ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 25/05/2017.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 25/05/2017, 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 ordinària de dia 30.3.2017,
sense cap intervenció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de les Resolucions d’Alcaldia des del dia 27.3.2017 a
19.5.2017 i que fan referència a Organització (designacions de batlesa
accidental); Intervenció (exp 1/2017 de modificació de crèdits amb càrrec a
romanent de tresoreria, exp 2/2017 inici d’expedient de modificació de
crèdit i modificació de crèdit per transferència, exp 3/2017 inici
d’expedient de modificació de crèdit); Recaptació (baixa poliesportiu
gener, febrer i març 2017, proposta i devolució d’ingressos indeguts de
l’impost de vehicles de tracció mecànica d’anys tancats, baixa impost sobre
vehixles de tracció mecànica 2017, proposta de devolució d’ingressos
indeguts, padró escoleta infantil xibit abril i maig 2016, padró serveis i
activitats culturals abril i maig 2017, padró serveis i activitats
esportives abril i maig 2017, servei d’ajuda a domicili març i abril 2017,
servei del centre d’estades diürnes març i abril 2017, Liquidació del mes
de març i abril 2017 del Conveni per la reserva i ocupació de places
d’estades diürnes, canvi de nom del contracte de subministrament d’aigua,
padró d’aigua del 1r trimestre 2017, estimació al·legacions contra la
denúncia butlletí 07481, autoritzacions ocupació de la via pública amb
taules i cadires expedients OVP TC 1/2017 OVP TC 2/2017, OVP TC 3/2017,
instal·lació de comptador d’aigua de l’av. de la Mar 3, autoritzacuño de
renovació lloguer nínxol 4 de la galeria 2 del cementiri municipal,
liquidació plusvàlues, sol·licituds d’informes a secretaria, baixa i
devolució trimestral impost sobre vehicles de tracció mecànica 2017,
resolució al·legacions a la denúncia amb butlletí 07383, baixes i
devolucions trimestral de l’IVTM 2017); Cementiri (autorització inhumació
cendres en el nínxol 31 de la galeria 5, inhumació restes del nínxol 20 de
la galeria 6, inhumació de restes del nínxol 21 de la galeria 5) Urbanisme
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(designació de lletrat i procurador en el procediment ordinari 28/2017,
ocupacions de via pública per obres, ocupacions de via pública per pintar
façanes, comunicacions prèvies obres menors, llicències de primera
ocupació, comunicació inici i exercici activitat permanent innòcua);
Disciplina Urbanística (incoació d’expedient de disciplina urbanística);
Ordre d’execució (requeriments de reparació d’uns murs a l’av. de la mar i
finalització dels expedients d’ordres d’execució); Convivència Ciutadana
(rotulació de via urbana c/ de S’Era-entre av. de la mar i av. de
l’esport); Subvenció (sol·licitud d’ajut en materia de serveis d’informació
juvenil i activitats de dinamització per a joves), Responsabilitat
Patrimonial (designació de lletrat i procurador en el procediment abreujat
9/2017) i Personal (llista d’admesos i exclosos i nomenament de tribunal
del concurs-oposició per la creació d’una borsa de treball de dessador/a
amb caràcter laboral temporal, llista d’admessos i exclosos i nomenament
del Tribunal en el procés per la provisició d’una plaça de peó de
manteniment (contracte de treball de relleu) com a personal laboral de
l’Ajuntament des Migjorn Gran i canvi d’un membre del tribunal per la
provisió d’una plaça de peó de manteniment.
El Ple resta assabentat.
TERCER.- SENTÈNCIA NÚM. 73/17, DE DATA 28.4.2017 RECAIGUDA EN EL
PROCEDIMENT ORDINARI 0000041/2016, INTERPOSAT PEL SR. JOAN MOLL BENEJAM
DAVANT EL JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1, DONAR-NE COMPTA
La secretària interina llegeix la sentència núm.73/17 de data 28.4.2017,
recaiguda en el Procediment Ordinari 0000041/2016 davant el Jutjat de lo
Social 1, que es transcriu a continuació:
“Que estimando la demanda formulada a instancia de D. Joan Moll Benejam,
contra el Ayuntamiento des Migjorn Gran, declarando la ineficacia de su
resolución de 17/12/13, debo condenar y condeno a dicha entidad, a abonar
al actor 2.778,68€; más sobre dicha cantidad, el interés legal anual de
dinero desde el 27/10/2016 hasta la notificación de la presente sentencia;
y lo que será en el tipo de interés anual legal del dinero incrementado en
dos puntos, des de la notificación de esta resolución hasta su completo
pago.
Notifíquese la anterior sentencia a las partes interesadas advirtiéndoles
que contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la LRJS no cabe
recurso.”
El Ple resta assabentat.
QUART.- PERSONIFICACIÓ I DESIGNACIÓ DE LLETRAT EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
0000009/2017, DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3, INTERPOSAT
PER AXA SEGUROS GENERALES, CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESSUMPTE DE LA
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INTERPOSADA PER L'ACTOR EN DATA 9.6.2016, EN RELACIÓ
A UNS DANYS I PERJUDICIS OCASIONATS EN EL RISC DE L'ASSEGURAT PER AXA
SITUAT AL C/ CARRERÓ, 8 DEL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN
La secretària llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 4.4.2017, que es
transcriu a continuació:
“Atès el recurs contenciós administratiu interposat per AXA SEGUROS
GENERALES, contra
la desestimació presumpte de la reclamació de
responsabilitat patrimonial interposada per l’actor en data 9.6.2016, en
relació a uns danys i perjudicis ocasionats en el risc assegurat per AXA
situat al c/ Carreró, 8 del municipi des Migjorn Gran.
Atesa la comunicació de l’esmentat Tribunal, ordenant a aquest Ajuntament
la remissió de l’expedient administratiu i la notificació de la resolució
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que ordeni la remissió de l’expedient a tots els interessats, emplaçant-los
per comparèixer i personar-se en l’esmentat procediment en el termini de
nou dies.
Atès l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.COMPARÈIXER
I
PERSONAR-SE
davant
el
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 3 en el Procediment Abreujat 0000009/2017, en relació al
recurs contenciós administratiu interposat per AXA SEGUROS GENERALES,
contra
la desestimació presumpte de la reclamació de responsabilitat
patrimonial interposada per l’actor en data 9.6.2016, en relació a uns
danys i perjudicis ocasionats en el risc assegurat per AXA situat al c/
Carreró, 8 del municipi des Migjorn Gran.
SEGON.- DESIGNAR com a lletrat al Sr. Nando Ylla Gutierrez i als següents
procuradors perquè assumeixin la representació de l’Ajuntament des Migjorn
Gran:
Procuradors de Maó i Ciutadella:
- Sra. Maria Dolores Pérez Genovard
- Sra. Monserrat Miró Martí
Procuradors de Palma de Mallorca:
- Sr. Miguel Farragut Roselló
- Sr. Monserrat Montaner Ponce
Procuradors de Madrid:
- Sr. Gabriel Sànchez Walingre
- Sr. Santos de la Gandarilla Carmona
- Sr. Luis Arredondo Sanz
TERCER.- DONAR
compte d’aquesta resolució en el
Corporació que es celebri per a la seva ratificació.”

proper

Ple

de

la

Obert el debat, el Sr. Verdú comenta que el seu grup votarà a favor perquè
s'ha de defensar els interessos de l'Ajuntament, però demana si té relació
amb les cotxeries que s'inundaven.
El Sr. Batle respon que no, que afecta al c/ Carreró.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació
l’esmentada resolució, i s’aprova per unanimitat.

la

ratificació

de

CINQUÈ.- PERSONIFICACIÓ I DESIGNACIÓ DE LLETRAT EN EL PROCEDIMENT ORDINARI
0000028/2017, DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3, INTERPOSAT
PER AGRYTURSA CONTRA LA DENEGACIÓ PER SILENCI ADMINISTRATIU DE L'AJUNTAMENT
DES MIGJORN GRAN A LES PETICIONS D'AGRYTURSA DE DATA 20.7.2016 I 9.11.2016
DE REINTEGRAR A LA SOCIETAT AGRYTURSA (QUE VA ABSORBÍ PER FUSIÓ IMAGINA)
L'AVAL QUE EN EL SEU DIA VA DIPOSITAR A LA SOCIETAT IMAGINA SL EN
COMPLIMENT D'ALLÒ ACORDAT EN EL CONVENI DE DATA 5.12.2006
La secretària llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 4.4.2017, que es
transcriu a continuació:
“Atès
el
recurs
contenciós
administratiu
interposat
per
l’entitat
AGRYCULTURA Y ACTIVITADES TURÍSTICAS, SA contra la denegació per silenci
administratiu de l’Ajuntament des Migjorn Gran a les peticions de
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AGRYCULTURA Y ACTIVITADES TURÍSTICAS, SA de data 20.7.2016 i 9.11.2016 de
reintegrar a la societat AGRYTURSA (que va absorbí per fusió a Imagina)
l’aval que en el seu dia va dipositar la societat Imagina SL, en compliment
d’allò acordat en el conveni de data 5.12.2006.
Atesa la comunicació de l’esmentat Tribunal, ordenant a aquest Ajuntament
la remissió de l’expedient administratiu i la notificació de la resolució
que ordeni la remissió de l’expedient a tots els interessats, emplaçant-los
per comparèixer i personar-se en l’esmentat procediment en el termini de
nou dies.
Atès l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.COMPARÈIXER
I
PERSONAR-SE
davant
el
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 3 en el Procediment Ordinari 0000028/2017, en relació al
recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat AGRYCULTURA Y
ACTIVITADES TURÍSTICAS, SA contra la denegació per silenci administratiu de
l’Ajuntament des Migjorn Gran a les peticions de AGRYCULTURA Y ACTIVITADES
TURÍSTICAS, SA de data 20.7.2016 i 9.11.2016 de reintegrar a la societat
AGRYTURSA (que va absorbí per fusió a Imagina) l’aval que en el seu dia va
dipositar la societat Imagina SL, en compliment d’allò acordat en el
conveni de data 5.12.2006.
SEGON.- DESIGNAR com a lletrat al Sr. José Luis Pérez López i als següents
procuradors perquè assumeixin la representació de l’Ajuntament des Migjorn
Gran:
Procuradors de Maó i Ciutadella:
- Sra. Maria Dolores Pérez Genovard
- Sra. Monserrat Miró Martí
Procuradors de Palma de Mallorca:
- Sr. Miguel Farragut Roselló
- Sr. Monserrat Montaner Ponce
Procuradors de Madrid:
- Sr. Gabriel Sànchez Walingre
- Sr. Santos de la Gandarilla Carmona
- Sr. Luis Arredondo Sanz
TERCER.- DONAR
compte d’aquesta resolució en el
Corporació que es celebri per a la seva ratificació.”

proper

Ple

de

la

Obert el debat, el Sr. Verdú vol remarcar que es fa referència a l'aval
dipositat per la societat Imagina en "compliment d'allò reflexat al
Conveni" i comenta que en l'apartat de precs i suggeriments ja es parlarà
d'aquest tema.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació
l’esmentada resolució, i s’aprova per unanimitat.

la

ratificació

de

SISÈ.- ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I ELS AJUNTAMENTS EN RELACIÓ A LA CARTOGRAFIA I LA INFRAESTRUCTURA
DE DADES ESPECIALS DE MENORCA (IDE MENORCA)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 18.5.2017, que es transcriu a continuació:
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“Vist l’esborrany d’addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i els Ajuntaments en relació a la cartografia i al
infraestructura de dades especials de Menorca (IDE Menorca)
Sense cap intervenció, la Comissió acorda per unanimitat, proposar al Ple,
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i els Ajuntaments amb relació a la cartografia i la
infraestructura de dades especials de Menorca (IDE Menorca).
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER.- Notificar l'acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per unanimitat.
SETÈ.- ROTULACIÓ DE VIA URBANA: C/ DE S'ERA (TRAM ENTRE L'AV. DE LA MAR I
L'AV. DE L'ESPORT)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 18.5.2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 7.4.2017 mitjançant Resolució d'Alcaldia es va resoldre
iniciar l'expedient de rotulació i numeració de via urbana, per el de
designar si resultés procedent, amb el nom de "carrer de s'era" i es va
sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies l'expedient
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
taulell d'edictes de l'Ajuntament.
Atès que en data 13.4.2017 (BOIB núm. 44) es va sotmetre a informació
pública l'esmentat expedient.
Atès que durant
al·legacions.

el

període

d'exposició

publica

no

s'han

presentat

Sense cap intervenció, la Comissió acorda per unanimitat, proposar al Ple,
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Designar com carrer de s'Era el tram entre l'avinguda de la Mar i
l'avinguda de l'esport.
SEGON.- Aprovar la numeració de l'esmentat carrer en els termes que consten
a l'expedient.
TERCER.- Efectuar
d'Estadística.”

els

tràmits

pertinents

Obert el debat, el Sr. Batle explica que
de carrer que a data d'avui no tenia nom
del c/ de s'Era s'ha optat per donar-li
entre les cotxeries del Sr. Vidal i l'av.

davant

l'Institut

Nacional

es tracta de donar nom a un tros
i al tractar-se d'una continuació
el mateix nom., comprèn el tram
de l'esport.

Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
VUITÈ.- ACCEPTACIÓ DE DONACIÓ DE MOBLES ANTICS QUE ES TROBAVEN AL "CASAT DE
BINICODRELL DE DARRERE" EFECTUADA PEL SR. JUAN SANTALÓ GOMILA I LA SRA.
MARIA NIEVES SANTALÓ GOMILA
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 18.5.2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 10.4.2017 (RE 339) la Sra. Maria Nieves Santaló Gomila i
el Sr. Juan Santaló Gomila, van presentar escrit en el que manifestáven la
seva intenció d'oferir a l'Ajuntament des Migjorn Gran, com a representant
de tot el poble, els mobles antics de la seva propietat que es trobaven al
Casat de Binicodrell de Darrere, immoble que recentment havia estat
adquirit per l'Ajuntament.
Atès que els béns mobles cedits són un aparador menjador estil menorquí,
sofà antic estic menorquí, moble de lavabo interior, 5 estàtues i un quadre
de Sant Cristòfol, que es cedeixen a l'Ajuntament des Migjorn Gran i
sol·liciten el compromís d'utilitzar-los i conservar-los
per part de
l'Ajuntament i demanen que siguin exposats en alguna de dependències del
"Casat".
Sense entrar a debat, la
l’adopció del següent acord:

Comissió,

per

unanimitat,

proposa

al

Ple,

PRIMER.- Acceptar la donació dels béns mobles (aparador menjador estil
menorquí, sofà antic estic menorquí, moble de lavabo interior, 5 estàtues i
un quadre de Sant Cristòfol) feta per la Sra. Maria Nieves Santaló Gomila i
el Sr. Juan Santaló Gomila.
SEGON.- Acceptar les condicions establertes en el seu escrit.
TERCER.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que els germans Santaló abans de que
el Casat de Binicudrell fos adquirit per l’Ajuntament es varen emportar
aquests mobles de la seva propietat i ara varen considerar que els havien
de cedir a l’Ajuntament.
El Sr. Batle continua dient que dos d’aquests mobles es troben a restaurar
a Maó i al pressupost hi ha partida per fer front al cost de la restauració
d’aquests mobles i un cop estiguin restaurants tornaran al seu lloc
original al “Casat de Binicodrell”.
El Sr. Verdú demana si a part de que els immobles es col·loquin al Casat de
Binicodrell hi ha cap condició més.
El Sr. Batle respon que es una donació i la única condició es que estiguin
exposats al “Casat de Binicodrell”
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
NOVÈ.- EXPEDIENT 2/2017, DE RECONEIXEMENT D'EXERCICIS ANTERIORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 18.5.2017, que es transcriu a continuació:
“Vista l’expedient ressenya a l’epígraf, així com la relació de factures
que es detallen a continuació:
Data doc.

Nom

N. de document Import total

31/12/2016 FORN DE PA M. PONS C.B.

51

31/12/2016 FORN DE PA M. PONS C.B.

52
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Text Explicatiu

51,30 Aliments per al Centre de Dia
Pizzas i coques per Casal de Joves 23.12.16 i per mercat de
75,60 Nadal 17.12.16

SERVEI D'INFORMATICA LOCAL DE
29/12/2016 MENORCA S.

12514

03/10/2016 TALTAVULL CAMPS, ONOFRE

16000094

25/10/2016 FRANCESC DOMENECH FLORIT

FA1507-0003

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Desembre / Encomana de gestió per al manteniment dels
programes informàtics d'us corporatiu de l'Ajuntament d'Es
2.297,55 Migjorn
605,00 Concert Casal Jove
544,50 Curs iniciació al Surf per al Casalo de Joves
16.559,91 Conveni servei de prevenció i extinció d'incendis, 2016
20.133,86

Sense cap intervenció, la Comissió acorda per tres (3) vots a favor de la
Sra. Sanchez, Sra. Ameller i Sr. Conesa i dues (2) abstencions del Sr.
Verdú i Sr. Triay, proposar al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR l'expedient 2/2017, de reconeixement
d'exercicis anteriors per un import total de 20.133,86€.

d'obligacions

SEGON.- Fer efectiu l'import amb càrrec al pressupost 2017 i disposar el
seu pagament d'acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que
es tracta de factures que han
arribat enguany ii fan referència a anys anteriors.
Sense cap més 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.
DESÈ.- 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 18.5.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist a la relació presentada des de Recaptació per tal de donar de baixa i
retornar els ingressos indeguts.
Sense cap intervenció, la Comissió acorda per tres (3) vots a favor de la
Sra. Sanchez, Sra. Ameller i Sr. Conesa i dues (2) abstencions del Sr.
Verdú i Sr. Triay, proposar al Ple, l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- DONAR DE BAIXA i RETORNAR la quantitat de CINC-CENTS VINT-I-NOU
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (529,82 €) corresponent al següents rebuts:
ANY

REBUT

CONTRIBUENT

CONCEPTE

IMPORT

2016

1219

G.P.C.

rebut aigua

24,87€

2016

1971

G.P.C.

rebut aigua

19,69€

2016

2726

G.P.C.

rebut aigua

18,82€

2013

1237

A.B.M.

rebut ivtm

77,74€

2014

0143

A.B.M.

rebut ivtm

77,74€

2013

0270

A.B.M.

rebut ivtm

77,74€
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2014

1059

A.B.M.

rebut ivtm

77,74€

2015

0135

A.B.M.

rebut ivtm

77,74€

2016

0124

A.B.M.

rebut ivtm

77,74€

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.
ONZÈ.- DEVOLUCIÓ D'AVAL DIPOSITAT PER GARANTIR L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
"D'ELECTRIFICACIÓ EN BAIXA TENSIÓ DEL CARRER SITUAT DAVANT DE LA ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL"
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 18.5.2017, que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de devolució de l'aval dipositat per a garantir les
obres de "Electrificació en baixa tensió del carrer situat davant de la
zona esportiva municipal", presentada per la mercantil MIMARSA en data
8.4.2015 (RE 342).
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 8.5.2017.
Sense cap intervenció, la Comissió acorda per tres (3) vots a favor de la
Sra. Sanchez, Sra. Ameller i Sr. Conesa i dues (2) abstencions del Sr.
Verdú i Sr. Triay, proposar al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Cancel·lar i retornar l'aval dipositat per la mercantil MIMARSA
per un import total de TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTASIS CÈNTIMS (3.569,96€) que varen ser dipositats per garantir les obres de
"Electrificació en baixa tensió del carrer situat davant de la zona
esportiva municipal
SEGON.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que ha estat informat pels serveis
tècnics i es proposa la devolució d’aquest aval.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
DOTZÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES DE "1ERA FASE OBRES
D'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL"
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 18.5.2017, que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de devolució de la fiança dipositada per a garantir
les obres de "Primera fase obres ampliació Cementiri Municipal", presentada
per la mercantil AIDES MARAI, S.L. en data 4.3.2016 (RE 263).
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 8.5.2017.
Sense cap més intervenció, la Comissió acorda per unanimitat, proposar al
Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Cancel·lar i retornar la fiança dipositada per la mercantil AIDES
MARAI, S.L per un import total de TRES MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS
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(3.174,00€) que varen ser dipositats per garantir
Fase obres ampliació Cementiri Municipal»

les obres de "Primera

SEGON.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per unanimitat.
TRETZÈ.- DEVOLUCIÓ D'AVAL
COBERTA DEL CAMP DE FUTBOL"

DIPOSITAT

PER

LES

OBRES

"CONSTRUCCIÓ

D'UNA

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 18.5.2017, que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de devolució de l’aval dipositat per a garantir les
obres de "Construcció d’una coberta a les grades del camp de futbol",
presentat per la mercantil CONSTRUCCIONS OLIVES, S.L. en data 4.11.2016 (RE
1310).
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 8.5.2017.
Sense cap intervenció, la Comissió acorda per unanimitat, proposar al Ple,
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Cancel·lar i retornar l’aval dipositat per la mercantil
CONSTRUCCIONS OLIVES, S.L per un import total de DOS MIL QUATRE-CENTS
QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (2.415,24€) que varen ser dipositats
per garantir les obres de "Construcció d’una coberta a les grades del Camp
de Futbol»
SEGON.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades.”
Obert el debat, el Sr. Verdú demana si el vessament de les aigües varen ser
una errada de construcció o una errada de projecte.
El Sr. Batle respon que les obres es varen executar tal qual estaven al
projecte, per la qual cosa aquest vessament d’aigües era una errada del
projecte redactat per l’enginyer.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
CATORZÈ.- DEVOLUCIÓ D'AVAL DIPOSITAT PER LES OBRES "D'EXECUCIÓ D'UN NOU
CAMÍ D'ACCÉS AL LLOC DE SON PONS"
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 18.5.2017, que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de devolució d’aval dipositat per a garantir les
obres de "Execució d’un nou camí d’accés al lloc de Son Pons", presentada
per la mercantil JUAN MORA, S.A.. en data 24.01.2017 (RE 0070).
Vist l'informe desfavorable de l'arquitecte municipal de data 8.5.2017.
Sense cap intervenció, la Comissió acorda per unanimitat, proposar al Ple,
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- NO PROCEDIR a la devolució de l’aval dipositat per la mercantil
JUAN MORA, S.A. per un import total de MIL CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS
amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (1.563,69 €) degut a que les obres «Execució d’un
nou camí d’accés al lloc de Son Pons» encara no estan acabades.
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SEGON.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades.”
Obert el debat, el Sr. Verdú demana quan s’acabaran aquestes obres.
El Sr. Batle respon que no ho sap, ja que es tracta d’unes obres que fa
molt de temps que es varen començar, i recorda es varen dur a terme amb
l’ampliació del camp de fútbol.
EL Sr. Batle conclou que s’haurà de revisar.
El Sr. Verdu diu que si no estan acabades s’haurien d’acabar.
El Sr. Batle dóna la raó al Sr. Verdú, en el sentit que s’haurien d’acabar.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
QUINZÈ.- DEVOLUCIÓ D'AVAL DIPOSITAT PER LES OBRES "DOTACIÓ DE SERVEIS DEL
CAMÍ DE S'EXCORXADOR DEL NUCLI URBÀ DESMIGJORN GRAN"
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 18.5.2017, que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de devolució de l’aval dipositat per garantir les
obres de “Dotació de serveis del Camí de s’Excorxador del Nucli urbà des
Migjorn Gran”, presentat per la mercantil M. POLO, SL en data 23.12.2014
(RE 1266).
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 8.5.2017.
Obert el debat, el Sr. Verdú comenta que no està d’acord amb tornar l’aval
a l’empresa ja que l’obra va comportar molts problemes que a data d’avui es
troben sense solucionar, i si ara es retornar la garantia a l’empresa
desprès no es podrà fer res.
Sense cap més intervenció, la Comissió acorda per tres (3) vots a favor de
la Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sr. Consea, un (1) vot en contra del Sr.
Verdú i una (1) abstenció del Sr. Triay, proposar al Ple, l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Cancel·lar i retornar l’aval dipositat per la mercantil M. POLO,
SL per un import de DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS (2.578,96€) i CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
(555,80€) que varen ser dipositats per garantir les obres de “Dotació de
serveis del Camí de s’Excorxador del nucli urbà des Migjorn Gran”
SEGON.- Notificar l'esmentat acord a les persones interessades.”
Obert el debat, el Sr. Verdú comenta que el seu grup ja va votar en contra
a la comissió i votaran en aquest sentit, ja que aquesta obra va tenir
molts de problemes.
Sense cap més 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) vots en
contra del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
SETZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER
L'ADOPCIÓ D'INICIATIVES LEGISLATIVES QUE PERMETIN A LES ENTITATS LOCALS
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REINVERTIR EL SEU SUPERÀVIT I APLICAR DETERMINATS AJUSTAMENTS AL CÀLCUL DE
LA REGLA DE DESPESA
La secretària interina 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
PROPOSTA D’ACORD
TITOL: ADOPCIÓ D’INICIATIVES LEGISLATIVES QUE PERMETIN A LES ENTITATS
LOCALS REINVERTIR EL SEU SUPERÀVIT I APLICAR DETERMINATS AJUSTAMENTS AL
CÀLCUL DE LA REGLA DE DESPESA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS :
Atès que les Entitats Locals Espanyoles són la única administració pública
que compleix amb els objectius d’estabilitat i que la seva contribució a la
reducció del dèficit públic de l’Estat Espanyol davant la Unió Europea ha
sigut determinant.
Atès que des de l’any 2012, el conjunt de les Corporacions Locals va
generar el següent superàvit:
2012
0.32% PIB
2.287 mill €
2013
0.55% PIB
5.474 mill €
2014
0.53% PIB
5.938 mill €
2015
0.47% PIB
5.094 mill €
2016
0.64% PIB
7.083 mill €
Però les restriccions imposades en la seva reinversió han impedit que els
ciutadans dels municipis espanyols vegin millorada la seva qualitat de
vida.
Atès que els Batles/Batlesses es veuen amb greus dificultats per explicar
als ciutadans que no poden atendre les seves demandes encara que es compti
amb els recursos necessaris per fer-ho.
Atès que els darrers exercicis, la obligació de circumscriure la reinversió
del superàvit al concepte d’inversió financera sostenible i de generar nous
ingressos per la mateixa quantia de la reinversió, ha impedit realitzar
infraestructures i prestar serveis demandats pels ciutadans.
Atès que, a aquestes restriccions, per a l’any 2017 s’hi suma la de no
poder fer cap reinversió fins que els Pressupostos Generals de l’Estat per
aquest any estiguin definitivament aprovats, a finals d’aquest semestre o
principis del proper, i això fa impossible la tramitació dels expedients
administratius durant aquest exercici.
Atès que, precisament ara, quan millor és el superàvit de les Entitats
Locals i quan el nostre país per fi ha complert amb l’objectiu de dèficit
compromès amb Brussel.les, més restriccions tindrem per a fer ús d’uns
recursos que són nostres i que han de ser utilitzats en benefici dels
nostres veïns/veïnes.
Atès que creiem que aquesta situació no pot esser acceptada i que ha
arribat ja el moment de que se’ns permeti reinvertir el nostre superàvit
sense cap més restricció que la del compliment de l’estabilitat
pressupostària.
Atès que, donada la situació cada cop més generalitzada d’incompliment de
la regla de la despesa com a conseqüència de la incorporació de romanents
de crèdits corresponents a despeses compromeses provinents d’anys anteriors
i finançades amb romanent líquid de tresoreria, que porta lligada la
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necessitat de
tramitació de plans econòmic-financers, es creu necessari
igualment proposar la introducció d’un ajustament al càlcul de la regla de
despesa per l’import d’aquestes obligacions reconegudes corresponents a
despeses compromeses procedents d’exercicis anteriors.
Atès que la Junta de Govern de la FEMP, en la seva reunió extraordinària,
celebrada el 6 d’abril de 2017, a iniciativa del seu President, acordà
donar trasllat a les Corporacions Locals de la resolució presa per al seu
coneixement i en cas d’estimar-se oportú que el Ple de les Corporacions
manifesti el seu estaló a la mateixa.
Atès que la resolució de la FEMP és en relació als dos primers punts de la
proposta, essent el tercer punt afegit pel Grup Socialista de l’Ajuntament
des Migjorn Gran.
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA

A

PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA:

Primer.- Instar al Govern d’Espanya i als Grups Parlamentaris a que, per la
via d’urgència, adoptin iniciatives legislatives que permetin a les
Entitats Locals espanyoles reinvertir el seu superávit sense tenir que
generar nous ingresos per la seva mateixa quantia en qualsevol iniciativa
que considerin oportuna per a millorar la qualitat de vida dels seus
ciutadans, amb l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat
pressupostària.
Segon.- Tenint en compte l’entrada en vigor dels Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2017, la disposició adicional nonagèsima segona, haurà
d’establir que el termini temporal per a poder realitzar la reinversió del
superàvit de 2016 en els termes assenyalats, contempli els exercicis 2017 i
2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les
execucions. Per tant quedarà sense aplicació legal el contingut del
paràgraf segón de l’apartat 5 de la disposició addicional setzena del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD 2/2004,
de 5 de març, pel que fa a la condició de que la despesa executada dins
l’any 2018, tengui que estar compromesa dins l’any 2017, i aixi poder
comprometre’s i executar-se la despesa en els anys 2017 i 2018.
Tercer.- Instar al Govern d’Espanya i als Grups Parlamentaris a que es
proposi la modificació en el sistema de càlcul de la regla de despesa en el
sentit d’incloure un ajustament per l’import de les obligacions reconegudes
com a conseqüència d’incorporació de romanents de crèdits per despeses
compromeses en anys anteriors i finançades amb romanent de tresoreria per a
despeses generals.
Es Migjorn Gran, 19 de maig de 2017
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que la moció pretén que els Ajuntament
amb superàvit ho puguin reinvertir.
El Sr. Batle continua dient que si s’han fet els deures durant tot l’any,
es vol que aquests diners puguin ser reinvertits en els ciutadans del seu
poble.
Sense cap més 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.
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Abans de passar al punt de precs i suggeriments, el Sr. Batle comenta que
vol introduir per urgència dos punts relacionats amb la renúncia dels
regidors de l’equip de govern a la delegació de competències feta en el seu
moment i a la renúncia al càrrec de tresorera, sense cap més intervenció es
sotmet a votació l’aprovació de la urgència 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.
DISSETÈ.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA I REVOCACIÓ
COMPETÈNCIES DE DATA 17.10.2016, DONAR-NE COMPTA

DE

LA

DELEGACIÓ

DE

La secretària interina llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 25.5.2017,
que es transcriu continuació:
“Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2016, es
va dictar la següent resolució:
“Aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que li atorguen l’article 21.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 43
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,
RESOLC:
Primer.- Delegar en la primera tinent de batle, la Sra. Ana Britt Sánchez Tuomala,
les àrees d’Hisenda (hisenda, règim intern, pressupost i finançament municipal),
participació ciutadana i medi ambient. Aquesta delegació genèrica abasta la
facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Segon.- Delegar en la segona tinent de batle, la Sra. Maria del Mar Ameller Sales,
promoció econòmica, urbanisme i joventut. Aquesta delegació genèrica abasta la
facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Tercer.- Delegar en la tercera tinent de batle, la Sra. Raquel Al·lès Llistó, les
àrees d’educació, cultura, i patrimoni. Aquesta delegació genèrica abasta la
facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Quart.- Delegar en el regidor, Sr. José Triay Nadal, les àrees d’esports i festes.
Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents
i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
Cinquè.- Delegar en el regidor Sr. Salvador Conesa Viloví les àrees de serveis
socials (salut i benestar social, infància, gent major, familia, immigració), de
cooperació i associacions.. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de
dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat
de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.”

Atès que en data 22.5.2017 (RE 523) la Sra. Ana Britt Sanchéz Tuomala, Sra.
Mar Ameller Sales, Sra. Raquel Al·lès Llistó, Sr. Jose Triay Nadal i Sr.
Salvador Conesa Viloví, van presentar escrit a l’Ajuntament des Migjorn
Gran en el qual assenyalen que renuncien a les delegacions de gestió de les
àrees amb efectes immediats a la presentació de l’escrit.
Fent ús de les atribucions que li atorguen l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 43 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals i
l’article 9 de la Llei40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector
Públic.
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RESOLC:
PRIMER.- ACCEPTAR la renuncia presentada en data 22.5.2017 (RE 523) per la
Sra. Ana Britt Sanchéz Tuomala, Sra. Mar Ameller Sales, Sra. Raquel Al·lès
Llistó, Sr. Jose Triay Nadal i Sr. Salvador Conesa Viloví, en el qual
assenyalen que renuncien a les delegacions de gestió de les àrees amb
efectes immediats a la presentació de l’escrit.
SEGON.- REVOCAR la delegació de competències d’Alcaldia feta mitjançant
Resolució de data 17.10.2016.”
Obert el debat, el Sr. Batle demana si hi ha res a comentar.
La Sra. Sánchez respon que no.
El Sr. Verdú demana si es mantindrà la Junta de Govern.
La Sra. Al·lès respon que ho ha de decidir el Sr. Batle.
El Sr. Verdú comenta que quan hi havia Junta de Govern l’oposició al rebre
l’acta podia seguir més o menys el que passava a l’Ajuntament, però si ara
desapareix no podran tenir coneixement dels acords que es prenen.
El Sr. Verdú demana que passarà.
El Sr. Batle respon que es una decisió que prendrà ell.
El Sr. Verdú demana com rebran la informació.
El Sr. Batle respon que poden seguir el mateix procediment que fins ara,
mitjançant sol·licitud d’informació en el registre d’entrada.
El Sr. Triay Barber comenta que ell no entén que una persona tota sola
pugui gestionar tot l’Ajuntament i demana al Sr. Batle si no creu que seria
millor que dimitís.
El Sr. Batle respon que no.
El Sr. Triay Barber continua dient que portar directament totes les àrees,
encara que tingui dedicació exclusiva, es un precedent que no es podia
imaginar.
,
El Sr. Batle respon que amb això està totalment d’acord amb el Sr. Triay
Barber, que la situació era inimaginable. El Sr. Batle continua dient que
això tampoc no s’ha provat mai, i no coneix cap Ajuntament on el Sr. Batle
hagi portat directament totes les competències.
El Sr. Batle comenta que Es Migjorn ha estat el primer amb moltes altres
coses, i també ho serà amb això.
El Sr. Verdú respon que desprès si passa cosa seran responsables tots els
regidors.
El Sr. Batle respon que el responsable serà el Batle.
El Ple resta assabentat.
DIVUITÈ.- NOMENAMENT DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ
La secretària interina llegeix la proposta d'Alcaldia de data 25.5.2017,
que es transcriu a continuació:
"PONS MARQUES, CATALINA (FIRMA) MOLL TRIAY PEDRO GASPAR - 41497866
Motivo La secretaria interina
Localidad Es Migjorn Gran
FECHA:08/06/2017 8:49:28

motivo El batle
localidad Es Migjorn Gran
FECHA:08/06/2017 8:54:35

“PROPOSTA D'ALCALDIA
Atès que d'acord amb l'article 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, en relació a l'article 2 del Reial
Decret 1732/1994, de 29 de juliol, el Ple de data 19.6.2015, va acordar
designar a Ana Britt Sanchéz Tuomala pel càrrec de tresorera municipal, i
amb l'objectiu d'alliberar a la tresorera de l'obligació de constituir
fiança, es va acordar conforme l'Ordre de 16 de juliol de 1963, de
respondre solidàriament del resultat de la gestió de la tresoreria.
Atès que en data 22.5.2017 (RE 524) la Sra. Ana Britt Sanchéz Tuomala ha
presentat escrit en el qual renuncia amb efectes immediats al càrrec de
tresorera de la corporació.
Atès que l'article 92 bis 1r de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en la seva
redacció actual disposa que les funcions públiques necessàries en totes les
Corporacions Locals, la responsabilitat administrativa de les quals estigui
reservada a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional seran:
a) la de secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assesorament legal
preceptiu
b) el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Atès que l'article 92 bis 2n de la Llei 7/1985, estableix que la escala de
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional es
subdivideix en les següents subescales:
a) secretaría, a la que li correspon les funcions contingudes en l'apartat
1.a) anterior.
b) Intervenció-tresoreria, a la que li correspon les funcions contingudes
en l'apartat 1.b)
c) secretaría-intervenció, a la que correspon les funcions contingudes en
els apartats 1.a) i 4.b).
Atès que la Disposició Transitòria Sèptima de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, en
la redacció donada per la Llei 15/2015, va establir en el seu 1r apartat,
que en tant no entrés en vigor el Reglament previst a l'article 92 bis de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en
tot allò que no s'oposi a allò disposat en aquesta llei, manté la seva
vigència la normativa reglamentària referida als funcionaris inclosos en
l'àmbit d'aplicació de l'esmentat article.
Fins el 31 de desembre de 2016, amb la salvetat de pròrroga per la
corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, excepcionalment quan
en les Corporacions Locals la població de les quals sigui inferior a 20.000
habitants quedi acreditat mitjançant informe al Ple, de que les funcions de
tresoreria i recaptació siguin desenvolupades per un funcionari de
l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, ja sigui amb
caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació, les esmentades
funcions podran ser exercides per funcionaris de carrera de la Diputació
Provincial o entitats equivalents, d'acord amb allò previst a l'article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, o quan quedi acreditat que això no resulta
possible, per funcionaris de carrera que prestin serveis en la Corporació
Local. En ambdos casos hauran de ser funcionaris de carrera i actuaran baix
la coordianció de funcionaris del grup A1 de les diputacions provincials o
entitats equivalents.
Atès que d'acord amb la normativa vigent, no és pot designar com a tresorer
a un regidor de la Corporació.
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Atès que l'Ajuntament des Migjorn Gran no té previst a la plantilla de
personal la plaça de tresorer i tampoc n'està obligat al tractar-se d'una
secretaria de classe 3ra
Atès que la DT7è de la Llei 27/2013 en relació a l'article 36 de la Llei
7/1985, permet que les funcions de tresorer i recaptació siguin exercides
per funcionaris de carrera de la Diputació Provincial o entitats
equivalents
En conseqüència, propòs al Ple, l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Acceptar la renuncia al càrrec de tresorera de l'Ajuntament des
Migjorn Gran, presentada per la Sra. Ana Britt Sánchez Tuomala en data
22.5.2017 (RE 524).
SEGON.- Sol·licitar al Consell Insular de Menorca l'assistència prevista a
l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, per tal que designi un funcionari de carrera del Consell
Insular de Menorca, per a realitzar les funcions de tresoreria i recaptació
de l'Ajuntament des Migjorn Gran."
Obert el debat, el Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Sanchéz.
La Sra. Sánchez explica que ha renunciat a les funcions de tresorera en
coherència en haver renunciat a la gestió de les àrees que li havien estat
delegades en el seu moment i continua dient que a data d'avui i ha una
manca de confiança amb el Sr. Batle i no vol ser coresponsable de les
decisions preses per la Batlia.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d'acord i
s'aprova per sis (6) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sanchéz, Sra.
Ameller, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Salvador Conesa i tres (3)
abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
DINOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
19.1El Sr. Batle comenta que el Partit Popular va presentar escrit el
dimarts en el registre d’entrada en el qual demana resposta a les 22
preguntes presentades i ara es passaran a contestar.
El Sr. Verdú demana si es contestaran les preguntes que corresponen als
regidors de cada àrea.
La Sra. Ameller respon que ells no tenen les preguntes presentades.
El Sr. Verdú demana si es que no sel’s hi ha passat.
El Sr. Batle respon que des de dilluns no són responsables de les seves
àrees.
El Sr. Camps demana als membres del partit socialista que tenen pensat fer
si el Sr. Batle els hi nega l’accés a la Junta de Govern.
La Sra. Ana Britt respon que en funció del que faci el Sr. Batle desprès
ells decidiran que fer, ja que ells volen el màxim d’informació però no
volen ser responsables de determinades decisions de la Batlia.
El Sr. Verdú demana si el Batle contestarà les preguntes d’ells.
El Sr. Batle respon que si, que ho intentarà.
"PONS MARQUES, CATALINA (FIRMA) MOLL TRIAY PEDRO GASPAR - 41497866
Motivo La secretaria interina
Localidad Es Migjorn Gran
FECHA:08/06/2017 8:49:28

motivo El batle
localidad Es Migjorn Gran
FECHA:08/06/2017 8:54:35

19.1.1 En quin lloc es troben les obres d’art adquirides per l’Ajuntament
entre els anys 2011 i 2016?
El Sr. Batle respon que és l’única que no pot contestar, i atès que el
passat Ple la regidora de Cultura va dir que s’havien adquirit determinades
obres d’art cedeix la paraula a ella per tal que contesti.
La Sra. Al·lès respon que no pot contestar en aquests moments ja que no
disposava de les preguntes, i diu que si té dret a demanar aquesta
informació en el proper ple contestarà aquesta pregunta.
El Sr. Batle diu que la regidora ho demanarà i es contestarà al pròxim ple.
El Sr. Verdú comenta que la regidora va dir que s’havien adquirit 4 obres
d’art.
El Sr. Batle conclou que en el pròxim Ple la regidora contestarà aquesta
pregunta.
La Sra. Al·lès diu que contestarà si té accés a la informació.
El Sr. Batle diu que per part de Batlia no hi ha cap problema.
19.1.2. Sobre la liquidació definitiva de les obres del Camí Petit,
existeix un deute de 28.949,17 € amb data de caducitat 22/11/2016, S’ha
cobrat aquest deute i qui s’ha de fer càrrec d’aquestes contribucions
especials?
El Sr. Batle respon que no s’han cobrat i les contribucions corresponen al
Sr. J.LL.M.J.
El Sr. Verdú demana com és que no s’han cobrat i perquè s’ha deixat caducar
l’expedient.
El Sr. Batle respon que no es deixen caducar les contribucions especials, i
si el contribuent no paga hi haurà un recàrrec i passaria a executiva des
Consell Insular de Menorca.
19.1.3 Sobre el concert de “Encantant Es Migjorn Gran” en el que es van
obtenir uns ingressos per la recaptació de les entrades, Quina quantitat es
va recaptar i quin va ser el seu destí?
El Sr. Batle respon que desconeix la quantitat que es va recaptar, ja que
l’organitzador del Concert va ser Dau Produccions, SL i el promotor va ser
l’Ajuntament.
El Sr. Camps diu que vol dir que
recaptar.

l’Ajuntament desconeix el que es va

El Sr. Batle respon que si.
La Sra. Al·lès comenta que ella com a regidora de Cultura es va desantendre
de l’organització d’aquest concert, ja que va considerar que hi havia
certes irregularitats i no s’havia fet com tocava, i segueix dient que
únicament va xerrar una vegada en Dau Produccions, SL al principi.
El Sr. Batle explica que els nombres són bons de fer, ja que les entrades
eren a 15€ i hi va haver aforament per 250 persones.
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El Sr. Verdú comenta que el seu grup veu espantós que organitzar aquest
concert hagi tingut un cost de 4.000e per a l’Ajuntament, i a més els
diners de les entrades se l’emportin els organitzadors.
El Sr. Batle comenta que el promotor del concert va venir a l’Ajuntament
per organitzar aquest concert, va exposar que per realitzar-lo hi havia una
sèrie de despeses, i l’equip de govern va decidir assumir aquestes
despeses.
La Sra. Al·lès intervé dient que ells com equip de govern no ho varen
assumir.
El Sr. Batle respon a la Sra. Al·lès dient que no digui que com a equip de
govern no es va assumir la celebració d’aquest concert, i continua dient
que per poder dur a terme l’esmentat concert el dia acordat, el Sr. Batle
va assumir que fos l’Ajuntament qui constés com a promotor del concert.
El Sr. Batle diu que inicialment tot l’equip de govern hi estava d’acord.
La Sra. Al·lès respon que l’equip de govern estava d’acord amb unes
condicions que desprès el Sr. Batle no va complir. La Sra. Al·lès remarca
que els requisits i condicions varen ser signats pel Sr. Batle i ella no hi
estava d’acord.
La Sra. Al·lès diu que el conveniat amb la promotora es va dur directament
pel Sr. Batle amb el cost addicional que això va suposar.
El Sr. Batle diu que tot l’equip de govern estava d’acord amb lo conveniat.
El Sr. Batle que ell va tirar endavant el concert perquè hi havia un
compromís, i quan s’agafa un compromís s’ha de complir. I a més recorda que
el concert va ser un èxit.
El Sr. Verdú diu que el seu grup li agradaria veure l’informe que es va fer
el dia previ al concert.
El Sr. Verdú manifesta que el seu grup no està d’acord en que el cost del
concert sigui d’uns 4.000€ per l’Ajuntament i a més el recaptat per les
entrades sel’s endugui un altre.
El Sr. Batle recorda que es com una revetlla de festes de poble, ja que
aquestes suposen una important despesa per l’Ajuntament.
El Sr. Verdú diu que no compari unes festes de poble amb això.
El Sr. Batle diu que van apostar per fer aquest concert i reconeix que hi
va haver unes despeses per l’Ajuntament.
El Sr. Batle recorda que es va atorgar el permís pertinent el dia anterior,
i es varen complir les mesures de seguretat fixades.
El Sr. Verdú diu que el seu grup ha demanat un informe per saber si es van
complir les mesures de seguretat fixades.
19.1.4. Quin cost va suposar a l’Ajuntament l’esdeveniment anteriorment
mencionat i a quina partida pressupostària es va carregar el finançament?
El Sr. Batle respon que el cost va ser de 4.000€ desglossat en una
quantitat per Dau Produccions, una altra per la redacció del Pla
d’Autoprotecció d’uns 700€, un altre per comprar un plàstic de darrera
l’escenari i el cost de posar el so i el llum.
"PONS MARQUES, CATALINA (FIRMA) MOLL TRIAY PEDRO GASPAR - 41497866
Motivo La secretaria interina
Localidad Es Migjorn Gran
FECHA:08/06/2017 8:49:28

motivo El batle
localidad Es Migjorn Gran
FECHA:08/06/2017 8:54:35

El Sr. Verdú demana a quina partida es va carregar.
El Sr. Batle respon que a la 334 Cultura.
La Sra. Al·lès diu que ella en el seu moment va remarcar en aquestes
factures que no estava d’acord, i així ho va fer constar en les mateixes.
El Sr. Batle confirma que la regidora de cultura va manifestar el seu
desacord a les factures.
19.1.5. Quines persones, tant per part de l’Ajuntament com per la part
venedora van intervenir en la compra venda de les Cases de Binicodrell?
El Sr. Batle respon que va intervenir el Sr. Batle, assesorat per la
secretaria de l’Ajuntament.
El Sr. Verdú demana si va intervenir un advocat extern.
El Sr. Batle diu que es va encarregar una valoració externa i desprès ni va
haver una feta per l’arquitecte municipal.
19.1.6. Sobre la coberta de poliesportiu, En quin estat es troba?
El Sr. Batle respon que està acabat.
El Sr. Verdú demana si el sandvidx que estava previst posar, si s’ha posat
o s’ha posat una altre cosa.
El Sr. Batle respon que s’ha posat allò previst al projecte aprovat.
19.1.7. Degut a que aquesta resposta ha quedat pendent en els dos plenaris
passats, Quants metres cúbics registra el comptador del pou de Ses Fonts
Rodones des de la seva instal·lació?
El Sr. Batle diu que el dia de Sant Pere de 2015 el comptador tenia 22.154
tonelades d’aigua en diferents anys, però no diu que no ha tingut temps de
comprovar a partir de quin any va començar a comptar el comptador.
El Sr. Verdú demana com es sabrà els litres a pagar.
EL Sr. Batle es compromet de cara el pròxim ple a revisar els litres ja que
això està apuntat.
19.1.8. Sobre la legalització d’aquest pou, la Conselleria de Sanitat ja
s’ha pronunciat? i si és així, quina ha estat la resposta?
El Sr. Batle diu que es va demanar a la Conselleria de Sanitat com estava
aquest pou, i llegeix la resposta donada per la Conselleria “en relació a
la sol·licitud d’informació de captació d’aigües a Ses Fonts Rodones de dia
10.4.2017 us comunic el següent “una vegada revisats els arxius dels
registres d’entitats gestores d’abastaments d’aigua de consum humà s’ha
comprovat que no hi ha constància de captació d’aigua de Ses Fonts Rodones,
la qual cosa comunica pel seu coneixement”
El Sr. Batle conclou que no consta a Sanitat que no hi hagi cap pou, i
remarcar que no consta ara, ni fa 5 anys ni fa 20 anys, que ja s’agafava
aigua.
El Sr. Verdú demana si poden tenir còpia d’això.
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El Sr. Batle li fa entrega de còpia de l’escrit al Partit Popular i al
Partit Socialista.
19.1.9. Segons la premsa local, el Sr. Pere Moll ha interposat una demanda
contra els seus companys de l’Equip de Govern, És certa aquesta informació?
El Sr. Batle respon que no ha posat una demanda contra els seus companys de
l’equip de govern i conclou que ha posat una demanda contra el PSOE
Menorca.
19.1.10. Vistes les darreres notícies aparegudes en premsa sobre la finca
situada al polígon 5 parcel·la 6 de la que el propietari és el Sr. Pere
Moll, Aquesta finca reuneix els requisits d’habitabilitat i està donada
d’alta?
El Sr. Batle
contestar.

respon

que

es

un

tema

personal

que

creu

que

no

ha

de

El Sr. Batle comenta que hi ha dos expedients de disciplina urbanística
oberts, un contra el Sr. Batle i l’altre contra l’anterior propietari
El Sr. Batle explica que el seu expedient feia referència a la coberta del
safareig i ja va presentar en el seu moment un escrit en el Consorci i ara
presentarà el projecte de demolició per dur-ho a terme.
19.1.11. Quin és el motiu pel qual no sen’s fan arribar les còpies de les
factures corresponents al Projecte Alera?
El Sr. Batle respon que la setmana que ve es remetran les factures incloses
dins el projecte Alera al grup popular.
19.1.12. Segons factures aparescudes en premsa les quals delaten una quarta
persona en el viatge a França, inclòs al projecte Alera. Quines persones
són i pertanyen a l’Ajuntament?
El Sr. Batle diu que creu que hi ha una confusió en el partit popular, ja
que parlen d’una quarta persona al viatge a França i demana al partit
popular a quin viatge en concret es refereix.
El Sr. Batle diu que ell ha fet dos viatges a França, un en el qual remarcà
que hi va anar tot sol i un altre que hi va anar amb dos regidors més en el
viatge del mes de juny. El Sr. Batle conclou que no hi ha una quarta
persona.
El Sr. Verdú comenta que dels tíquets de menjar sortits per premsa, ell va
creure que bé no havia sopat el dia abans o hi havia una altra persona.
El Sr. Batle respon que pot ser una percepció del Sr. Verdú, però la
pregunta que ara es respon no està ben formulada ja que es refereix a un
quarta persona.
El Sr. Batle conclou que no hi hagut cap viatge on hagin anat quatre
persones.
El Sr. Verdú demana als membres del grup socialista si estàn d’acord amb la
resposta donada pel Sr. Batle.
La Sra. Ameller respon que en el viatge que ella va anar eren tres
regidors, i la Sra. Ameller conclou que els tíquets apareguts en premsa es
corresponen amb un altre viatge.
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19.1.13. Sol·licitam còpia dels bitllets d’avió i número de vol
El Sr. Batle comenta que desprès de demanar informació a comptabilitat, no
consta ni la còpia del billet ni els números de vol i el Sr. Batle conclou
que l’Ajuntament el que fa és aprovar factures i desconeix quin era el
nombre de vol.
El Sr. Batle
aquestes.

respon

que

si

demanen

les

factures

sel’s

proporcionarà

El Sr. Verdú comenta que no sabia si també guardaven els billets amb les
factures.
19.1.14. A la Tresorera de l’Ajuntament, S’han pagat totes les facctures
del Projecte Alera? Si no és així, quines es troben pendents?
La Sra. Sanchéz respon que ella ja no és la tresorera.
El Sr. Batle respon que si, que s’han pagat totes les factures.
19.1.15. Quan actuarà l’Ajuntament sobre el problema d’inundacions de la
Farmàcia?
El Sr. Batle comenta que aquest tema ja es va demanar en el Ple ordinari
del mes de març i es va dir que s’arranjaria just es pogués, i la brigada
ha tingut altres coses, a més ara no és època de pluja i es va considerar
que es podia fer més endavant.
El Sr. Verdú respon que al passat Ple havia dit que seria la setmana que
ve.
El Sr. Batle diu que efectivament es va comprometre i la brigada municipal
hi va anar, però al no ser època de pluja es va donar prioritat a moltes
altres coses.
El Sr. Verdú insisteix en que se li ha demanat una altre vegada perquè va
dir que s’arranjaria la setmana següent.
El Sr. Batle respon que de tot s’apren i a partir d’ara respondrà que les
coses es faran quan la brigada municipal pugui, i demana disculpes si va
dir que es faria dins la setmana següent al passat Ple.
19.1.16. Conclusions de les darreres reunions de Batles de Menorca i qui va
assistir-hi per part de l’Equip de Govern
El Sr. Batle respon que a dia d’avui encara és el Batle i com a tal
assisteix a les Juntes de Batle.
El Sr. Batle lliura la convocatòria de la Junta de Batles del mes d’abril
ja que el mes de maig no n’hi va haver, i la propera serà el dia 1 de juny.
El Sr. Verdú diu que ells demanaran que els expliqui els temes que es
tracten que fan referència as Migjorn.
"PONS MARQUES, CATALINA (FIRMA) MOLL TRIAY PEDRO GASPAR - 41497866
Pla de l’Església, 3. 07749
Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org
motivo El batle

Motivo La secretaria interina
Localidad Es Migjorn Gran
FECHA:08/06/2017 8:49:28

localidad Es Migjorn Gran
FECHA:08/06/2017 8:54:35

El Sr. Batle respon que també poden demanar l’acta de la Junta de Batles, i
així podrien saber totes les coses que es tracten.
El Sr. Verdú respon que ells els interessa el que correspon a l’Ajuntament
des Migjorn Gran.
19.1.17. Quin membre de l’Equip de Govern va assistir a les
reunions del Consorci de Sòl Rústic i quins temes es van tractar

darreres

El Sr. Batle respon que la ex-regidora d’urbanisme li va comunicar
mitjançant correu electrònic que no podia assistir a la reunió del Consorci
del dia 17.5.2017 i el Sr. Batle havia confirmat que assistiria ell però
degut a l’ingrès d’urgència del seu pare no va poder assistir.
El Sr. Batle conclou que havia d’assitir-hi ell i no va poder assistir pel
motiu exposat, i desconeix que es va tractar.
El Sr. Verdú demana com s’enterà a partir d’ara de les reunions a les quals
no assisteixin.
El Sr. Batle respon que normalment solen enviar una acta.
19.1.18. Ja que en els darrers rebuts d’enllumenat públic s’està estalviant
una quantitat important de doblers públic, com és possible que els rebuts
del local Mirada del Toro, 5 que pertanyen a l’antiga peixateria es paguin
al voltant de 250’00 € cada dos mesos si el local en qüestió està en desús?
El Sr. Batle ha demanat les factures a la comptable i diu que es cert el
que diu el Sr. Verdú a la pregunta, i respon que es revisarà.
El Sr. Verdú diu que fa anys que es dona aquest cost.
El Sr. Batle respon que es la primera vegada que li demanen sobre el tema.
El Sr. Verdú comenta que es sap que el comptador de llum no perd.
El Sr. Batle respon que ho revisarà amb el Cap de la Brigada i està d’acord
amb el Sr. Verdú que el consum és elevat.
El Sr. Batle es compromet a donar resposta al proper Ple ordinari.
19.1.19. A data d’avui, Quina quantitat de diners
llicències d’obres atorgades dins l’exercici 2017?

s’ha

recaptat

en

El Sr. Batle respon que a data d’avui s’han recaptat 38.115€, dels quals
15.751€ corresponen a taxes i 22.364€ a impostos.
19.1.20. En quina data disposarà
família del Sr. Pere Moll?

l’Ajuntament

del

local

arrendat

a

la

El Sr. Batle comenta que fa quatre dies que desgraciadament va tancar un
comerç as Migjorn, hagi estat explotat o no per la familia des Batle o no,
creu que s’ha de donar un temps prudencial per a buidar el local municipal.
El Sr. Batle diu que desconeix si serà abans del mes d’agost o desprès.
El Sr. Verdú comenta que l’altre dia a la Comissió es van interessar per
saber quan es retornaria el local a l’Ajuntament i els membre de l’equip de
govern li van respondre que se li demanés al Sr. Batle directament.
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El Sr. Verdú diu que només volia saber quan es disposarà de les claus del
local ja que el seu grup tenen amb ment diversos projectes.
El Sr. Batle comenta que s’haurà de fer una finalització de contracte i
s’ha de donar un marge de temps.
El Sr. Verdú diu que els membres de l’equip de govern que varen a assistir
a la Comissió desconeixien quan es fiava retornar el local i li varen
constestar que es demanes directament al Sr. Batle.
La Sra. Sanchéz diu que ells ho desconeixien i es va dir que ho demanessin
al Sr. Batle.
19.1.21. En nombroses ocasions i així està acreditat a les actes dels
Plenaris Municipals i Comissions informatives, hem sol·licitat el seguiment
i informes respecte la fiança dipositada per l’empresa IMAGINA sobre la
construcció d’una galeria subterrània de serveis i que, segons els nostre
criteri, no existeix fet que manca per confirmar per part dels serveis
tècnics d’aquest Ajuntament des de fa més d’un any i que l’Oposició ha
estat recordant en nombrosos Plenaris. Per quin motiu aquesta empresa ha
interposat un contenciós Administratiu pel Silenci Administratiu de
l’Ajuntament?
El Sr. Batle diu que fa temps que es va tractar i confirma que s’ha anat a
realitzar i s’ha comprovat que aquesta empresa no ha complert allò
estipulat al conveni.
El Sr. Batle comenta que arran d’aixó els serveis tècnics i jurídics hauran
d’avaluar si es torna o no aquesta fiança, i comenta que just es pugui es
farà.
El Sr. Batle explica que suposa que l’empresa ha posat el contenció com a
mesura de pressió.
El Sr. Verdú li recorda al Sr. Batle que va votar a favor de retornar la
fiança la primera vegada.
El Sr. Batle diu que ho va deixar damunt la taula.
El Sr. Verdú comenta que a la Comissió va votar a favor, i la resta de
l’equip de govern es va abstendre i el partit popular va votar en contra.
El Sr. Verdú insisteix que la galeria no hi és.
El Sr. Batle comenta que les comissions són informatives i com no ho va
tenir clar es va retirar de l’ordre del dia des Ple, i es retornarà o no.
El Sr. Verdú insisteix que es sap cert que la galeria no existeix i està
dins una parcel·la municipal, per la qual cosa vol saber que passarà si
l’Ajuntament vol edificar i a qui correspondrà llevar el cable.
El Sr. Verdú conclou que hi ha un conveni signat que va beneficiar a
aquesta empresa.
El Sr. Batle respon que segons com es miri, ja que aquesta empresa desprès
va vendre uns pisos que desprès varen ser venuts a molta gent des Migjorn.
El Sr. Batle conclou que si no es va fer allò estipulat al conveni, aquesta
fiança no es retornarà, i en relació a que passarà amb el cable, tal vegada
serà una hipoteca que es tindrà durant molts d’anys els migjorners.
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El Sr. Verdú respon que no possi d’excusa que es va proveir de pisos als
migjorners, perquè segur que aquests varen pagar per adquirir els
habitatges.
El Sr. Verdú conclou que ara el cable es de GESA i si aquest permetés la
retirada això constaria un munt de diners.
El Sr. Batle conclou que si el conveni no el van complir no es tornarà la
fiança i que tindran un problema legal a la llarga, amb això li dona la raó
al Sr. Verdú.
El Sr. Verdú demana que significa el recurs per silenci administratiu.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretaria interina perquè ho expliqui.
La secretària interina comenta que el promotor al haver passat sis mesos
des del seu escrit considera que no pot esperar més i per això assisteix al
jutjat perquè resolgui el tema.
El Sr. Verdú demana perquè no es va contestar en termini.
El Sr. Batle respon perquè havia d’haver uns informes i s’havia de revisar
s’hi havia la galeria.
El Sr. Camps diu que no entén com és que no es resolgui en temps en un tema
tant serio.
El Sr. Batle comenta que es tracta d’un marron que ve de fa 15 anys.
El Sr. Batle diu que no vol entrar en si ara estaria d’acord o no amb el
conveni, però ara s’ha d’aclarir i comenta que quan els serveis tècnics
comprovin que s’ha executat o no allò estipulat al conveni, es resoldrà.
El Sr. Batle segueix dient que ell en persona ha anat a veure la galeria, i
com a tal està estipulada al conveni aquesta no hi és, sense perjudici que
hi ha un escrit de l’enginyer on es diu que s’havia parlat amb GESA i
conclou que totes aquestes coses s’han de valorar.
El Sr. Batle diu que si s’està allò reflexat al conveni és pot concloure
que les obres no s’han fet tal i com constaven al conveni, però s’ha
d’acabar de revisar pels serveis tècnics.
El Sr. Batle conclou que es un tema que fa estona que va i demana donar-li
la màxima celeritat en un sentit o altre.
19.1.22. En relació a les darreres declaracions de la Presidenta del
Consell Insular de Menorca, la fundació Cáritas rebrà una important
quantitat de doblers per part del consorci de residus, Quina quantitat
haurà de pagar l’Ajuntament des Migjorn Gran? L’Equip de Govern hi està
d’acord?
El Sr. Batle comenta que això va sortir per premsa i el tema està en un
estat molt embrionari.
El Sr. Batle continua dient que els batles tenen un grup de wasap i la
Presidenta del CIM els va informar d’aquesta qüestió del TIF.
El Sr. Batle segueix dient que fa un any es va proposar si el Consorci de
Residus, del qual formam part tots els Ajuntaments, adquirien aquesta
planta, i conclou que en aquell moment tots els municipis hi varen estar
d’acord.
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El Sr. Batle diu que a partir d’aqui es varen iniciar negociacions amb
Caritas i amb l’Ajuntament de Maó que es la propietària dels terrenys on es
troba la planta.
El Sr. Batle comenta que la Presidenta del CIM els va dir que ho informaria
a la premsa i que el dia 1 de juny a la Junta de Batles els donaria als
Ajuntaments la informació detallada.
El Sr. Batle diu que quan tengui més informació li farà saber al grup
popular.
El Sr. Verdú comenta que no es normal que la Presidenta del CIM faci
declaracions sense que els Batles sàpiguen el cost econòmic del mateix.
El Sr. Batle respon que tots els batles varen estar d’acord en que si
aquesta proposta era viable adquirir la planta, però els detalls
s’explicaran a la propera Junta de Batles i a un altre Ple ho podrà
explicar.
El Sr. Batle diu que s’ha de tenir en compte el caire social de la planta.
El Sr. Verdú comenta que tornaran a demanar en un pròxim Ple.
19.2 La Sra. Sanchéz comenta que té dues preguntes a fer.
La Sra. Sanchéz comenta que va veure a premsa que l’Ajuntament de Maó ja
havia incorporat els romanents per fer inversions sostenibles i demana al
Sr. Batle quina intenció té i demana si es pensa fer l’informe de romanents
que fa anys que es demana.
El Sr. Batle respon que tots els batles tenen intenció d’invertir tots els
romanents obtinguts aquests darrers anys.
El Sr. Batle comenta que s’han incorporat els romanents obligatòris que
venien de les inversions compromeses els anys anteriors.
El Sr. Batle explica que per part d’intervenció se me va comunicar que no
podiem utilitzar els romanents per inversions sostenibles fins que no
estessin els Pressupostos Generals de l’Estat aprovats, i a data d’avui no
estan aprovats.
El Sr. Batle comenta que just estigui aprovats els Pressupostos, mitjançant
inversions sostenibles es donarà sortida al Projecte que hi ha a
l’Ajuntament de “obres de peatonalització del c/ Major”.
La Sra. Sanchéz comenta que es podria fer una consulta a Maó, ja que ells
ho tenen incorporat.
El Sr. Batle respon que si no creu el que li ha dit, i demana que constesti
la secretaria.
La secretària com interventora que és va informar a la Batlia que les
inversions sostenibles no es podien dur a terme fins que els Pressupostos
Generals de l’Estat estéssin aprovats.
19.3 La Sra. Sanchéz comenta que a la passada Comissió d’Urbanisme, que
havia actuat ella com a presidenta, li havia comunicat al Sr. Batle via
correu electrònic que es retirava l’addenda al conveni de lloguer del
pàrquing, ja que venia amb informes desfavorables i demana com ho pensa
solucionar.
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El Sr. Batle respon que ell hagués fet el mateix, i creu que va ser una
decisió encertada.
El Sr. Batle comenta que quan es va posar a la convocatòria de la Comissió
no havia vist l’informe i un cop es va veure va considerar que no es podria
modificar el conveni.
El Sr. Batle explica que el conveni haurà de quedar sense efecte, cosa que
no creu o bé pagar la quantitat acordada en el seu moment.
El Sr. Batle conclou que xerrarà amb la propietat i continua dient que va
ser un malentés ja que ell havia dit 500€ pensant que estava tot inclós i
finalment la propietat volia 500€ més IVA, el Sr. Batle continua dient que
va voler solucionar el tema amb l’addenda però hi ha hagut informe
desfavorable d’intervenció.
El Sr. Verdú diu que entén que el problema ve de l’IVA, el seu grup creu
que el conveni ja s’entenia que el cost era amb l’IVA inclòs.
El Sr. Batle comenta que la propietat es pensava que era 500€ més IVA.
19.4 El Sr. Triay Barber demana si en el plenari hi hagués una proposta
dels 8 regidors demanant la dimissió del Sr. Batle i aquesta es votés per 8
vots a favor, demana si dimitiria.
El Sr. Batle respon que no.
El Sr. Verdú diu com estan les coses a l’Ajuntament creu que com a mal
menor hauria de dimitir.
El Sr. Batle respon que es la seva opinió i no la comparteix.
La Sra. Ameller intervé dient que les membres de l’equip de govern tenen
motius per haver renunciat a les seves àrees de gestió, i varen actuar amb
responsabilitat ja que consideren que hi ha coses que un càrrec públic no
pot estar fen.
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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