ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 30/03/2017.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 30/03/2017, 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. 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

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
del grup socialista.
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 data
23.2.2017, 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 23.1.2017 a
24.3.2017 i que fan referència a Organització (designació de Batllessa
accidental, delegació de la presidència de la Comissió Informativa
Permanent d’Hisenda, Règim Intern i territori de data 16.3.2017);
Intervenció (liquidació pressupost 2016); Recaptació (devolució de pagament
duplicat, proposta de devolució d’ingressos indeguts, proposta de baixa al
ple, padró serveis i activitats esportives febrer i març 2017, padró
serveis i activitats culturals febrer i març 2017, padró escoleta xibit
febrer i març 2017, plusvàlues 2017, servei d’ajuda a domicili gener i
febrer 2017, servei del centre d’estades diürnes gener i febrer 2017,
liquidació del mes de gener i febrer 2017, resolució al·legacions denuncia
per infracció ordenança de trànsit, proposta de resolució de devolució
d’ingressos indeguts, padró de l’import sobre vehicles de tracció mecànica
2017, proposta de baixa i devolució i nova liquidació rebuts d’aigua,
aprovació trasllat de comptadors d’aigua, canvi de nom del contracte de
subministrament d’aigua, bonificacions de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica 2017, liquidació impost sobre activitats econòmiques 4
trimestre 2016, baixa i devolució de part del rebut d’aigua del 4t de 2016,
padró impost de béns sobre béns immobles de naturalesa urbana, baixa de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2017); Cementiri ( autorització
inhumació restes, exhumació i inhumació de restes, autorització de canvi de
titularitat
de
caseta
i
nínxols);
Ocupació
de
la
via
pública
(autoritzacions per l’ocupació de la via pública per obres); Ordenança
reguladora del
renou i vibracions (suspensió temporal dels valors límits
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d’emissió sonora); Ordenança de repartiment domiciliari (finalització o
arxiu de l’expedient per pagament de la sanció); Platges (Aprovació del Pla
de Salvament de les Platges de Sant Tomàs i Sant Adeodat); Urbanisme
(comunicació prèvia d’obres, ocupació de via publica per obres); Disciplina
Urbanística (finalització d’expedient ordre d’execució) i Personal (
concessió d’assumptes propis 2016, concessió de vacances 2016, excedència
voluntària, reconeixement de triennis)
El Ple resta assabentat.
TERCER.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de la liquidació pressupostària de l’exercici 2016
aprovada per l’Alcaldia de data 22.3.2017 amb el següent resum:
- resultat pressupostari: 1.068.564,80€
- resultat pressupostari ajustat: 673.575,20€
- romanent de
430.728,05€.

tresoreria

per

a

despeses

amb

finançament

afectat:

- romanent de tresoreria per a despeses generals: 1.962.272,52€
- romanent de
2.393.000,57€

tresoreria

total

(excloent

el

de

dubtós

cobrament):

El Ple resta assabentat.
El Sr. Batle abans de passar al següent punt, diu que els resultats de la
liquidació demostren que s’ha fet una bona feina per part de l’equip de
govern i creu que s’han de donar l’enhorabona.
QUART.- RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DE LES PLATGES DE
SANT TOMÀS I SANT ADEODAT
La secretària interina llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 14.3.2017,
que es transcriu a continuació:
“Atès que l’article 7.1 del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les
mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i
zones de bany de les Illes Balears, disposa que les platges catalogades de
risc mig i alt hauran de disposar d’un Pla de Salvament de Platges com
instrument de planificació i operació per a la salvaguarda de la seguretat.
Atès que l’article 7.2 assenyala que el Pla de Salvament tindrà caràcter
d’autoprotecció, haurà de ser aprovat per l’Ajuntament, registrat per la
Direcció General d’Emergències i homologat per la Comissió d’Emergències i
Protecció de la Comunitat Autònoma quan es tracti d’una platja de risc alt.
Atès que l’article 7.3 estableix que aquest pla, que es té que revisar
anualment, establirà la organització, l’equip humà i els mitjans per a
prevenir les emergències i donar resposta elles.
Atès que l’article 7.4 disposa que el pla de salvament es desplegarà segons
les característiques pròpies de cadascuna de les platges directament
relacionades
amb
el
grau
d’ocupació,
la
realització
d’activitats
extraordinàries o qualsevol altre circumstància que justifiqui l’adaptació
dels recursos a la situació prevista.

Atès que l’article 7.5 assenyala que la modificació del pla precisarà d’un
nou registre en la direcció general competent en matèria d’emergències i la
homologació de la Comissió d’Emergències i Protecció en els casos en que es
modifiquin
substancialment
les
condicions
en
que
fou
homologada
inicialment.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el Pla de Salvament de la unitat morfològica que
configuren les platges de Sant Tomàs i Sant Adeodat, del terme municipal
des Migjorn Gran.
SEGON.- Ratificar la present
propera sessió que es celebri.

resolució

mitjançant

acord

de

Ple

en

la

TERCER.- Remetre l’actualització dels esmentats plans de salvament a la
Direcció General d’Emergències”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que el Pla de Salvament s’ha elaborat
de manera concensuada entre l’empresa redactora, el coordinador de platges
i el regidor de turisme que és el propi Batle, i conclou que es un tràmit
que s’ha de fer per part de l’Ajuntament i ara s’enviarà a Emergències.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació
resolució d’Alcaldia i s’aprova per unanimitat.

la

ratificació

de

la

CINQUÈ.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 16.3.2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 31.3.2016 el Ple de l'Ajuntament, va acorda aprovar la
modificació del contracte de serveis esportius, per un import total de
seixanta sis mil tres-cents disset amb trenta-un cèntims (66.317,31€
desglossat en 54.808,11€ d'import net i 11.509.20€ d' IVA al 21%). La
modificació del contracte consisteix en l'augment de les hores destinades
al servei de monitoratge de les activitats que quedarà fixada en 1747
hores.
Atès que la durada del contracte modificat seria d'un any, comptats des del
dia en què es formalitzi. I podia ser prorrogat per un any més.
Atesa la voluntat de regidor d'esports de prorrogar l'esmentat contracte.
Atès l'informe de la secretaria interina de data 14.3.2017.
Obert el debat, el Sr. Triay Nadal explica que es vol prorrogar per un any
més el contracte de serveis esportius.
Sense cap més intervenció, la Comissió acorden per tres vots a favor (Sr.
Conesa, Sra. Ameller i Sr. Triay Nadal) i 1 abstenció (Sr. Camps), proposar
al Ple , l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Prorrogar el contracte de serveis esportius, subscrit en data
1.4.2016, per a un any més, per a un import total de 66.616,23€ (55.054.74€
d'import net + 11.561,49 d'IVA al 21%).
L'esmentada prorroga estarà subjecte a allò previst en el plec de clàusules
administratives degudament signades en data 1.4.2014 incorporades com annex
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al contracte inicial, i d'acord amb les millores respecte
presentada i al contracte modificat signat en data 1.4.2016.

de

l'oferta

SEGON.- Instar a l'empresa adjudicatària, PEDRO LUIS CALAFAT PONSETI a la
formalització de la modificació del contracte i pròrroga del contracte de
serveis esportius municipals, en el termini màxim de 10 dies.”
Obert el debat, el Sr. Batle cedeix la paraula al regidor d’esports.
El Sr. Triay Nadal comenta que la gestió feta al poliesportiu per l’empresa
adjudicatària ha estat bona, per la qual cosa han considerat que havíem de
prorrogar-li un any més.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
SISÈ.- BAIXA I DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS D'EXERCICIS TANCATS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 16.3.2017, 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. Sánchez, Sra. Ameller i Sr. Triay Nadal i dues (2) abstencions del Sr.
Verdú i el Sr. Triay Barber, proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- DONAR DE BAIXA la quantitat de MIL TRES EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS (1.003,72€) corresponent al següents rebuts:
ANY

REBUT CONTRIBUENT CONCEPTE

2016

0001847

M.T.T.

IMPORT
rebut aigua

1.003,72€

SEGON.- DONAR DE BAIXA I RETORNAR la quantitat de la quantitat de NOU-CENTS
QUINZE EUROS amb VINT CÈNTIMS (915,20 €) corresponents als següents rebuts:
ANY

REBUT

CONTRIBUENT

CONCEPTE

IMPORT

2016

2039

M.P.B.V.

rebut aigua

7,35€

2015

3350

C.T.M.

rebut aigua

27,07€

2015

0395

C.T.M.

rebut aigua

26,25€

2015

1138

C.T.M.

rebut aigua

32,61€

2015

1882

C.T.M.

rebut aigua

38,33€

2016

2627

C.T.M.

rebut aigua

27,07€

2016

0395

C.T.M.

rebut aigua

27,07€

2016

1147

C.T.M.

rebut aigua

30,66€

2016

1899

C.T.M.

rebut aigua

30,66€

2015

0108

M.S.M.C.

rebut rústica

334,08€

2016

0106

M.S.M.C.

rebut rústica

334,05€”

Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
SETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN
RECOLÇAMENT AL MANIFEST PER A LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT

DE

La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn
Gran, que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ
TITOL: MOCIÓ DE RECOLÇAMENT AL MANIFEST “PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE
FINANÇAMENT”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS :
Havent estat sol·licitat, per part del Cercle d’Economia de Mallorca, a la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) la remissió a tots
els ajuntaments de les Illes del text del manifest “Per a la reforma del
sistema de finançament”, per si escau, els respectius consistoris adoptin
el corresponent acord de recolzament a l’esmentat manifest, que es
transcriu a continuació:
MANIFEST “PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT”
“L'Estat de les Autonomies ha millorat la qualitat de vida i l'equitat en
l'accés als serveis públics dels ciutadans però el seu finançament segueix
presentant problemes seriosos. Des de la seva creació, el tracte que s'ha
donat a les Illes Balears en matèria de finançament ha estat clarament
deficient.
El 22 de juliol del 2.005 la Plataforma Cívica “Demanem als partits
polítics un gran acord de finançament per a les Balears”, integrada per
trenta-una entitats, va presentar a tots els partits polítics amb presència
parlamentària el document:
“Proposta de reforma del model de finançament”.
Amb el model de finançament previ a la reforma del 2.009, érem sens dubte
l'autonomia pitjor tractada pel que fa als recursos assignats per l'Estat
per finançar les transferències rebudes, el gruix de les quals es correspon
amb la despesa social de l'estat del benestar: sanitat, educació i serveis
socials.
A partir de l'any 2009, amb la reforma de la Llei de Finançament de les
Comunitats Autònomes, es millora parcialment aquesta situació crònica
d’infrafinançament, que segueix sent insuficient, doncs cal no oblidar que
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la totalitat dels recursos financers disponibles per les Illes Balears està
condicionada per:
-

El Model de Finançament en si mateix
Les inversions de l'Estat
El Règim Especial de les Illes Balears
El deute de la Comunitat

1.- El Model de Finançament.
La reforma del 2.009 aportà millores considerables. Va permetre a les Illes
Balears sortir de la cua del finançament, passant d'un saldo fiscal negatiu
del 7,43% del PIB a un 5,08% del PIB. És una passa important però no
suficient.
Les Illes Balears són una de les majors aportants a la solidaritat
interterritorial, principi que no es qüestiona. No sembla just que
Comunitats amb una capacitat de recaptació inferior a la nostra acabin
rebent recursos en algun cas fins a un 30% per sobre de la mitjana.
En altres termes, som els segons que més aportem per càpita al sistema i
passem a la desena posició com a perceptors de recursos per càpita.
Sembla raonable que el nou model cerqui un finançament homogeni de l'estat
del
benestar,
sense
discriminacions,
perquè
tots
els
espanyols
independentment d'on visquem rebem els mateixos recursos. Entenem que
hauria d'elaborar-se una “cistella comuna de serveis bàsics per a tots els
espanyols” valorada objectivament, de manera que cada Comunitat tingui els
mateixos recursos per càpita per prestar els mateixos serveis.
Segons les últimes dades disponibles la mitjana espanyola de la despesa
pública per habitant en sanitat és de 1.357 euros, i la mitjana de Balears
és 1.275. Si parlem d'educació, la mitjana espanyola és de 915 euros i la
de Balears de 831 euros.
El sistema actual és de guanyadors i perdedors. Aquesta és una de les
deficiències del sistema: els que mostren una major capacitat fiscal, els
majors aportants al sistema, no haurien de rebre menys recursos que els
beneficiaris del mateix. Això significa, en el cas de les Balears, que
Comunitats amb les quals som solidaris disposen de més recursos per càpita
que nosaltres.
La distribució de recursos del sistema actual resulta arbitrària, entesa
com a aliena a la raó i a la justícia, de manera que la societat balear
demanda que es compleixi el principi bàsic d’ordinalitat de manera que els
mecanismes d'anivellació no alterin la posició de les Balears en
l'ordenació de recursos per càpita rebuts del sistema de finançament, que
no hagués de tenir un altre filtre que el relatiu a un sistema fiscal
efectivament progressiu, que garanteixi una distribució justa dels recursos
que no reverteixi la posició ordinal dels seus ciutadans en termes de
recursos finals disponibles.
Una postura lògica aniria en l'adreça d'un fons únic per pagar l'estat del
benestar, per pagar els serveis mínims comuns a tots els espanyols, que
podria ser bàsicament l'actual Fons de Garantia.
Més enllà d'aquests serveis mínims comuns, cada Comunitat Autònoma hauria
de debatre quins serveis addicionals volen els seus ciutadans i els seus
dirigents assumir el cost polític del seu finançament. En el nou model les
Comunitats Autònomes han d'assumir els principis de transparència,
autonomia financera i responsabilitat fiscal. Els ciutadans demanem un nou
model de finançament basat en: la solidaritat, l'equitat entesa com l'accés

als serveis públics independentment de les capacitats fiscals, l'absència
de privilegis, l'anivellació parcial doncs d'una altra manera desapareixen
els incentius a recaptar, el respecte al principi d’ordinalitat, una
redistribució de recursos vinculada al bon ús que es faci dels mateixos, la
simplicitat, l'eficàcia i la transparència.
2.- Inversions de l'Estat.
En l'última dècada, en la recepció d'inversions per càpita de l'Estat, hem
estat cadascun dels anys els últims, excepte un any que vam anar els
penúltims.
S'entén que alguns anys es doni prioritat a altres comunitats, però no
s'entén que sempre estiguem en la cua, i sovint per sota del 50% de la
inversió mitjana per càpita, quan les Balears són una de les Comunitats que
disposa de menys capital públic per habitant a causa del dèficit històric
d'inversions públiques.
Els ciutadans demanem que les inversions de l'Estat en les Comunitats
Autònomes segueixin un procediment transparent, que permeti la comparació,
que hi hagi un debat polític on es tinguin en compte elements de decisió
tals com: els condicionaments geogràfics, la insularitat, la desigualtat en
la riquesa, el capital públic i la inversió mitjana per càpita en cadascuna
de les Comunitats.
3.- El Règim Especial de les Illes Balears.
És un instrument, independent del sistema de finançament, que hauria
d'aportar a les Balears recursos per corregir els costos de la insularitat
i la pluriinsularitat. Les Illes Balears presenten uns fets diferencials i
excepcionals que han de tenir-se en compte no solament en les despeses
corrents sinó també en la inversió pública. Els Fons Comunitaris tampoc
ajuden en aquest sentit perquè som una de les Comunitats amb més
restriccions al seu accés.
La pròpia Constitució estableix que s'atendrà al fet de la insularitat per
garantir el principi de solidaritat entre territoris.
La insularitat i la pluriinsularitat fan que el cost de la vida i per tant
el del manteniment de l'estat del benestar sigui superior al de la
Península. D'altra banda referent a la inversió pública, destaquem com a
elements diferencials que les nostres comunicacions amb l'exterior no
depenen de vies ferroviàries o de carreteres intercomunitàries sinó dels
ports
i
aeroports,
la
nostra
indústria
turística
necessita
unes
infraestructures específiques per rebre a més de tretze milions de
visitants a l'any, la estacionalitat de la majoria dels nostres turistes,
un litoral enorme a protegir, etcètera.
Els ciutadans demanem que es desenvolupi aquest Règim Especial, que no és
cap privilegi sinó un mecanisme habitual en la Unió Europea, de manera que
es compensi el cost d'insularitat.
4.- El deute de la Comunitat.
El deute de les balears ascendeix a uns nou mil milions d'euros.
L’infrafinançament crònic de les competències transferides, la falta
d'equitat vertical del sistema i la falta de finançament d'inversions per
l'Estat ha obligat a les Balears a endeutar-se.
En el millor dels casos s'han substituït transferències o participacions en
tributs de l'Estat per deute amb l'Estat, quan les Balears han aportat i
aporten molt més del que reben.
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Tot aquest endeutament públic i privat provoca que una part important del
pressupost de la Comunitat es destini al pagament d'interessos i a la
devolució del principal del deute, disminuint els recursos disponibles per
al finançament dels serveis bàsics.
Els ciutadans de les Balears sol·licitem que la part del deute de la
Comunitat provocada per l’infrafinançament de l'estat del benestar i de la
inversió pública sigui assumida per l'Estat a canvi de compromisos efectius
per part de la Comunitat Autònoma en el control del dèficit públic.
Petició urgent
El sistema de finançament actual és un element d'inestabilitat política i
de frustració per als ciutadans. Tots som conscients que el pas del temps
no soluciona aquest problema sinó que ho agreuja.
Els membres de la Plataforma demanem als
urgent del sistema de finançament que
finançament injust.”

partits polítics una reforma
corregeixi tants d’anys de

PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA A PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA:
Primer.- L’Ajuntament des Migjorn Gran dona suport al manifest “Per a la
reforma del sistema de finançament” impulsat pel Cercle d'Economia de
Mallorca.
Segon.- L’Ajuntament des Migjorn Gran col·laborarà en les iniciatives
impulsades per part del Cercle d’Economia tendents a aconseguir un sistema
de finançament autonòmic més favorable per a les Illes Balears.
Tercer.- L’Ajuntament des Migjorn Gran donarà compte dels presents acords a
la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).
Es Migjorn Gran, 21 de març de 2017
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que la moció demana que el finançament
rebut per part de l’Estat sigui just, i es demana que els diners recaptats
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reverteixi en la mateixa
Comunitat i el Sr. Batle recorda que ara Balears es de les Comunitats
autònomes que menys rep.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
8.1 El Sr. Batle comenta que el Partit Popular el dia 28.3.2017 (RE 294),
va presentar escrit amb 48 hores d’antelació en el registre d’entrada de
l’Ajuntament, on es formulen tot una sèrie de preguntes dirigides a l’equip
de govern que es passen a contestar per a cadascun dels regidors.
1. Quantes obres ha inspeccionat la tècnica de l’Ajuntament l’any 2016?
La Sra. Ameller demana al partit popular si es refereixen a la inspectora
d’obres.
El Sr. Verdú respon que es refereixen a la tècnica.

La Sra. Ameller respon que la tècnica de l’Ajuntament no ha fet
inspeccions, ja que l’Ajuntament disposa d’una altre persona dedicada a
aquesta funció, que es la inspectora d’obres, que recau en una policia
local.
El Sr. Verdú demana si li pot dir quantes inspeccions ha fet la inspectora
d’obres.
La Sra. Ameller respon que ha fet 22 inspeccions.
2. Arrel de
19/01/2017
particular,
per part de

la denúncia verbal i segons registre de Sortida núm. 30 de data
i successius, volem saber el motiu i sobre quin bar en
s’han donat aquestes queixes que han motivat les notificacions
l’Ajuntament.

El Sr. Batle comenta que l’escrit enviat als diferents bars des Migjorn ja
posa el motiu, que era que posen “música” i s’excedeixen dels horaris
establerts.
El Sr. Batle diu que la queixa del bar en particular feia referència al Bar
Peri.
3. Quantes obres d’art ha comprat l’Ajuntament en els darrer cinc anys?
La Sra. Al·lès comenta que al parla d’obres d’art el partit popular fa
referència a obres pictòriques.
El Sr. Verdú respon que es referien a quadres.
La Sra. Al·lès contesta que n’han adquirit quatre en total, dues de les
quals es van adquirir l’any 2013, amb un import total de 3.298,57€.
4. Quants voluntaris han assistits a les feines de rehabilitació i neteja
de Binicudrell ?
El Sr. Batle comenta que els voluntaris únicament han assistit una vegada i
varen ser el Batle i els regidors.
El Sr. Batle continua dient que en relació al voluntariat es va enviar un
tríptic a cada casa, on es proposaven diferents tipus de voluntariat i la
gent que volgués participar s’havia d’apuntar als tipus escollit.
El Sr. Batle diu que al voluntariat de Binicodrell si
malament hi va haver tres persones que s’hi van apuntar.

no

ho

recorda

El Sr. Batle conclou que a data d’avui el voluntariat de Binicodrell no ha
començat, per la qual cosa no ha assistit cap voluntari, però l’equip de
govern manté la idea d’aquest promoure aquest voluntariat.
5. A finals de la passada legislatura, la Sra. Elena Baquero va informar al
Ple que el pàrquing annex al Saló Verd, i que es va construir en formigó
estampat,
es
va
construir
d’aquesta
forma,
per
poder
organitzar
esdeveniments culturals d’estiu. Quants esdeveniments s’han realitzat? Està
previst que aquest estiu se’n realitzin?
La Sra. Al·lès comenta que la recepció de les obres del pàrquing es va fer
el 20.9.2016 i des de llavors s’ha fet la torrada de Sant Antoni.
La Sra. Al·lès continua dient que per ara no hi ha cap acta tancat a
celebrar a l’esmentat pàrquing aquest estiu.
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El Sr. Verdú comenta que va tenir un debat a un Ple amb la Sra. Baquero, i
li va dir que el pàrquing s’hagués pogut fer amb aglomerat per 6.000€ però
la Sra. Baquero va insistir amb el formigó estampat, ja que el paviment
havia de quedar polit perquè tenien previst fer bastants d’actes a l’estiu.
La Sra. Al·lès respon que s’ha n’han fet i se’n faran.
El Sr. Batle comenta que al pàrquing també es fa la beguda popular de les
festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
6. Disposa de Certificat d’autorització sanitària, el pou de la propietat
de
Ses
Fonts
Rodones,
del
que
l’Ajuntament
n’extreu
aigua
pel
subministrament potable des Migjorn ?
El Sr. Batle respon que aquesta pregunta ja la va fer a l’anterior Ple
ordinari i ja li va dir que desconeixia si tenien aquesta autorització
sanitària o no.
El Sr. Batle es compromet a demanar a Sanitat
autorització, i just ho sàpiga els hi farà saber.

si

tenen

o

no

aquesta

El Sr. Batle comenta que ja li va demanar al partit popular a l’anterior
Ple, que ja que demanaven informació per altres temes municipals a Sanitat,
fessin la consulta en relació al pou de Ses Fonts Rodones.
El Sr. Verdú respon que els seu grup demana a Sanitat informació sobre els
pous municipals i no sobre pous privats.
El Sr. Batle conclou que ell com a Batle demanarà si disposen d’aquesta
autorització de sanitat, i espera poder contestar al pròxim Ple ordinari.
7. Després d’haver-se canviat l’horari de les Comissions informatives (per
segona vegada en aquesta legislatura), Quins motius existeixen per que els
regidors designats a aquestes no hi assisteixin?
El Sr. Batle respon que a vegades els regidors de l’equip de govern
no
poden assistir a les comissions per motius laborals o personals, però diu
que mai han deixat d’assistir el número de membres que el correspon, ja que
quan no poden assistir són substituïts pels suplents.
El Sr. Verdú comenta que han canviat l’horari dues vegades i suposaven que
amb aquest canvis podria assistir tots els membres a les Comissions però al
final ha estat pitjor, ja que cada vegada hi ha més canvis de regidors.
El Sr. Verdú conclou que els regidors del Partit Popular s’han absentat
poques vegades i s’han adaptat sempre als canvis realitzats per l’equip de
govern.
El Sr. Batle respon que ells no poden preveure que algú regidor tingui una
cosa personal i no pugui assistir a les comissions, però en tot cas el
regidor suplent sempre ha suplit en el cas de que el titular no hi pogués
assistir.
El Sr. Verdú comenta que no està en contra de que assisteixin els suplents,
sinó que es va canviar l’horari per segona vegada per tal que anés millor
l’assistència dels regidors i al final ha estat al revés.
El Sr. Batle concloure que no és que els regidors no vulguin venir sinó que
per motius personals o laborals no poden assistir.

8. Segons Acta del Ple de dia 26/01/2017, el Sr. Batle va assegurar,
referent a una factura de l’empresa Jaype, que la despesa era per la
instal·lació d’un comptador a un pou que no és propietat de l’Ajuntament,
fet que va motivar l’advertiment de la secretària. Posteriorment, a una
Junta de Govern, va assegurar que la despesa era per una reparació d’una
tuberia. Quina de les dues versions és veritat ?
El Sr. Batle diu que no creu que hagi de ser tant contundent, si és ver o
no és ver.
El Sr. Batle comenta que hi ha una factura que va intentar explicar a
l’anterior Ple, que sembla que no va quedar prou clar i a la Junta de
Govern vaig intentar explicar que el comptador que s’havia posat era per
una tuberia de propietat municipal, no era per un pou.
El Sr. Batle continua dient que de la factura en qüestió, no tota la
totalitat de la factura va anar destinada a aquesta tuberia, ja que inclou
altre material per a les canalitzacions municipals.
El Sr. Batle diu que la quantitat destinada a la tuberia puja 809,41€ i si
se li aplica el 21% d’IVA queda una quantitat de 979,38€.
EL Sr. Batle continua dient que hi ha un escrit per part del Cap de la
Brigada, que diu així: “en referencia a la factura 3633 de fecha 31.5.2014
hay que diferenciar los conceptos de uso y fin de dicho material, el
primero es para la instalación de un contador de agua de una tubería que va
des del pozo de Ses Fonts Rodones al deposito municipal de Son Xua, dicha
tubería se instala en su día por el Ayuntamiento des Mercadal para el
abastecimiento de Playas de Fornells usando la infraestructura municipal
que va des de Migjorn a Fornells, el material que se utilizo son seis
materiales, y el resto de material se utilizó para la reparación del
suministro de la red municipal de agua”.
El Sr. Batle conclou que espera que amb l’explicació donada i amb l’escrit
del Cap de Brigada s’hagi donat resposta al demanat, i continua dient que
la totalitat d’aquesta factura no va anar a un pou de titularitat privada,
sinó que va anar a unes tuberies públiques.
El Sr. Verdú respon que ells fan les preguntes amb 48 hores d’antelació per
tal que poguin ser preparades les seves respostes, i en un Ple el Sr. Batle
va dir que la factura de Jaype feia referència a la compra d’un comptador
d’aigua i desprès a la Junta de Govern el Sr. Batle va dir que això era per
a posar a una tuberia.
El Sr. Verdú conclou que quan va respondre al Ple al qual havia d’assistir
ben assesorat va dir que la factura feia referència a un comptador i en
canvi a la Junta de Govern va dir que feia referència a una tuberia, i
demana que digui quina de les dues versions es la vertadera.
El Sr. Verdú diu que varen demanar còpia de la factura i encara no disposen
d’ella.
El Sr. Batle respon que el comptador és el comptador, i el que es discuteix
es si ha anat a un pou de titularitat privada o a una tuberia pública, i
conclou que el comptador hi és a la tuberia i es va posar per veure quantes
tonalades s’enviaven des del pou.
El Sr. Batle conclou
titularitat pública.

que

el

comptador

s’ha

posat

a

una

tuberia

de
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El Sr. Verdú insisteix en que no queda clar si es un comptador o una
tuberia.
El Sr. Batle respon que és un comptador instal·lat a una tuberia.
El Sr. Batle continua dient que no s’ha invertit en un lloc privat, i diu
que la tuberia està en un lloc privat, però la tuberia en si es pública.
El Sr. Batle conclou dient que aquest comptador era per controlar l’aigua
que era enviada del pou de Ses Fonts Rodones cap al dipòsit municipal.
9. Per quin motiu, s’han deixat de recollir, una vegada al mes, els estris
vells als veïns que no poden traslladar-los al Punt Verd?
El Sr. Batle comenta que aquest servei es feia cada dimecres as Migjorn i
un cop es va posar en marxa la deixelleria es va deixar de prestar, i així
la Brigada municipal pot destinar el temps a fer altres coses.
El Sr. Batle explica que la deixalleria municipal té obert tres dies a la
setmana en horari
de 9.00 a 13.00 hores i es gratuït per als ciutadans
normals ja que les empreses han de pagar.
El Sr. Batle diu que s’han donat casos de que si una persona major o
persones que no poden disposar de cap furgoneta i no ho poden porta a la
deixalleria, la brigada ha passat a recollir els estris.
El Sr. Verdú diu que al municipi des Mercadal no ho recull la brigada
municipal, sinó que ho fa el camíó dels fems, i creu que es Migjorn també
s’hagués pogut encarregar el qui recull els fems.
El Sr. Verdú comenta que portar els estris a la deixalleria es complicat ja
que hi ha molta gent gran al poble i l’horari d’obertura de la deixalleria
coincideix amb l’horari laboral.
El Sr. Batle respon que es va contemplar la possibilitat d’afegir aquesta
recollida d’estris amb el nou contracte de recollida de fems conjunta amb
Ferreries, però aquest servei suposava un important increment en el cost de
la recollida de fems que fa l’empresa Antonio Gomila.
El Sr. Batle conclou que no descarta tenir el servei de recollida d’estris,
i estar convençut que aniria bé per a la gent des Migjorn, però en el
moment de posar-se en marxa la deixalleria es va optar per no recullir casa
per casa, però si algú necessita aquest servei la brigada passa a recollir
els estris.
10.- Quin és el motiu pel qual el quadre de SSM el Rei no presideix el Saló
de Plens?
El Sr. Batle diu que ja esta penjat.
El Sr. Verdú demana per quin motiu no estava penjat.
El Sr. Batle comenta que es varen fer unes obres importants al Saló Verd i
es varen treure tots els quadres de les parets (el quadre del rei, dos
quadres de dos fills il·lustres i d’1 fill adoptiu) que també es penjaran.
El Sr. Batle continua dient que el motiu es que darrera falta una cortina
de color negre i es volia esperar a disposar d’ella per penjar els quadres.

El Sr. Batle diu que saben que el SS el Rei ha de presidir les sessions
plenàries, i conclou que arran de la pregunta del partit popular s’han
avançat i han penjat el quadre.
11.- El Partit Popular, podria accedir a la biblioteca, per usos afins al
partit, sense sol·licitud amb registre d’entrada ?
El Sr. Batle reconeix que el Partit Socialista ha utilitzar la biblioteca
sense sol·licitar-ho prèviament per registre d’entrada i conclou que el
partit popular pot utilitzar la biblioteca, però demana que es faci per
registre d’entrada com a partir d’ara ho farà el partit socialista.
El Sr. Batle conclou que si la poden emprar i si es urgent no fa falta que
facin un registre d’entrada, però el convenient seria que presentessin la
sol·licitud al registre d’entrada.
El Sr. Verdú respon que el partit popular el que no vol es que un partit
polític utilitzi les instal·lacions municipals com si fos ca seva i
considera que el més adient es que es faci per registre. El Sr. Verdú diu
que pot entendre que es donés una urgència, i s’hagi utilitzat dues vegades
la biblioteca i demana que no passi una tercera vegada.
El Sr. Batle respon que està d’acord amb el Sr. Verdú.
12.- Quantes vegades per setmana es sol desplaçar el Sr. Batle al Consell
Insular de Menorca?
El Sr. Batle diu que no pot dir quantes vegades es desplaça al CIM, ja que
cada setmana és un món i continua dient que varia segons les setmanes.
El Sr. Batle comenta que durant el mes de març, dins
no va anar al CIM, dins la setmana del 13 al 19
(dilluns, dimecres i divendres), la setmana de 20
vegada (3 reunions) i la setmana de dia 27 a dia 30

la setmana del 6 al 12
hi va anar 3 vegades
a 26 va assistir una
ha assistit 2 vegades.

13.- Quina solució pensen donar al gual remontable de davant la farmàcia,
el qual s’inunda cada vegada que plou bastant?
El Sr. Batle comenta que la solució serà afortunadament molt senzilla, i
diu a les bandes es varen deixar unes bigues i el problema es dona a la
pujada i baixa s’estreny la canalització per on passa l’aigua i el que es
farà, serà llevar la baixada i pujada i es solucionarà el problema de
l’aigua.
14.- A quina partida pressupostària està inclosa la construcció de la
llacuna d’emmagatzematge i evaporació de les aigües procedents de la neteja
dels filtres ?
El Sr. Batle comenta que partida pressupostària dins l’any 2017 no n’hi ha
per aquest concepte, ja que es sabia que s’havien de fer unes obres però
que precisen de declaració d’interès general i si les obres a fer són
definitivament aquestes es posarien dins els pressupostis 2018.
El Sr. Batle segueix dient que s’estan mirant altres solucions per no haver
de fer aquesta llacuna, per solucionar aquest problema.
El Sr. Verdú demana si s’ha estudiat la possibilitat de fer arribar el
clavegueram fins allà i que s’aboqués al clavegueram.
El Sr. Batle respon que aquesta es l’altra solució que es planteja, i
continua dient que el clavegueram passa al costat del Restaurant de Ca na
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Pilar i s’hauria de perllongar la xarxa,
d’ABAQUA i del Departament de Mobilitat.

però

això

comporta

informes

15.- Segons registre d’entrada núm. 139 de dia 14/02/2017, es sol·licita
certificat que no s’ha construït el peatonal. Sol·licitam certificat
acreditatiu, que a dia d’avui la galeria que s’hauria d’haver construit,
segons conveni, no existeix.
La Sra. Ameller respon que està en tràmit que la secretària contesti i es
farà en els pròxims dies.
16.- En relació a les darreres declaracions aparegudes en prensa, les quals
mencionen que el Sr. Batle a falsificat documents de l’àmbit municipal; A
quins documents s’estan referint?
El Sr. Batle comenta que a ell no li consta que hagi falsificat documents
ni que hagi sortit per cap mitjà de comunicació.
La Sra. Ameller diu que el tema de la falsificació no sap en quin moment ha
sortit per premsa.
El Sr. Verdú respon que ells ho varen llegir en el Diari Menorca i per això
ho han demanat, que ho hagin declarat o no ho sap, per això ho demana.
La Sra. Ameller diu que la declaració de falsificació no l’han feta.
17.- Que pensa fer l’Equip de Govern en relació al lloguer del local
municipal on s’ubica la carnisseria? (increments anuals endarrerits)
El Sr. Batle comenta que aquest tema també va sortir per premsa, i creu que
per part de s’equip de govern es trobarà una solució i el Sr. Batle és el
primer en voler trobar una solució.
El Sr. Batle conclou que el que decideixi l’equip de govern que s’ha de fer
de lloguer es el que es farà, i és cert que hi ha aquesta previsió
d’ingressos en el pressupost, i conclou que es decidirà aquest increment ja
que el Sr. Batle ho veu bé.
La Sra. Ameller diu que ells demanaran que es regularitzi la situació.
El Sr. Verdú demana que passarà amb els anys anteriors que també estava
pressupostat.
El Sr. Verdú conclou demanant a l’equip de govern si els comunicaran la
decisió quan estigui presa.
La Sra. Ameller respon que si.
18.- Qui assumeix les despeses generades pels judicis del Sr. Batle?
El Sr. Batle diu que suposa que es refereixen a les tres querelles
interposades pel Partit Popular, en nom del Sr. Verdú com a portaveu.
El Sr. Verdú respon que es tracta d’una querella i dues demandes.
El Sr. Batle respon que desgraciadament les està pagant el Sr. Alcalde.
19.- Quin serà
municipals?

el

cost

total

de

les

retransmissions

dels

La Sra. Ameller respon que el cost d’internet mensual és de 85,78€.

plenaris

20.- Quin és el preu per metre cúbit d’aigua, segons Conveni amb
l’Ajuntament des Mercadal, i quin correspon al pou de Ses Fonts Rodones ?
El Sr. Batle respon que com no hi ha conveni amb Ses Fonts Rodones el preu
no esta acordat.
El Sr. Verdú diu que desconeixia si tenien ja un preu acordat amb Ses Fonts
Rodones.
El Sr. Batle respon que no i que ho desconeix ja que no han presentat cap
factura.
El Sr. Verdú demana a quin preu es pagava as Mercadal.
El Sr. Batle diu que creu recordar que es pagava a 0,40€ per tonelada, però
desprès es va donar un increment que ara no s’enrecorda quin era, i el Sr.
Batle es compremet a mirar quin va ser aquest increment.
8.2 El Sr. Batle comenta que al darrer Ple ordinari es va comprometre a
mirar l’estalvi de tots els comptadors de llums amb el canvi a lluminàries
LED.
El Sr. Batle dona a l’equip de govern i a l’oposició les gràfiques fetes
pel Cap de la Brigada, on el consum de 2015 era de 1.062,63€ i desprès
l’any 2016, un cop canviades les lluminàries el consum va ser de 626,35€,
per la qual cosa ha suposat un estalvi del 41%.
El Sr. Batle continua dient que aquest comptador es el de l’avinguda de la
Mar, del qual s’enganxen tres carrers (av. de la mar des de la rotonda de
la plaça Menorca, pujada de tota l’av. de la Mar i pàrquing de davant el
camp de futbol).
El Sr. Batle comenta que l’any 2015 abans de canviar-se a LED les
lluminàries estaven apagades unes si i unes no, per estalviar energia i ara
estan enceses totes i així hi tot s’ha donat aquest estalvi del 41%.
El Sr. Batle diu que s’aposta per aquest tipus d’energia i per això s’ha
posat dins el pressupost partida per anar canviat les lluminàries per a
lluminàries LED i així s’aconseguirà més estalvi energètic.
El Sr. Batle conclou que dins el mes d’abril es canviaran les lluminàries
per aquesta tecnologia.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a les
20.50 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén aquesta
acta que, com a secretaria, certific.
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