amb una superfície superior a 250 metres.
El Sr. Batle conclou que per tant aquest certificat energètic no fa falta
al Saló Verd.
El Sr. Triay Barber demana si ho poden tenir per escrit.
El Sr. Batle respon que ho demani per escrit.
El Sr. Triay Barber respon que fa un any que ho varen demanar, i els hi
havéssin pogut contestar això.
18. A la darrera Comissió d’Hisenda i territori d’aquest Ajuntament, es
varen donar de baixa i devolució d’ingressos indeguts d’exercicis tancats
entre l’any 2012 i 2015. Per a quan pensa l’equip de govern donar de baixa
tots els rebuts d’ingressos impagats dels anys anteriors a 2012 i que el
seu cobrament ha prescrit.
La Sra. Sánchez comenta que la pregunta fa referència a coses diferents.
La Sra. Sánchez diu que els ingressos indeguts són el que s’ha tractat a un
punt anterior i es a conseqüència d’uns canvis de valors en el cadastre.
La Sra. Sánchez comenta que els ingressos impagats són rebuts que ara es
troben en executiva i que no han prescrits, per això no es poden donar de
baixa.
19. Quin membre de l’equip de govern va assistir a la darrera reunió del
Consorci en sòl rústic del CIM i quins temes es varen tractar?
La Sra. Ameller respon que ella no va poder anar a aquesta reunió i el seu
suplent tampoc i lliurà al partit popular còpia de la convocatòria i còpia
dels dos expedients relatius al municipi des Migjorn que es varen tractar.
El Sr. Verdú diu que entén que a les darreres dues reunions del Consorci no
hi ha anat ningú.
La Sra. Ameller respon ho ha entès bé, a les dues darreres reunions del
Consorci no hi ha anat ningú des Migjorn.
La Sra. Ameller comenta que normalment
coincideix amb horari de feina.
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El Sr. Verdú demana qui es el seu suplent.
La Sra. Ameller respon que el Sr. Batle.
20. L’actual equip de govern, sap si en aquesta legislatura i amb els
dirigents polítics actuals en el CIM arribarà a construir-se el carril bici
i la reparació de vàries curves i canvis de rasant de la carretera des
Migjorn – Sant Tomàs.
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El Sr. Batle respon que creu que si i es troba esperançat en que s’executi
el projecte que ja està fet.
El Sr. Batle diu que vol citar tots els escrits que l’equip de govern de
l’actual legislatura i l’anterior ha fet reclamant l’execució del carril
bici: 15/07/2011 es varen fer propostes de l’equip de govern al CIM es
varen demanar la millora de la ctra. de Sant Tomàs i l’execució del carril
bici; 22/09/2011 també es va demanar el mateix al Govern de les Illes
Balears; 13/10/2011 es va demanar al departament de mobilitat que fes el
projecte i s’executés; 04/11/2011 es va demanar al departament de mobilitat
(SR. Alejandre) l’execució de la carretera des Mercadal i la carretera de
Sant Tomà; 31/01/2012 en la visita de la Senadora al municipi des Migjorn
també se li va demanar el projecte de carril bici; 08/02/2012 en una visita
del Director Insular de l’Estat (Sr. Antoni Juaneda) també se li va fer la
demanda; 13/02/2012 en visita del Conseller d’Administracions Públiques del
Govern Balear també se li va traslladar la demanda; 25/04/2012 es va fer un
nou escrit al Departament de Mobilitat, 08/10/2012 es va fer escrit dirigit
al President del Consell Insular de Menorca ja que aquest havia demanat a
l’Ajuntament que proposes inversions al municipi; 08/01/2013 en escrit
dirigit al Director Insular de l’Estat (Sr. Javier López); 23/05/2013 en
visita de la nova Consellera d’Administracions Públiques es va reiterar
l’execució del carril bici, 20/06/2014 es va reiterar al departament de
mobilitat; 15/06/2016 dins les propostes de turisme sostenible també es va
incloure l’execució del projecte de millora de la carretera que va a Sant
Tomàs; 09/06/2016 es va fer una altre escrit a mobilitat i per primera
vegada es varen dignar a contestar i varen dir “es considera l’esmentat
projecte i en els propers exercicis pressupostaris es tindrà en compte.
Però s’ha pogut comprovar que en el Pressupost 2017 no han posat cap
partidar i per últim 2/11/2016 es va demanar l’execució del Projecte que ja
esta fet.
El Sr. Batle conclou que no és per una qüestió de l’equip de govern de
l’Ajuntament que no s’hagi executat aquest projecte, sinó que és el Consell
Insular de Menorca qui no ha cregut oportú l’execució del mateix.
El Sr. Batle comenta que a part dels escrits relacionats també s’han donat
diverses telefonades demanant l’execució d’aquest projecte, però es un
projecte que suposa una despesa important, però el més important es aclarir
els revolts perillosos, el ferm i que es pugui fer aquest carril bici.
El Sr. Verdú comenta que la legislatura passada es va redactar el projecte
i gairebé han passat dos anys, i enguany no s’ha previst partida. El Sr.
Verdú proposa presentar una moció conjunta al CIM per demanar l’execució
del projecte.
El Sr. Batle respon que està d’acord amb fer una moció conjunta sobre
aquest tema.
El Sr. Verdú diu que la preocupació del seu grup es que ara s’està tirant
capes d’aglomerat i desprès aquest no es pot retirar fins passats 8 anys.
El Sr. Batle comenta que estan fent actuacions concretes, ja que quan hi ha
hagut un accident o també en l’enquesta de satisfacció de PIME s’ha posat
en coneixement del CIM la necessitat de reparació de la carretera i a
conseqüència d’això s’ha actuat en 400 metres inicials i 600 metres finals
que pugen a una quantitat de 50.000€, cosa però que no farà que l’equip de
govern demani l’execució de la carretera nova i el carril bici.
8.2 El Sr. Batle diu que al darrer plenari ordinari davant una pregunta del
partit popular es va comprometre a fer un estudi de l’estalvi energètic de

l’enllumenat públic que havia estat substituït per tecnologia LED, i lliurà
l’estudi al partit popular.
El Sr. Batle explica que l’estudi s’ha fet damunt el comptador de Mirada
del Toro que abarca els carrers següents: c/Nou, el tram de Mirada del Toro
del c/ Nou fins l’av. de la Mar, c/ Carritxeret, plaça del Saló Verd i el
tram de Mirada del Toro fins Maria Auxiliadora de l’av. de la Mar. El Sr.
Batle comenta que l’estalvi ha estat considerable, s’ha comparat 2015 i
2016 pel que fa al consum i l’estudi conclou que l’any 2015 el consum va
ser de 1.505€ i desprès de posar les lluminàries LED l’any 2016 el consum
va ser de 764,40€, la qual cosa ha suposat un estalvi d’un 50%.
El Sr. Batle comenta que els altres quatre comptadors també seran calculats
i informarà a l’oposició dels resultats.
El Sr. Batle conclou que s’han de felicitar pels canvis de lluminàries i
vol remarcar que dins el pressupost de 2017 també s’ha previst partides per
canviar lluminàries LED, per canviar 5 faroles d’av. de la Mar i posar una
farola a la plaça Menorca.
El Sr. Verdú comenta que el seu grup ho veu bé i ara ha conegut quina
despesa ha suposat el canvi de lluminàries.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.45 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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