ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 27/07/2017.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 27/07/2017, es reuneixen a la
sala d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Maria del Mar Ameller Sales
Sra. Raquel Al·lès Llistó
Sr. José Triay Nadal
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit
Sr. Salvador Conesa Viloví

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 extraordinària de dia
29.6.2017, sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de les Resolucions d’Alcaldia des del dia 22.5.2017 a
21.07.2017 i que fan referència a Organització (Acceptació de la renúncia a
les delegacions de competència d’alcaldia i revocació de la delegació,
designació de la batllessa accidental, acceptació de la renúncia a la
presidència de la comissió de serveis a la persona i revocació de la
delegació, designació de representant de l’Ajuntament en la comissió
avaladora dels ajuts de mínims per al foment de l’ús del català en el
sector empresarial i els clubs esportius de Menorca per a l’any 2017,
delegació de competències, delegació de batllessa accidental); Intervenció
(expedient
de
modificació
de
crèdit
per
transferència);Recaptació
(liquidació plusvàlues 2017, baixa i nova liquidació taxa de fems 2016,
devolució per pagament duplicat, servei d’ajuda a domicili maig 2017,
servei del centre d’estades diürnes maig 2017, liquidació del mes de maig
2017 del Conveni per a la reserva i ocupació de places d’estades diürnes,
padró escoleta infantil Xibit Juny 2017, baixa i devolució trimestral de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2017, padró serveis i
activitats esportives juny 2017, bonificació en la taxa de fems per a l’any
2017, autorització ocupació de la via pública amb taules i cadires 2017,
baixa i devolució aigua 1r trimestre 2017, baixa rebut de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica 2017, padró sobre l’impost sobre béns immobles
de naturalesa rústica 2017, padró d’arbitris 2017 (vedats de caça), padró
de l’impost sobre activitats econòmiques 2017, padró d’arbitris 2017
(entrada de vehicles), padró de fems 2017, padró d’arbitris 2017
(cementiri), padró de la taxa de clavegueram a Sant Tomàs, baixa i
devolució poliesportiu 2017, autorització de la via pública amb taules i
cadires 2017, sol·licitud d’informe a secretaria, baixa trimestral i
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devolució de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2017, liquidació
plusvàlues 2017, padró serveis activitats esportives juliol 2017, padró
escoleta infantil Xibit juliol 2017, trasllat de comptador d’aigua,
concessió comptador d’aigua, denegació de l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires 2017, servei del centre d’estades diürnes juny 2017,
liquidació del mes de juny 2017 del conveni per la reserva i ocupació de
places d’estades diürnes, servei d’ajuda a domicili juny 2017, sol·licitud
d’informe a secretaria, padró d’aigua del 2n trimestre de 2017, baixa i
devolució trimestral de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2017);
Cementiri (autorització inhumació restes en el nínxol 6 de la galeria 8 del
cementiri municipal, autorització trasllat de restes, autorització lloguer
nínxol 6 de la galeria 8 del cementiri municipal, canvi de titularitat del
nínxol 14 de la galeria 7 del cementiri municipal, canvi de titularitat de
la caseta 33 del cementiri municipal, desistiment de la sol·licitud de
canvi de titularitat del nínxol 20 de la galeria 7 del cementiri municipal,
inhumació cendres en el columbari 11 de la Galeria 1 del cementiri
municipal, inhumació de restes en la caseta 7a del cementiri municipal,
trasllat de restes de la caseta 7 al nínxol 18 de la galeria 5 del
cementiri municipal); Urbanisme (comunicacions prèvies obres menors,
ocupacions de la via pública per obres, ocupacions de la via pública,
comunicació de canvi de titularitat d’activitat de Bar-Restaurant,
llicència de primera ocupació); Venda ambulant (Mercats artesanals de Sant
Tomàs): Ordenança d’ús i aprofitament de platges (Incoacions expedients
sancionadors per infraccions a l’ordenança d’ús i aprofitament de platges);
Policia Local (Autorització d’un agent per reforçar la policia local a les
festes de Sant Climent); Ocupació de la via pública 2017 (Ocupació de la
via pública durant les festes de Sant Cristòfol 2017)i Personal (Llista
d’admesos i exclosos per a la provisió d’una plaça de peó de manteniment
contracte de treball de relleu com a personal laboral de l’Ajuntament des
Migjorn Gran, llista d’admesos i exclosos per a la creació d’una borsa de
treball d’auxiliars d’ajuda a domicili a domicili amb caràcter laboral
temporal, llista d’admesos i exclosos per a la creació d’una borsa de
treball de treballadors/res familiars amb caràcter laboral temporal centre
de dia, resolució de reclamació a la llista de persones admeses i excloses
al concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar
d’ajuda a domicili, convocatòria a la prova de català del concurs de mèrits
per a la creació d’una borsa de treball d’ajuda a domicili, convocatòria a
la prova de català del concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de
treball de treballadors/res familiars, nomenament de tresorer accidental,
nomenament de tribunal per al procés per a la provisió d’una plaça de peó
de manteniment contracte de treball de relleu com a personal laboral de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, Cessament de l’adscripció temporal d’un
policia local en comissió de serveis).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- DECRET 51/2017, DE 11.4.2017, QUE DECLARA CADUCADA LA INSTÀNCIA EN
EL PROCEDIMENT ORDINARI 155/2011, INTERPOSAT PER LA CP LAS QUINCENAS
MENORCA, DONAR-NE COMPTE
La secretària interina llegeix la part dispositiva del Decret 51/2017, de
data 11.4.2017, que es transcriu a continuació:
“- Tener por caducada la instancia en el presente proceso, sin hacer
expresa condena en costa.
- Llevar el original de esta resolución al Libro de Autos, dejando
testimonio en las actuaciones.
- Unir a los autos los ramos de prueba.
Firme
este
decreto,
procédase
a
la
devolución
del
expediente
administrativo al òrgano de procedència, y verificado archívense las
actuaciones.”
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El Ple en resta assabentat.
QUART.- RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. MARIA DEL MAR AMELLER
SALES
Es llegeix l’escrit presentat en data 20.7.2017 (RE 840) per la Sra. Maria
del Mar Ameller Sales, que es transcriu a continuació:
“ Expòs:
Que després de mesos de crisis municipal, d’un encallament evident de la
gestió i municipal. De veure la incapacitat del batle per assumir el
lideratge del seu equip i la seva manca de responsabilitat i ètica abans i
durant la crisis. Per totes les mentides que s’han dit, que ha estat capaç
de dir per mantenir el seu lloc. Per la impossibilitat de fer feina pel
poble així com jo crec que s’ha de fer i perquè pens que la política és una
eina per millorar el dia a dia de les persones i no cap altra cosa. Pel poc
respecte i comprensió que hem rebut, família, amics, companys i jo mateixa
per part de persones properes al batle. Tot açò ha suposat un desgast
personal molt important que m’impossibilita el fet de seguir en la via
política des Migjorn Gran.
Deman:
Que s’accepti la meva dimissió.”
Obert el debat, la Sra. Ameller comenta que l’escrit presentat és prou clar
i ja explica la seva renúncia.
Sense cap més intervenció, el Ple en pren coneixement i acorda, per sis (6)
vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sanchéz, Sra. Ameller, Sra. Al·lès, Sr.
Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay
Barber i Sr. Camps,remetre la certificació de l’acord adoptat i de l’escrit
de renúncia de la Sra. Maria del Mar Ameller Sales a la Junta Electoral
Central per tal que expedeixi la credencial de nomenament a favor de qui
correspongui.
La Sra. Ameller abandona la sessió plenària.
CINQUÈ.- RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. RAQUEL LLISTÓ AL·LÈS
Es llegeix l’escrit presentat en data 20.7.2017 (RE 841) per la Sra. Raquel
Al·lès Llistó, que es transcriu a continuació:
“Expòs:
Que present la meva dimissió. Provocada pel desgast personal produït pel
procés d’expulsió d’en Pere Moll, per la impossibilitat actual de confiar
en la gestió municipal duita a terme per l’actual batle, que ha demostrat
falta d’ètica i irresponsabilitats reiterades de les quals no em vull ser
còmplice.
Deman:
Que es faci efectiva la meva dimissió com a regidora de l’Ajuntament des
Migjorn Gran.”
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Obert el debat, el Sr. Verdú comenta que s’ha de donar les gràcies a les
regidores i regidors que avui dimiteixen pels dos anys de treball que han
fet com a regidors, el Sr. Verdú conclou que desitja que els hi vagi bé i
els hi dóna les gràcies per tot.
El Sr. Batlle respon que ell pensava fer aquest reconeixement al final de
les tres renúncies.
Sense cap més intervenció, el Ple en pren coneixement i acorda, per cinc
(5) vots a favor del Sr. Batlle, Sra. Sánchez, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal
i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr.
Camps remetre la certificació de l’acord adoptat i de l’escrit de renúncia
de la Sra. Raquel Il·lès Llistó a la Junta Electoral Central per tal que
expedeixi la credencial de nomenament a favor de qui correspongui.
La Sra. Al·lès abandona la sessió plenària.
SISÈ.- RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JOSE TRIAY NADAL
Es llegeix l’escrit presentat en data 20.7.2017 (RE 842) per el Sr. José
Tria Nadal, que es transcriu a continuació:
“Expès:
Que per motius personals fa nou mesos que no residesc a Es Migjorn Gran.
Arran de les irregularitats detectades en la gestió municipal de l’actual
batle, el grup municipals va veure obligat a renunciar a les delegacions
que ostentava, per aquest motiu la tasca del grup actualment es limita a
l’assistència a les comissions i als plens. Ateses aquestes circumstàncies
he considerat oportú presentar la meva dimissió a fi de donar pas a un
altra companya o company del grup socialista amb la decoració que pertoca.
Deman:
Doni per presentat el present escrit de dimissió a tots els efectes a
partir del moment de la seva recepció en el registre d’entrada a
l’Ajuntament.”
Obert el debat, el Sr. Verdú dóna les gràcies al Sr. Triay Nadal i desitja
que li vagi bé.
Sense cap més intervenció, el Ple en pren coneixement i acorda, per quatre
(4) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa
i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps, remetre
la certificació de l’acord adoptat i de l’escrit de renúncia del Sr. José
Triay Nadal a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi la
credencial de nomenament a favor de qui correspongui.
El Sr. Triay Nadal abandona la sessió plenària.
Abans de passar al següent punt, i fetes efectives les tres renúncies el
Sr. Batle comenta que sempre que hi hagut una renúncia d’un regidor tant de
l’oposició com de l’equip de govern sempre ha donat les gràcies per la
feina feta pels regidors.
El Sr. Batle continua dient que dóna les gràcies a les dues regidores i al
regidor per haver participat en l’equip de govern durant dos anys, i diu
que l’any primer es va fer molt bona feina en conjunt, cosa que no s’ha
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El Sr. Batle agraix per últim que hagin participat de la vida política des
Migjorn i hagin fet feina pels seus ciutadans.
El Sr. Verdú comenta que es un moment trist quan algú marxa de
l’Ajuntament, i més quan només porta dos anys i vol desitjar sort als tres
regidors i els hi dóna les gràcies per tot.
SETÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A GESTIONAR EL SERVEI
D'AJUDA A DOMICILI PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.7.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament
des Migjorn Gran per a gestionar el servei d’ajuda a domicili per a
persones amb grau reconegut de dependència.
Sense entra a debat, la Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’adopció
del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn Gran
per a gestionar el servei d’ajuda a domicili per a persones amb grau
reconegut de dependència.
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER.- Notificar l’acord anterior a la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquest conveni va ser tractat a la
Comissió de Serveis a la Persona.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
VUITÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA RESERVA I L'OCUPACIÓ DE
PLACES D'ESTADES DIÜRNES PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.7.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament
des Migjorn Gran per a la reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes
per a gent gran en situació de dependència.
Sense entra a debat, la Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’adopció
del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre la Conselleria de Serveis Socials
i
Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn Gran
per a la reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes per a gent gran
en situació de dependència.
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
"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:03/08/2017 13:32:06

localidad Es Migjorn Gran
FECHA:03/08/2017 13:43:19

TERCER.- Notificar l’acord anterior a la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquest conveni va ser tractat a la
Comissió de Serveis a la Persona.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
NOVÈ.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
SUBSCRIT ENTRE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT I LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS PER LA PRESTACIÓ MÚTUA DE SOLUCIONS BÀSIQUES
D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.7.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist el Conveni de col·laboració subscrit entre l’Administració General de
l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la prestació
mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica.
Sense entra a debat, la Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’adopció
del següent acord:
ÚNIC.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament des Migjorn Gran al Conveni per a
la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, signat el dia 31 de maig de 2016 i publicat en el
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 251, de 17 d’octubre de 2016, de
conformitat amb l’acord que consta a l’expedient.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per unanimitat.
DESÈ.- FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2018
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.7.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist que la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les
Illes Balears en data 18.7.2017 (RE 819) ha sol·licitat a l'Ajuntament des
Migjorn Gran que d'acord amb l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28
de juliol de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos, els
Ajuntaments han de determinar dues festes locals en l'àmbit municipal, a
més de les festes indicades que són dies festius en l'àmbit de les Illes
Balears.
Sense cap intervenció,
la
l’adopció del següent acord:

Comissió,

per

unanimitat,

proposa

al

Ple,

PRIMER.- ASSENYALAR com a dies festius en l'àmbit del municipi des Migjorn
Gran per a l'any 2018, les següents dates:
-

17 de gener de 2018, dia de Sant Antoni
10 de juliol de 2018, dia de Sant Cristòfol

SEGON.- NOTIFICAR l'acord anterior a la Direcció General de Treball,
Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears”
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Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per unanimitat.
ONZÈ.- EXPEDIENT 1/2017, ANUL·LACIÓ OBLIGACIONS RECONEGUDES EN EXERCICIS
ANTERIORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.7.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist l’informe de la secretària-interventora interina de data 12.7.2017 en
el qual es proposa donar de baixa de comptabilitat diversos imports d’anys
anteriors que divergeixen de les obligacions reconegudes i efectivament
justificades.
Obert el debat, el Sr. Triay lamenta que no s’hagin aprofitant el 100% de
les subvencions i s’hagin deixat perdre part dels diners.
El Sr. Batle respon que aquestes diferencies es donen moltes d’elles a
conseqüència de les baixes presentades pels constructors a les licitadors i
recorda que abans aquests romanents no es podien utilitzar per altres
coses.
El Sr. Triay
reinvertirlos.

comenta

que

es

podria

haver

aprofitar

els

diners

i

El Sr. Batle respon que ara el PIC ho permet però creu que abans no.
El Sr. Verdú diu que es podria reinvertir en la mateixa obra.
El Sr. Batle insisteix que ara si que es pot fer però abans no i diu que
les quantitats que s’han deixat perdre no són massa elevades.
La Comissió per dos (2) vots a favor del Sr. Batle i Sra. Sanchéz i dues
(2)abstencions del Sr. Verdú i Sr. Triay, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
ÚNIC.- DONAR de baixa de comptabilitat els següents imports:
NÚM.
1

2

3

4
5

SUBVENCIÓ O CONVENI
Conveni de col·laboració
entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des
Migjorn Gran en matèria de
dinamització comercial i
foment dels productes
agroalimentaris de Menorcaany 2016
Del CIM: Pla de Cooperació
Local 2011 (xarxa de baixa
tensió carrer davant zona
esportiva)
Del CIMe: Construcció d'una
coberta per a les grades del
camp de fútbol. 1era Fase
Del CIMe: Obres de reforma
del paviment de la plaça
annexa al Saló Verd
Del CIMe: Subministrament
d'equipament divers del Saló
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IMPORT
RECONEGUT

MOTIU

DONAR DE
BAIXA

3.825,13€
7.593,75€

1.518,75€
3.442,61€ (90% de
l'import
subvencionable

67.259,12€

60.943,27€

13.255,81€
10.803,37€

En data 24.9.2017
es va aprovar la
darrera i última
certificació
En data 23.2.2016
es va aprovar la
3era certificació i
liquidació de
l'obra
En data 28.6.2016
es va aprovar la
certificació
En data 22.5.2015,
29.9.2015 i

2.770,25€

3.404,06€

45,93€
22,31€
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Verd

6

7

30.12.2015 es varen
aprovar les
factures
corresponents

Conveni entre el CIM i
l'Ajuntament des Migjorn
Gran per l'adeqüació del
túnel antiaeri de la guerra
civil espanyola per a la
seva visita
Subvenció Alera: Eficiència
i consum responsable en l'ús
dels recursos (aiguaenergia)

2.500

No s'ha justificat

2.500€

6.855,46€

3.315,68€
1.980,60€ (import
subvencionable)

3.427,73€

Obert el debat, el Sr. Verdú comenta que el seu grup votarà en contra.
El Sr. Verdú diu
de la coberta es
de l’Ajuntament,
per tal de poder

que a l’obra del
va haver de fer
i considera que
utilitzar aquest

camp de fútbol desprès d’acabar les obres
una obra a la paret que va anar a càrrec
el Sr. Batle hauria de parlar amb el CIM
remanent que queda.

El Sr. Verdú comenta que en relació al Conveni entre el CIM i l’Ajuntament
pel tema del túnel, considera que desprès dels diners que s’ha gastat
l’Ajuntament en la recuperació del túnel, aquests
diners no es poden
deixar perdre.
El Sr. Batle comenta que les obres de la coberta del camp de fútbol es
varen incloure dins un Pla Insular de Cooperació i recordar que no es podia
reinvertir les quantitats sobrants si hi havia una oferta econòmica més
baixa.
El Sr. Batle diu que un cop acabades les obres de la coberta es va veure
que aquesta obra estava mal acabada, tot i que va ser executada segons el
projecte de l’enginyer. El Sr. Batle conclou que per realitzar aquest metre
de paret que es va haver d’afegir no va poder utilitzar aquests remanents.
El Sr. Batle explica que en relació a l’obra del túnel, per poder
justificar el conveni s’havia de disposar de la llicència d’activitat del
mateix, cosa que a data d’avui encara no es disposa i està en tramitació.
El Sr. Verdú respon que parlant amb el CIM s’hauria de poder arribar a un
acord i que paguin aquestes quantitats.
El Sr. Batle proposa deixar fora de la proposta de baixes la quantitat que
fa referència a la construcció d’una grada coberta i la quantitat que
subvencionava el túnel, i es compromet a demanar al CIM si es pot
reinvertir aquestes quantitats.
El Sr. Verdú respon que hi està d’acord i demana que a partir d’ara es
controli més els diners que entren i no es deixin perdre.
El Sr. Batle comenta que ara si es dona una baixa es pot reinvertir els
diners que sobren, però diu que té dubtes que abans es pogués fer.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta següent d’acord,
i s’aprova per tres (3) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez i Sr.
Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber, Sr. Camps:
ÚNIC.- DONAR de baixa de comptabilitat els següents imports:
NÚM.

SUBVENCIÓ O CONVENI
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IMPORT
RECONEGUT

MOTIU

DONAR DE
BAIXA

1

2

3
4

5

Conveni de col·laboració
entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des
Migjorn Gran en matèria de
dinamització comercial i
foment dels productes
agroalimentaris de Menorcaany 2016
Del CIM: Pla de Cooperació
Local 2011 (xarxa de baixa
tensió carrer davant zona
esportiva)
Del CIMe: Obres de reforma
del paviment de la plaça
annexa al Saló Verd
Del CIMe: Subministrament
d'equipament divers del Saló
Verd

Subvenció Alera: Eficiència
i consum responsable en l'ús
dels recursos (aiguaenergia)

DOTZÈ.- SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ
SOSTENIBLE PER EL PERÍODE 2017

3.825,13€
7.593,75€

1.518,75€
3.442,61€ (90% de
l'import
subvencionable

67.259,12€

13.255,81€
10.803,37€

6.855,46€

EN

EL

PLA

En data 24.9.2017
es va aprovar la
darrera i última
certificació
En data 28.6.2016
es va aprovar la
certificació
En data 22.5.2015,
29.9.2015 i
30.12.2015 es varen
aprovar les
factures
corresponents

2.770,25€

3.315,68€
1.980,60€ (import
subvencionable)

3.427,73€

ANUAL

D'IMPULS

45,93€
22,31€

DE

TURISME

Vista la convocatòria del Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al
període 2017, publicat al BOIB núm. 83, de data 8 de juliol de 2017.
Atès el projecte redactat per encàrrec de l'Ajuntament des Migjorn Gran.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest Pla es coneix com ecotaxa i
el projecte presentat és un projecte que ja estava fet, ja que es va tenir
molt poc temps per preparar un projecte nou o acabar algun projecte que
estava començat.
El Sr. Batle
c/ major que
pagat i s’ha
canalitzaran

diu que el projecte presentat es el de la peatonalització del
va des de la plaça fins el Cap de la Vila, ja que estava fet i
afegit tota la documentació que es requeria i les peticions es
mitjançant el Consell Insular de Menorca.

La Sra. Sánchez demana si els projectes
passat, si es tornaran a presentar.

que

es

varen

presentar

l’any

El Sr. Batle diu que l’any passat es va presentar l’estació de bombeig i té
el compromís del conseller de que aquest s’executarà a través d’ABAQUA.
El Sr. Batle continua dient que en relació al projecte de les pluvials del
casc antic, ja està redactat i es troba pendent d’informe de mobilitat del
CIM i l’Ajuntament disposa de 340.000€ que venen de la compra del conveni
d’AGRYTURSA corresponent al 10% de l’aprofitament lucratiu, i conclou que
aquesta obra s’executarà dins la temporada d’hivern.
El Sr. Batle conclou que el projecte de reutilització d’aigües de Sant
Tomàs està encarregat a l’enginyer en Joan Morro, i l’idea era que es
presentés a aquest Pla d’Impuls sostenible, però com no estava acabat no ha
pogut ser.
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El Sr. Batle continua dient que el projecte definitiu de l’estació de
bombeig ja es a l’Ajuntament i creu que prest es disposarà de la Declaració
d’Interès General per part del CIM.
El Sr. Batle comenta que resta pendent de fer el projecte de rehabilitació
i pla d’usos del Casat de Binicudrell i es té previst que aquest es
presenti a la pròxima convocatòria del Pla Anual d’Impuls sostenible 2018.
El Sr. Batle conclou que van tenir que presentar un projecte important que
ja tinguessin redactat ja que es va disposar de molt poc temps.
La Sra. Sánchez demana quan començaran les obres del casc antic.
El Sr. Batle respon que el projecte està redactat i disposa dels diners,
per la qual cosa es volen començar desprès de l’estiu.
La Sra. Sanchéz
peatonalització.

demana

quin

temps

té

d’execució

el

projecte

de

El Sr. Batle respon que creu que 3 mesos.
La Sra. Sanchéz demana quan començaran aquestes obres.
El Sr. Batle respon que no ho sap.
La Sra. Sanchéz diu que ho demana per no tenir tots els carrers del poble
aixecats a la vegada.
El Sr. Batle respon que ell es el primer qui no vol tenir tots els carrers
aixecats a la vegada.
El Sr. Verdú demana si el projecte de peatonalització es volia finançar amb
els diners que va obtenir l’Ajuntament de la llicència de l’hotel.
El Sr. Batle respon que es volia fer amb el romanent de tresoreria.
El Sr. Verdú demana si tot el projecte vindrà finançat per l’ecotaxa.
El Sr. Batle respon que ells ho han demanat.
El Sr. Batle comenta que tota la documentació ha estat remesa al CIM i
aquest dilluns ho aprovarà per Consell Executiu i desprès serà el Govern
Balear qui repartirà els diners.
El Sr. Batle diu que el 100% de que financin aquest projecte no es segur,
però com en la primera convocatòria varen quedar tots els projectes dels
Ajuntaments fora ara es dona una forta pressió.
El Sr. Verdú comenta que si el projecte únicament vingués finançat
parcialment demana si l’Ajuntament dispondria de diners per fer front a la
quantitat que manca.
El Sr. Batle respon que s’intentaria aconseguir del romanent de tresoreria
o de l’altre part del conveni que ha pagat AGRYTURSA, ja que els diners són
al banc a l’espera de decidir en que es vol invertir aquests diners.
El Sr. Batle diu que si ve finançat tot per aquest Pla, aquests diners
serien utilitzats per la pluvials del c/ Major (des de la farmàcia a la
plaça).
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El Sr. Batle conclou que l’Ajuntament ha demanat el 100% de finançament del
Projecte de peatonalització del c/ Major al Cap de la Vila.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació i s’aprova per tres (3) vots
a favor del Sr. Batle, la Sra. Sanchéz i Sr. Conesa i tres (3) abstencions
del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps el següent acord:
PRIMER.- Sol·licitar la inclusió en el Pla Anual d'Impuls del Turisme
Sostenible per al període 2017 del Projecte "Millora de les instal·lacions
del tram sud del c/ Major des Migjorn Gran".
SEGON.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria
del Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2017.
TRETZÈ.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL "A MENORCA VOLEM ACOLLIR" SOBRE LA CRISI
DE LES PERSONES REFUGIADES
La secretària interina llegeix la proposta presentada per l’Alcaldia, que
es transcriu a continuació:
“ASSUMPTE: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
CRISI DE LES PERSONES REFUGIADES

“A

MENORCA

VOLEM

ACOLLIR”

SOBRE

LA

La crisi de les persones desplaçades i refugiades a la Mediterrània i a
Europa s’ha convertit en la pitjor crisi humanitària des de finals de la
Segona Guerra Mundial.
La inestabilitat a la regió d’Orient Mitjà, amb les guerres i conflictes
d’Afganistan, Síria, Iraq o Iemen, entre altres, està provocant des de 2015
el major èxode de l’època contemporània. Al llarg dels últims dos anys, més
d’un milió de persones han arribat a la Unió Europea procedents d’aquests
conflictes, i es calcula que prop de dos milions més malviuen en camps de
refugiats i campaments irregulars a països de la perifèria d’Europa com
Turquia, Líban o Jordània.
Davant aquesta gravíssima realitat, les institucions comunitàries i els
governs dels estats membres de la Unió Europea han respost tard i malament,
amb una passivitat vergonyosa que qüestiona severament els valors ètics i
polítics que fonamenten el projecte europeu.
Les institucions públiques de Menorca han expressat reiteradament la seva
adhesió al clam social per l’obertura de fronteres i l’acollida efectiva de
persones refugiades a la nostra illa. S’han aprovat declaracions
institucionals,
manifestos,
mocions
i
propostes
d’acord.
Els
vuit
ajuntaments de Menorca i el Consell Insular han unit esforços entorn al
Fons Menorquí de Cooperació per elaborar un Pla d’acollida i poder
respondre de manera eficaç i coordinada quan es produeixi la vinguda de
persones refugiades a la nostra illa. S’ha instat en diverses ocasions les
instàncies polítiques superiors perquè s’obrin les fronteres, es creïn
corredors de passatge segur, es respecti la legalitat internacional en
matèria d’asil, i es compleixin els compromisos d’acollida d’una quota
mínima de persones refugiades a l’Estat. Però veim, amb preocupació i
impotència, que les nostres peticions no han estat ateses.
L’incompliment
dels
compromisos
contrets
pel
Govern
espanyol
és
especialment flagrant. De les 17.337 persones refugiades que Espanya es va
comprometre a acollir abans del setembre de 2017, quan només hi falten pocs
mesos pel compliment d’aquest termini, el número de persones acollides és
gairebé anecdòtic: a finals de maig, just arribava a 1.300, un pobre 7,5%
del total previst. Segons un recent informe d’Intermón Oxfam, aquesta
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ridícula quota de visats d’asil concedits situa Espanya a la cua de la Unió
Europea en el compliment dels acords d’acollida de refugiats.
Aquesta actitud d’Espanya és, desgraciadament, coherent amb el tractament
que ha donat l’Estat a un col·lectiu refugiat amb el qual Espanya té llaços
històrics i una responsabilitat ètica i política evident, com és el poble
sahrauí, amb milers de desplaçats als camps algerians de Tindouf. Novament,
la passivitat i el pas del temps són la combinació letal perquè aquest
conflicte deixi de ser notícia i es vagi enfonsant en l’oblit.
Mentrestant, la crisi a la Mediterrània continua i s’agreuja, i les
institucions europees no sols no relaxen el tancament de les fronteres,
sinó que des de 2016 la UE ha pactat amb Turquia —un estat que no respecta
els drets humans i on la democràcia es troba en franca recessió—un acord de
tancament de fronteres i retorn forçat de persones refugiades al territori
turc, a canvi de compensacions econòmiques per aquest estat.
Com a conseqüència de tot aquest despropòsit, els camps de refugiats
creixen en número i en ocupació, i les persones mortes a la Mediterrània en
intents no reeixits d’arribar a la riba nord s’incrementen fins a unes
xifres que fan estremir.
Les competències en matèria d’asil i refugi
responsabilitat ètica i política és de totes
extensió, de tota la ciutadania. Per açò, des de
vegada més la crida del Consell Insular
l’habilitació de solucions ràpides i efectives
gravíssima crisi humanitària. Així, idò:

són de l’Estat, però la
les institucions i, per
Menorca volem reiterar una
i dels Ajuntaments per
que responguin a aquesta

1. Defensam el dret a la lliure circulació de les persones com a dret
humà fonamental, tal i com, de fet, reconeix l’article 13 de la
Declaració Universal dels Drets Humans.
2. Reiteram el nostre compromís per impulsar una política efectiva
d’acollida de migrants i persones refugiades, en compliment de les
nostres competències i responsabilitats, en coordinació amb les
altres administracions públiques de Menorca i de les Illes
Balears, i a través dels projectes i iniciatives del Fons Menorquí
de Cooperació.
3. Ens comprometem a habilitar dels recursos necessaris perquè
Menorca
pugui
acollir
persones
refugiades,
i
a
treballar
activament per garantir la inclusió i el desenvolupament social
digne de les persones migrades i refugiades a Menorca.
4. Expressam el nostre suport a les campanyes de denúncia,
reivindicació i sensibilització de la Plataforma Benvinguts
Refugiats Menorca i del grup A Menorca som refugiats, i els animam
a continuar impulsant accions que desvetllin la consciència
ciutadana i pressionin les administracions públiques a actuar.
5. Feim una crida al Govern de l’Estat espanyol, i en particular al
seu President, Sr. Mariano Rajoy, perquè doni les instruccions
oportunes als organismes pertinents per tal que es compleixi el
compromís d’acollida de 17.337 persones refugiades dins l’any
2017.
6. Instam la Unió Europea a canviar la política comunitària d’atenció
a les persones refugiades i, en general, la política de
migracions, desenvolupant una nova estratègia global per eradicar
les
causes
d’injustícia,
violència
estructural,
guerra
i
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vulneració dels drets humans en origen, que són l’arrel i la causa
dels moviments forçats de persones.
7. Demanam al Govern de les Illes Balears una major implicació en
l'acollida de refugiats, així com una major agilitat en el
repartiment dels refugiats dins les Balears, recordant que
actualment es troben allotjats a un alberg.
8. Anunciam la nostra intenció de visitar el President del Govern
espanyol, Sr. Mariano Rajoy, per lliurar-li a mans aquesta
declaració
institucional,
les
signatures
que
recullin
els
manifestos de la Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca i del
grup A Menorca Som Refugiats, i el Pla d’acollida de persones
refugiades elaborat pel Fons Menorquí de Cooperació, tot insistint
en la nostra capacitat, preparació i disponibilitat per acollir
persones refugiades des d’ara mateix.
Signat per mi, el Batle, Pedro G. Moll Triay, en la data de la
signatura electrònica que consta al final d'aquest document.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es una declaració feta
conjuntament entre el Consell Insular de Menorca, els ajuntaments i el Fons
Menorquí de Cooperació.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació i s’aprova per tres (3) vots
a favor del Sr. Batle, la Sra. Sanchéz i Sr. Conesa i tres (3) abstencions
del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
CATORZÈ.- CREACIÓ D'UN FONS MUNICIPAL PER A DESTINAR AL LLOGUER D'HABITATGE
PER A PERSONES REFUGIADES
La secretària interina llegeix la proposta presentada per l’Alcaldia, que
es transcriu a continuació:
“ASSUMPTE: CREACIÓ D'UN FONS MUNICIPAL PER DESTINAR AL LLOGUER D'HABITATGE
PER A PERSONES REFUGIADES
Atès que el Ple de data 28.7.2016 va ratificar la manifestació conjunta de
les Administracions de Menorca sobre el tema dels refugiats i possible
aportació econòmica per al programa específic del fons menorquí de
cooperació.
Atesa la situació d'emergència humanitària en què ens trobam, el Consell
Insular de Menorca i els ajuntaments de l'illa tenen previst crear un fons
econòmic per desprès de la primera fase d'acollida (actualment està previst
que aquesta estada es faci a Mallorca amb una durada de 6 a 9 mesos des de
l'arribada a la comunitat autònoma ) per si hi ha gent disposada a oferirlos un pis que tengui una garantia.
Atès que el Pressupost Municipal per l'exercici 2017, ha previst partida
pressupostària (231-48004) per un import de 2.000€ per ajuts als refugiats
dins el programa específic del Fons Menorquí de Cooperació.
Per tot això, es proposa al Ple, l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Crear un fons municipal per al lloguer d'habitatge a persones
refugiades i destinar-hi la quantitat de 2.000€
amb càrrec a la partida
pressupostària 231-48004.
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SEGON.- Notificar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca i al Fons
Menorquí de Cooperació, perquè en prengui coneixement i tengui els efectes
que corresponguin.
Signat per mi, el Batle, Pedro G. Moll Triay, en la data de la signatura
electrònica que consta al final d'aquest document.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que ve lligat al punt anterior.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació i s’aprova per tres (3) vots
a favor del Sr. Batle, la Sra. Sanchéz i Sr. Conesa i tres (3) abstencions
del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
QUINZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
15.1 El Sr. Verdú demana a la Sra. Sanchéz si es farà càrrec de lliurar la
bandera al ser la regidora més jove de la corporació.
La Sra. Sanchéz respon que tal i com va dir a la reunió es farà càrrec de
totes les responsabilitats institucionals que li corresponguin pel
Protocols de les Festes. I conclou dient que les tasques de regidor de
festes les farà el Sr. Verdú qui té una delegació específica.
15.2 El Sr. Verdú comenta que en aquest Ple han decidit no presentar
preguntes, però les presentaran el mes de setembre, per la qual cosa creu
que serà un ple bastant llarg.
15.3 El Sr. Verdú demana com és que no es graven i retransmeten els plens
amb el diners que es va gastar l’Ajuntament per implantar-ho.
El Sr. Batle respon que no es grava els plens perquè ell no té temps de
preparar-ho i diu que si hi ha algú regidor que ho vulgui preparar abans
dels plens ell estarà encantat de que així ho facin.
15.4 El Sr. Verdú desitja bones festes a tothom.
El Sr. Batle conclou que desitja bones festes a tothom i que ningú es faci
mal.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.35 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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Órgano:Ajuntament des Migjorn
Fecha y hora:03/08/2017 13:32:06
Identificador :ES-07902-2017-BBA6DF0E-E3EF-46C0-BC9A-58D8667AE731

Identificador (Pdf417):ES-07902-2017-BBA6DF0E-E3EF-46C0-BC9A-58D8667AE731

Código QR:ES-07902-2017-BBA6DF0E-E3EF-46C0-BC9A-58D8667AE731

Puede validar el documento en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx
"PONS MARQUES, CATALINA (FIRMA) MOLL TRIAY PEDRO GASPAR - 41497866
Motivo La secretaria interina
Localidad Es Migjorn Gran
FECHA:03/08/2017 13:32:06

motivo El batle
localidad Es Migjorn Gran
FECHA:03/08/2017 13:43:19

