ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 30/11/2017.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 30/11/2017, 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. Enrique Berlinghieri Martínez
Sr. Pere Riudavets i Fayas
Sra. Magdalena Goñalons Al·lés
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 data
9.11.2017, sense cap intervenció se sotmet a votació i s’aprova per vuit
(8) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sra. Sanchez, Sr. Conesa,
Sra. Goñalons, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i una(1) abstenció del Sr.
Riudavets.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTE.
La secretària dóna compta de les Resolucions d’Alcaldia des de el núm.
2017/331 de data 26.9.2017 al núm. 2017/470 de data 23.11.2017.
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA, GRUP FOLKLÒRIC DES MIGJORN GRAN I BANDA
DE CORNETES I TAMBORS.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Atesa la voluntat de l’Ajuntament des Migjorn Gran d’atorgar una subvenció
a l’Associació Cultural i Recreativa, el grup folklòric des Migjorn Gran i
la Banda de Cornetes i tambors per a les activitats que organitzen aquestes
entitats.
Atès l'informe favorable de la secretària interventora interina de data
06.10.2017.
Atès que en data 27.10.2017 'l’Ajuntament des Migjorn Gran i l’Associació
Cultural i Recreativa, el grup folklòric des Migjorn Gran i la Banda de
Cornetes i tambors varen signar l'esmentat conveni.
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La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següents acords:
PRIMER.- Ratificar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i
l’Associació Cultural i Recreativa, el grup folklòric des Migjorn Gran i la
Banda de Cornetes i tambors, per la qual l'Ajuntament concedeix una
subvenció màxima de 2.000€ per a l’organització de diverses activitats al
municipi.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 334-48002
del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
TERCER.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Sense entrar a debat, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per unanimitat.
QUART.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
DE MENORCA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC TEMPORAL D'AJUDANT DE CUINA
DESTINAT A USUARIS DEL SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL DE LA CITADA FUNDACIÓ.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament des Migjorn Gran i la Fundació per a Persones amb
Discapacitat de Menorca varen signar un conveni de col·laboració en data
29.01.2014 per la cobertura d’un lloc temporal de d’ajudant de cuina
destinat als usuaris del Servei d’Inserció Laboral de la Fundació, que ha
donat molt bon resultat per ambdues parts.
Atès que en data 31.03.2016 varen modificar
augmentar les hores de l'ajudant de cuina.
Atès que en data 28.02.2017 la Junta
modificació de l'esmentat conveni per
davallada d'usuaris del centre de dia.

l'esmentat

conveni

per

de Govern Local va aprovar
a reduir les hores davant

la
la

Atès l'informe tècnic de la treballadora social que consta a l'expedient.
La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següents acords
PRIMER.- Ratificar la modificació del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament des Migjorn Gran i la Fundació per Persones amb Discapacitat
de Menorca per a la cobertura d'un lloc temporal d'ajudant de cuina,
destinat a usuaris del servei d'inserció laboral de la citada fundació.
SEGON.Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 23122799 del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
TERCER.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que la modificació d’aquest conveni
comporta augmentar les hores de la jornada laboral de la cuinera del centre
de dia degut a que hi ha més demanda de menús.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
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CINQUÈ.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN I LA FUNDACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA PER A LA
COBERTURA D'UN LLOC TEMPORAL DE REPARTIDOR/A DESTINAT A USUARIS DEL SERVEI
D'INSERCIÓ LABORAL DE LA CITADA FUNDACIÓ.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament des Migjorn Gran ja fa anys que gaudeix dels serveis
d'una repartidora de campanyes informatives mitjançant la Fundació per a
persones amb discapacitat a l'illa de Menorca.
Atès que la
treballadora.

Fundació

vol

regularitzar

la

situació

laboral

d'aquesta

Atès que l'Ajuntament valora positivament que les places siguin cobertes
per a persones amb discapacitat.
La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següents acords
PRIMER.- Ratificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des
Migjorn Gran i la Fundació per Persones amb Discapacitat de Menorca per a
la cobertura d'un lloc temporal de repartidor/a, destinat a usuaris
d'inserció laboral de la citada fundació.
SEGON.Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 92022799 del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
TERCER.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que des de la Fundació varen demanar a
l’Ajuntament si es podia regularitzar la situació laboral de la persona que
fa repartiments domiciliaris, que és na Susana, i des de l’Ajuntament no es
va posar problema i així s’ha reflectit al conveni que es pretén ratificar.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA PER AL DESENVOLUPAMENT I ORDENACIÓ DELS SERVEIS
BIBLIOTECARIS DEL MUNICIPI.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist el conveni de col·laboració permanent signat entre l'Ajuntament des
Migjorn Gran i el Consell Insular de Menorca per al desenvolupament i
ordenació dels serveis bibliotecaris.
La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següents acords
PRIMER.- Ratificar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i el
Consell Insular de Menorca per al desenvolupament i ordenació del serveis
bibliotecaris del municipi.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 332146100 del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
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TERCER.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que és un conveni que es signa cada
any amb el Consell Insular de Menorca.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
SETÈ.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ
DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A PERSONES MAJORS O AMB DISCAPACITAT
FINANÇATS PEL CONSELL INSULAR DE MENORCA.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran per a la tramitació i la concessió dels ajuts
econòmics individuals per a persones majors o amb discapacitat finançats
pel Consell Insular de Menorca.
La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següents acords
PRIMER.- Ratificar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a la tramitació i la concessió
dels ajuts econòmics individuals per a persones majors o amb discapacitat
finançats pel Consell Insular de Menorca.
SEGON.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest conveni es signa cada any i
són ajuts per a persones amb discapacitats i persones majors.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
VUITÈ.- RATIFICACIÓ DE L'ADDENDA ALS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER A LA
TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS TEMPORALS I
D'EMERGÈNCIA SOCIAL FINANÇATS PEL CONSELL INSULAR DE MENORCA AMB ELS
AJUNTAMENTS D'ALAIOR, FERRERIES, ES MERCADAL, ES CASTELL I ES MIGJORN GRAN.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Vista l'addenda al conveni de col·laboració per a la tramitació i la
concessió dels ajuts econòmics individuals temporals i d'emergència social
finançats pel Consell Insular de Menorca amb els ajuntaments d'Alaior,
Ferreries, Es Mercadal, Es Castell i Es Migjorn Gran.
La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següents acords:
PRIMER.- Ratificar l'addenda al conveni de col·laboració per a la
tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals temporals i
d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca amb els
ajuntaments d'Alaior, Ferreries, Es Mercadal, Es Castell i Es Migjorn Gran.
SEGON.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
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Sense cap intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per unanimitat.
NOVÈ.- CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL CLUB DEPORTIVO
MIGJORN.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Atesa la voluntat de l’Ajuntament des Migjorn Gran d’atorgar una subvenció
al Club deportivo Migjorn, el batle comenta que de l’import d’aquesta
subvenció, el CD Migjorn destina 500 € a l’equip de Rubgy
Atès l'informe favorable de la secretària interventora interina de data
6.10.2017.
La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següents acords
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i el Club
Deportivo Migjorn per l’exercici 2017, per la qual l’Ajuntament concedeix
una subvenció màxima de 4.000 € anuals per contribuir a les despeses
originades per les activitats esportives.
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 34148000 del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
QUART.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es un conveni que es fa cada any
entre l’Ajuntament i el Club Deportivo Migjorn i que estava pressupostat.
La Sra. Goñalons demana si s’ha modificat el conveni respecte a altres
anys.
El Sr. Batle respon que és el mateix.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
DESÈ.- CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL FONS MENORQUÍ DE
COOPERACIÓ.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Atesa la voluntat de l’Ajuntament des Migjorn Gran d’atorgar una subvenció
al Fons Menorquí de Cooperació.
Atès l'informe favorable de la secretària interventora interina de data
13.11.2017.
La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següents acords

PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i el
Fons Menorquí de Cooperació , pel qual l'Ajuntament concedeix una
subvenció màxima de 8.000€ anuals
Cooperació.
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SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 48002231 del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
QUART.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Sense cap intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per unanimitat.
ONZÈ.- CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES
POLÍGON INDUSTRIAL DES MIGJORN GRAN.

MIGJORN

GRAN

I

L'ASSOCIACIÓ

DEL

Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, règim
intern i territori de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Atesa la voluntat de l’Ajuntament des Migjorn Gran d’atorgar una subvenció
a l'Associació del Polígon Industrial des Migjorn Gran.
Atès l'informe favorable de la secretària interventora interina de data
14.11.2017.
La Comissió, per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal, l'adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i
l'Associació del Polígon Industrial des Migjorn Gran,
pel qual
l'Ajuntament concedeix una subvenció màxima de 800€ anuals per contribuir
al manteniment del polígon industrial.
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 48001433 del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
QUART.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es la segona vegada que es signa
un conveni amb aquesta associació i es va posar pressupost dins 2017 i els
diners que rebran són pel manteniment de la zona comú dels quals són
propietaris tots els associats.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
DOTZÈ.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE
L'ILLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ D'ADULTS (2018-2022).
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist l'esborrany de Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l'illa per a la prestació del servei d'educació d'adults
(2018-2022)
La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següents acords
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PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l'illa per a la prestació del servei d'educació d'adults
(2018-2022)
SEGON.- Adoptar el compromís d’incloure en el Pressupost per a l’exercici
2018 i següents consignació pressupostària suficient per assumir l’execució
de l'esmentat conveni.
TERCER.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
QUART.- Notificar l'acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es una prestació nova enfocada als
quatre propers anys i el signaran tots els ajuntaments.
El Sr. Riudavets intervé dient que fa referència a 5 anys, des de 2018 a
2022.
El Sr. Batle li dona la raó.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
TRETZÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER DUR A TERME DIFERENTS ACTUACIONS A LA
BIBLIOTECA I A L'ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist l'esborrany de conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per dur a terme diferents
actuacions a la biblioteca i a l'escola de música municipals.
El Batle explica que ja s’han anat fent les inversions tant a la biblioteca
com a a l’escola de música amb un total de 25.000 € Comenta que a la
biblioteca s’ha arrenjat sa porta, s’ha creat un espai de lectura i s’han
comprat butaques i cadires. A l’escola de música s’ha comprat un piano i un
equip de so, s’han duit a terme unes reparacions d’armaris i està previst
baratar les finestres que actualment són de llenya per unes noves
d’al·lumini.
El Sr. Verdú demana si el Consell Insular de Menorca subvenciona el 100% al
que el Batle respon que si, intervé la Sra. Sánchez recordant que eren
20.000 € per part del CIM i els 5.000 € restant els havia d’assumir
l’Ajuntament, el Sr. Batle li dóna la raó. El Sr. Verdú s’interessa per
unes obres que s’havien pressupostat i el Sr. Batle respon que les ha anat
fent la pròpia brigada de l’Ajuntament.
La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següent acord:
PRIMER.- Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per dur a terme diferents
actuacions a la biblioteca i a l'escola de música municipals.
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
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Obert el debat, el Sr. Batle explica que es un conveni que es conegut com
el Pla d’equipaments culturals. El Sr. Batle comenta que uns 5.000€
l’Ajuntament els ha destinat a inversions a la biblioteca i l’altra part
que són uns 20.000€ s’ha destinat a l’escola de música municipal.
El Sr. Batle continua dient que una part important es destinarà al canvi de
les finestres de la façana que dona al carrer i a la part posterior de
l’escola de música. I també s’ha aprofitat per a comprar material per a
l’escola de música.
La Sra. Sanchéz demana si hi ha previsió de que el CIM torni a treure
aquesta ajuda l’any que ve.
El Sr. Batle respon que si i serà la quantitat econòmica més o menys igual,
i es destinarà a altres instal·lacions ja sigui a Binicudrell o a la pròpia
escola de música.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
CATORZÈ.- PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE MAÓ, CIUTADELLA, SANT LLUÍS, ALAIOR, ES MERCADAL, ES MIGJORN
GRAN I FERRERIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE NETEJA DE
PLATGES, ELS ACCESSOS I L'ENTORN.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, règim
intern i territori de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que abans de final d’any, el Consell Insular de
Menorca ha d’aprovar la pròrroga del contracte amb l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. que és l’empresa adjudicatària de la
neteja de les plates i per tant és necessari prorrogar el Conveni per la
prestació del Servei integral de neteja de platges, els accessos i l’entorn
abans de final d’any, comenta que és un conveni on hi formen part tots els
ajuntament de l’illa menys Es Castell, incomprensiblement baix el seu punt
de vista.
El Sr. Verdú demana quantes pròrrogues poden fer-se i el Sr. Batle respon
que poden prorrogar per dos anys més
Vista la proposta, la comissió acorda per tres (3) vots a favor del Sr.
Batle, Sr. Verdú i Sr. Camps i tres (3) abstencions de la Sra. Sánchez,
Sra. Goñalons i Sr. Conesa, proposar al Plenari municipal l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- PRORROGAR el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluis, Alaior, ES Mercadal, Es Migjorn
Gran i Ferreries, per a la prestació del servei integral de neteja de
platges, els accessos i l’entorn” per un període de 2 anys més, fins el 31
de desembre de 2019.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior al Consell Insular de Menorca”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquest punt el va introduir per
urgència ja que el Consell Insular de Menorca va dir que havia d’estar
aprovat abans de 31 de desembre la prorroga amb Fomento, i es prorroga per
2 anys mes.
El Sr. Triay demana que es suposa que aquesta empresa fa la feina ben feta.
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El Sr. Batle respon que fa un mes va assistir al CIM a una presentació de
l’empresa on aquesta va explicar com feien la feina de neteja i allà ningú
es va queixar.
El
de
hi
la

Ser. Batle comenta que aquest estiu no ha rebut cap queixa al respecte
cap dels hotelers de la urbanització de Sant Tomàs, i comenta que sempre
ha al problema de la poseidona però aquesta empresa sol actuar retirant
poseidonia a un altre lloc i al finalitzar l’estiu la tornen a posar.

La Sra. Sanchéz demana si ha tingut lloc la reunió amb els hotelers per
valorar com ha anat la temporada d’estiu.
El Sr. Batle respon que encara no.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
QUINZÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE CIUTADELLA, FERRERIES, ES MERCADAL, ES MIGJORN, ALAIOR, MAÓ,
ES CASTELL I SANT LLUÍS PER AL FINANÇAMENT DELS PROGRAMES DE SERVEIS
SOCIALS COMUNITÀRIS BÀSICS PER A 2017.
Atès el conveni remès pel Consell Insular de Menorca de col·laboració entre
el CIM i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn,
Alaior, Maó, Es Castell i Sant Lluís.
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el CIM i els Ajuntaments
de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Alaior, Maó, Es
Castell i Sant Lluís per al finançament dels programes de serveis socials
comunitaris bàsics per a l’any 2017.
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER,. Notificar l’acord anterior al CIM.
Sense cap intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per unanimitat.
SETZÈ.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Ordinària de Serveis a la
Persona de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 10.11.2017 (RE 1277) el Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears ha comunicat a l'Ajuntament des Migjorn Gran que el
pròxim 18.12.2017 es compleix el període de quatre anys del nomenament de
la jutgessa de pau titular, Sra. Consuelo Margarita Triay Coll.
La Comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següents acords
PRIMER.- Aprovar les bases que regiran a la convocatòria per a la plaça de
Jutge de Pau titular del municipi pels propers quatre anys.
SEGON.- Fer pública la convocatòria
TERCER.- Fixar el dia 15 de desembre de 2017 com a termini màxim per a
presentar sol·licituds.”
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Obert el debat, el Sr. Batle explica que el mandat de la jutgessa de pau
acaba desprès de 4 anys de prestar aquest servei i s’ha de tornar a treure
la convocatòria.
El Sr. Batle comenta que espera que la Sra. Consuelo es torni a presentar
ja que ha fet molt bona feina.
El Sr. Riudavets demana com és que no és preveu la convocatòria de jutge
suplent.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretària per tal que expliqui el
perquè.
La secretària respon que els dos mandats no van a la par i per això es fa
per separat.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
DISSETÈ.- RÈGIM DE RETRIBUCIONS DELS REGIDORS.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, règim
intern i territori de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, indiquen que els membres
de les Corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels seus
càrrecs quan tenguin dedicació exclusiva o parcial o ostentin delegacions,
i regulen les indemnitzacions per assistència.
Atès que el Ple de data 19.6.2015 va determinar la dedicació exclusiva i el
règim de retribucions.
Atès el nou organigrama municipal previst, s’ha considerat convenient, per
una banda, mantenir les dotacions econòmiques previstes per als grups
polítics, i per assistències que es contemplen a les bases d’execució del
pressupost del present exercici; per l’altra, s’ha valorat com a convenient
i necessari mantenir un càrrec amb dedicació exclusiva que és finançat
íntegrament pel Govern Balear en virtut del Decret 63/2007, de 25 de maig.
Atès que es per part d'aquesta Alcaldia es considera convenient augmentar
el règim de retribucions del regidor delegat
El Batle explica que els canvis es resumeixen en per l’assistència als
plenaris 27 € en lloc de 15 € que es cobra fins ara, per assistència a
comissions informatives 14 € en lloc de 7,5 € i augmentar de 240 € a 340 €
als regidors que tenen àrees assignades. Comenta que ell sempre ha estat
partidari d’augmentar aquestes retribucions i que a una persona no li ha de
costar doblers ser regidor, defensa que es una puja merescuda i que tot i
aquesta puja, globalment la despesa es menor ja que abans eren cinc
regidors amb àrees delegades i ara només un.
Intervé el Sr. Verdú diguent que ells cobren 25 € i que aquesta quantitat
és vergonyosa.
La Sra. Sánchez vol fer constar que quan va venir a consultar la informació
de tots els punts que avui es tracten, la proposta d’aquest augment no hi
era. Manifesta que el vot del seu grup serà en contra ja que consideren
inviable que un regidor que viu fora del poble pugui gestionar tres
regidories. Continua diguent que aquest regidor no podrà dedicar hores
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atenent a la gent i consideren que ara que aquest regidor comença no és el
millor moment d’augmentar la retribució.
El Sr. Batle demana que no es jutgi la manera de fer feina del regidor
abans que la faixi, diu que es doni un marge d’un any i mig per rallar-ho
novament una vegada es vegi com fa la feina.
La Sra. Goñalons diu que no jutgen la feina que pugui fer, el que diuen és
que al no ser aquí físicament el tracte directa es perdrà.
La Sra. Sánchez intervé manifestant que no dubten de la capacitat que pugui
tenir el Sr. Berlinguieri, del que dubten és que sigui viable tenir un
regidor fora del poble. Diu, com exemple, que actualment hi ha un problema
a l’escola de música per manca de coordinador i que no sap com el regidor
pot atendre les famílies.
El Sr. Batle dirigint-se al grup socialista els diu que ells van decidir
voler estar a l’oposició i que no donin per fet que el Sr. Berlinguieri no
pugui gestionar les regidories i els hi demana que passin pàgina i el
deixin fer feina.
El Sr. Conesa intervé i diu que per posar un exemple, ell quan va ser
regidor de serveis socials sap les hores i temps que requereix, reunions,
consultes de vesins, un ajuntament és al poble per donar un servei públic
directe als vesins, hi ha temes que no es poden gestionar a través d’una
telefonada.
El Sr. Verdú els hi diu que quan el grup socialista va confeccionar la
llista de candidats s’hauria d’haver tingut en compte i la Sra Goñalons li
respon que quan es va fer la llista el Sr. Berlinguieri vivia as Migjorn
Gran, va ser posteriorment que va canviar la seva residència marxant a
Eivissa.
Es genera un debat al respecte on el Sr. Verdú diu que es deixin de tractar
els problemes personals entre el batle i el grup socialista i que no es
diguin més animalades. La Sra. Sánchez replica que s’està debatin sobre la
retribució d’un regidor no de cap problema personal i demana un respecte a
l’hora de xerrar. Continua diguent que el que vol el grup socialista es que
la irresponsabilitat del batle no costi ni un euro als migjorners.
La Sra. Goñalons intervé diguent que el batle va tenir un any l’Ajuntament
paralitzat i que d’aquí ve tota aquesta problemàtica. El Sr. Batle respon
que no es ver.
Es passa a votar i la Comissió per tres (3) vots a favor del grup popular i
del Sr. Batle i tres(3) vots en contra del grup socialista i fent ús del
vot de qualitat del Sr. Batle acorda, proposar al Plenari Municipal
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Assignar les següents indemnitzacions pel desenvolupament de les
funcions atribuïdes:
- Regidors amb delegació sense dedicació:4.080 euros anuals, pagadors amb
dotze mensualitats
SEGON.- Els membres de la Corporació que no tenguin dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats dels quals formin part en les quanties que
s’especifiquen:
- Assistències a Plens:
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- Assistències a Comissions Informatives:

14 euros

Quantitat global anual màxima a percebre per membre: 430 euros”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que ha cregut convenient proposar
aquesta puja, que ja va pretendre dur l’any 2011 i l’any 2015 com saben els
seus antics membres de l’equip de govern, ja que considerava que les
quantitats acordades no es corresponien amb la feina feta per els regidors.
El Sr. Batle continua dient que aquesta puja es va rebutjar en el seu
moment, i ara proposar pujar la retribució del regidor de l’equip de govern
així com les retribucions en concepte de dietes per assistència a
comissions i plens de la resta de regidors.
El Sr. Batle comenta que fins ara els cost de tots els regidors era d’uns
14.000€ i ara amb aquesta nova organització i amb aquesta puja tindrà un
cost total de 4.000€.
El Sr. Batle conclou que ell sempre va proposar una puja de les
retribucions i ara amb aquest nou canvi de govern ha proposat de nou
aquesta puja i espera que s’aprovi.
La Sra. Sanchéz diu que el seu grup votarà en contra de la proposta i
demana que si es possible és reconsideri aquest fet.
La Sra. Sanchéz comenta que creu que en la situació actual de l’Ajuntament
no creu adient dur una proposta d’aquest tipus, i considera innecessari e
injustificada la pujada del sou dels regidors, i els hi agradaria saber que
s’amaga darrera, i volen pensar que aquesta pujada no signifiqui que el
partit popular entri a governar amb els propers pressupostos, i creuen que
la nova estructura de l’Ajuntament tindrà un cost per a tots els
migjorners.
La Sra. Sanchéz
municipals.

vol

saber

si

hi

haurà

algun

cost

més

de

les

arques

La Sra. Sanchéz comenta que l’augment de sou de l’únic regidor amb
delegació no té justificació possible més que el fet que el Sr.
Berlinghieri s’ha de pagar els billets des d’Eivissa per assistir als
plens. La Sra. Sanchéz continua dient que el fet de que visqui a fora no
s’ha de convertir en un problema pels ciutadans des Migjorn. La Sra.
Sanchéz conclou que es una irresponsabilitat del Sr. Batle aquest fet i
dels regidors que donen recolzament a la proposta.
La Sra. Sanchéz explica que el partit socialista i fins ara el Sr. Batle
sempre ha apostat per una atenció propera als ciutadans amb un horari
d’atenció al públic setmanal i amb una presència física dels regidors per a
poder solucionar qualsevol imprevist que pogués sortir. La Sra. Sanchéz
continua dient que el seu grup podria reconsiderar aquesta proposta si
s’hagués explicat bé com gestionarà les àrees delegades aquest regidor des
de fora: com és pensa organitzar, quin horari tindrà d’atenció al públic,
com ho farà per assistir a les reunions de les àrees que gestiona.
La Sra. Sanchéz comenta que per premsa han vist que el Sr. Batle i el nou
regidor han dit que aquestes àrees es poden dur des de fora perquè aquestes
àrees estan gestionades directament per empreses i el partit socialista no
sap ben bé a que es refereix i conclou que ells han fet un repàs de les
àrees que gestiona (cultura, esports i joventut) i l’única àrea que han
trobat que sigui gestionada externament és l’empresa que gestiona el
poliesportiu, però gestionar una àrea suposa moltes més coses. I conclou
que aquestes afirmacions no ve a justificar la pujada de sou del regidor,
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però en cap cas dubten de la capacitat del nou regidor per exercici
aquestes funcions però consideren que es impossible que ho gestioni des de
la distància i el poble ja s’està resentint.
El Sr. Verdú respon que no entén que li digui que el partit popular està
preparant el terreny per entrar a formar part de l’equip de govern. El Sr.
Verdú continua dient que tota Menorca està enterat que el partit popular no
formarà part de l’equip de govern de l’Ajuntament.
El Sr. Verdú reitera que ells no formaran part de l’equip de govern.
El Sr. Berlinghieri comenta que ell quan va decidir acceptar l’oferta del
Sr. Batle sabia que la retribució era de 250€ i escacs, i en cap moment li
va dir al Sr. Batle que necessités més diners i que li apugés el sou.
El Sr. Berlinghieri explica que s’està un temps en cobrar el 1er sou i a
dia d’avui està posant diners de la seva butxaca.
El
Sr. Berlinghieri comenta que en cap cas està a l’Ajuntament per a
cobrar 430€ o 450€ sinó que està aquí perquè el Sr. Batle li va demanar el
seu suport per a treballar pel poble.
El
Sr. Berlinghieri diu que tal vegada no és van explicar bé, i comenta
que la única empresa que gestiona una de les seves àrees es l’empresa que
gestiona el poliesportiu i més concretament Pere Calafat.
El
Sr. Berlinghieri continua dient que no pretén que aquesta empresa o
empreses facin la gestió de les àrees, sinó que facin el que nosaltres
decidiguem que volem que facin.
El Sr. Berlinghieri respon a que si es proper o no, i ell comenta que tant
l’altre dia com el dia d’avui ha mantingut reunions amb les persones que
tenen responsabilitats amb les associacions o empreses que ens poden ajudar
a gestionar les àrees que ell té delegades.
El Sr. Berlinghieri continua dient que aquestes persones estan informades
que poden posar-se amb contacte amb ell tots els dimarts i dijous
mitjançant el telefòn.
El
Sr. Berlinghieri comenta que els dies que assisteixi al Ple farà les
gestions necessàries per a les seves àrees, i diu que ha tancat un acord
amb l’Agility, amb el punt jove amb en Xavi, s’ha aclarit un tema amb el
club de rubby i el cub de fútbol, també ha parlat amb l’escola de música
que li han dit que la darrera reunió que varen tenir va ser el mes de març
de 2016.
El
Sr. Berlinghieri conclou que ell és a l’Ajuntament per a treballar i
agraeix el comentari de que el partit socialista no dubte de la seva
capacitat, però veu que ells creuen que es impossible portar una regidoria
des de la distància.
El Sr. Berlinghieri demana que esperin a veure els resultats i que almenys
li donin 100 dies.
La Sra. Sanchéz intervé dient que en així es podria deixar com estar,
esperar a veure els resultats i desprès si és el cas, s’apugin els sous.
El Sr. Berlinghieri respon que quan es preparava aquesta legislatura hi va
haver gent del partit socialista que li semblava bé pujar els sous dels
regidors, però ni va haver d’altres que varen considerar que no era el
moment adequat.
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El
Sr. Berlinghieri continua dient que ell ve a l’Ajuntament i el Sr.
Batle veu adequat pujar les retribucions dels regidors, ja que a més suposa
un estalvi de 10.000€, i el Sr. Batle decideix portar aquesta proposta al
Ple.
La Sra. Sanchéz comenta que la justificació donada pel Sr. Batle no
justifica res, el que s’ha de fer és veure com van les coses amb només dos
regidors i veure com funcionen els serveis municipals.
La Sra. Sanchéz diu que torna a demanar que es deixin les coses com estan i
que es faci una valoració d’aquí a uns 6 mesos.
El Sr. Batle respon a la Sra. Sanchéz que tant l’any 2011 i 2015 ha estat
contraria a la pujada de retribucions dels regidors, i comenta que no creu
que passats 6 mesos de la gestió del Sr. Berlinghieri estès d’acord amb
aquesta pujada.
El Sr. Batle conclou que ell creu que la pujada s’ha de fer ara amb el nou
equip de govern.
El Sr. Riudavets demana que si aquesta proposta s’aprova, tenint en compte
que és dia 30, s’aplicaria a partir de demà. I diu que el partit popular ha
intervingut però no ha fet cap proposta global al respecte
El Sr. Riudavets agraeix la contundència en que ha respost el portaveu del
grup popular davant la pregunta del partit socialista, i creu que al Ple és
al lloc on han de fer aquestes manifestacions polítiques.
El Sr. Verdú respon que ells no havien manifestat al Ple que el partit
popular no formaria part de l’equip de govern perquè ells no ho havien
demanat.
El Sr. Verdú comenta que el partit popular ha mirat les retribucions de
tots els ajuntaments i varen proposar que s’apugés els sou dels diferents
portaveus dels partits polítics.
El Sr. Verdú segueix dient que la puja
d’aquests 40% no arriba a 10 euros i comenta que la política as Migjorn
costa diners als regidors i ell el que volen és que hi hagi un incentiu que
fomenti que entri gent nova
El Sr. Verdú explica que no poden estar cobrant 25€ cada mes, i fent feina
per l’Ajuntament deixant de banda temps que dedicaven a les seves families
i que a més a més costi diners als regidors.
El Sr. Verdú insisteix en que creu que els portaveus dels grups polítics
hauríen de guanyar un poc més, i podrien fer més coses a nivell de partit.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i
s’aprova per cinc (5) a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú,
Sr. Triay i Sr. Camps i quatre (4) vots en contra de la Sra. Sanchéz, Sr.
Conesa, Sr. Riudavets i Sra. Goñalons.
DIVUITÈ.- RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, règim
intern i territori de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist l'expedient ressenyat a l'assumpte, així com la relació de factures
que es detalla a continuació:
Data
entrada

Data
Factura

Nom

"PONS MARQUES, CATALINA (FIRMA) MOLL TRIAY PEDRO GASPAR - 41497866
Motivo La secretaria interina
Localidad Es Migjorn Gran
FECHA:20/12/2017 11:43:19

motivo El batle
localidad Es Migjorn Gran
FECHA:20/12/2017 11:45:36

Import

Concepte

entrada

Factura

13.09.2016 12.06.2017

Tur
Riera,
Margarita

20.10.2017 31.08.2016

P.I.M.E

54,45 € Cartelleria
2016
“Històries del català”
1.656,53 € Anàlisi pous 5, 1, ca’n
Borras, Es Pirulí i xarxa
aigua mpal juny i juliol

La comissió acorda per unanimitat proposar al Plenari Municipal l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR l'expedient 3/2017, de reconeixement
d'exercicis anteriors per un import total de 1.710,98€.

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 comenta que és un tràmit que es fa de tant en
tant a l’Ajuntament.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

DINOVÈ.- BAIXA DE CRÈDITS DE COBRAMENTS D'EXERCICIS TANCATS.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, règim
intern i territori de data 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Vista la relació presentada pes de Recaptació per tal de donar de baixa
determinats crèdits de cobrament d’exercicis tancats
Vista la proposta emesa pel tresorer accidental de l’ajuntament i sense
entrar en debat, la comissió acorda per unanimitat proposar al Plenari
Municipal l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- DONAR DE BAIXA de crèdits pendents de cobrament d’exercicis tancats,
pels motius que s’especifiquen i per la quantitat de MIL CINC-CENTS
SETANTA-DOS
amb VUITANTA-UN EUROS ( 1.572,81 €) d’acord amb la relació
següent:
BAIXES PER INFORME
PARTIDA
BAIXA

DESCRIPCIÓ

16.13000
16.31300

Quota municipal impost s/activitats econòmiques 828,44 €
Taxa serveis: Activitats Esportives i Ús instal.
Esportives
9,25 €

TOTAL

TOTAL

837,69 €

BAIXES PER PROPOSTA DE BATLIA
15.30200

Taxa per la recollida de fems i el seu tractament735,12 €

TOTAL

735,12 €

TOTAL BAIXES ANYS ANTERIORS
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Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
VINTÈ.- 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 16.11.2017, que es transcriu a continuació:
“Vista la relació presentada des de Recaptació per tal de donar de baixa i
retornar ingressos indeguts d’exercicis tancats
Sense entrar en debat, la comissió acorda per
Plenari Municipal l’adopció del següent acord:

unanimitat

proposar

al

ÚNIC.- DONAR DE BAIXA i RETORNAR la quantitat de 289,76 € corresponent a la
següent relació:
EXERCICI
2016
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016

REBUT
319-001
770-002
769-001
769-002
769-001
769-002
768-001
768-002
869-002
868-001
868-002
868-001
868-002
867-001
867-002

CONCEPTE
I.V.T.M.
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA
I.B.I. URBANA

IMPORT A DONAR DE BAIXA I RETORNAR
100,72 €
22,64 €
22,63 €
22,64 €
22,63 €
22,64 €
21,36 €
21,35 €
4,74 €
4,73 €
4,74 €
4,73 €
4,74 €
4,73 €
4,74 €”

Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
VINT-I-UNÈ.- SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC
MARÍTIM-TERRESTRE AMB INSTAL·LACIONS DE SERVEI DE TEMPORADA 2018-2021 A
SANT TOMÀS I SANT ADEODATO.
Es dóna compta de l’expedient elaborat per a l’ocupació de béns de domini
públic marítim terrestre estatal per a l’explotació dels serveis de
temporada al terme municipal des Migjorn Gran pels any 2018 a 2021, amb les
instal·lacions
següents:
1. Platja de Sant Adeodato
- 64 hamaques i 32 para-sols
- 2 velomars
- 2 padel-surf
- 3 paraigües
- 1 torre de vigilànica + mòdul de primers auxilis
- 1 canal de llançament-varada (inclou el balissament de dlimitació de la
zona de bany)
- 1 renta-peus
- 1 dutxa
- 3 papereres
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2. Platja de Sant Tomàs
- 236 hamaques i 118 para-sols
- 2 embarcacions a motor
- 3 velomars
- 2 padel-surf
- 3 piraigües
- 3 canals de llançament-varada (inclou el balissament de delimitació de la
zona de bany)
- 2 torres de vigilància
- 1 salvament
- 1 caseta de bany
- 1 zona esportiva (6x12)
- 4 àrees de pícnic
- 2 renta-peus
- 1 dutxa
- 5 papereres
- 1 panell informatiu
I es proposa, l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- SOL·LICITAR a la Demarcació de Costes de les Illes Balears
l’ocupació dels béns de domini marítim terrestre estatal per a l’explotació
dels serveis de temporada i instal·lació de balissament pels anys 2018 a
2021, tot segons la relació i plànols d’instal·lació que consten a
l’expedient.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que l’any 2017 acaba la concessió de
l’empresa que gestiona els para-sols i les hamaques a Sant Tomàs, i en
conseqüència s’ha de demanar l’autorització pertinent a Costes i desprès
s’haurà de treure a licitació.
El Sr. Verdú demana si és per l’estiu que ve.
El Sr. Batle respon que si.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

VINT-I-DOSÈ.- SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE
MARÍTIM-TERRESTRE AMB BALISSAMENT (2018-2021) A BINIGAUS.

d’acord

DOMINI

i

PÚBLIC

La secretària llegeix la proposta d’acord, que es transcriu a continuació:
ÚNIC.- Sol·licitar a la Demarcació de Costes de les Illes Balears
l’ocupació dels béns de domini públic marítim terrestre estatal per a la
instal·lació del balissament pels anys 2018 a 2021 per a la platja de
Binigaus.
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que com cada any es demana atorització
a Costes per tal que deixin balisar la platja de Binigaus pensant amb la
seguretat dels banyistes.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

VINT-I-TRESÈ.- SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC
MARÍTIM-TERRESTRE AMB BALISSAMENT (2018-2021) A CALA ESCORXADA, CALA FUSTAM
I CALA TREBALÚGER.
La secretària llegeix la proposta d’acord, que es transcriu a continuació:
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ÚNIC.- Sol·licitar a la Demarcació de Costes de les Illes Balears
l’ocupació dels béns de domini públic marítim terrestre estatal per a la
instal·lació del balissament pels anys 2018 a 2021 per a la platja de Cala
Excorxada, Cala Fustam i Cala Trebaluger.
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que és la primera vegada que es
pretenen balisar aquestes tres platges verges, i creu que es convenient per
a la seguretat dels banyistes.
El Sr. Batle conclou que es balisaran 4 de les 5 platges verges del
municipi de cara a la pròxima temporada d’estiu, i nomès quedarà sense
balisa la platja de Atalis, ja que el balissament té un important cost
sobretot quan es fa per primera vegada.
El Sr. Batle comenta que dins el pressupost
suficient per poder fer aquest balissament.

2018

es

posarà

partida

La Sra. Sanchéz demana de quin cost tindrà.
El Sr. Batle respon que uns 13.000€ aproximadament.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

El Sr. Batle comenta que vol indtoduir diverses mocions per urgència i que
aquestes es passaran a votar una a una.
La secretària diu que la 1era moció a tractar segons el registre d’entrada,
és la presentada pel grup socialista des Migjorn Gran amb el següent títol
“Ús adequat de les instal·lacions del poliesportiu”.
Se sotmet a votació la urgència, i s’aprova per sis (6) vots a favor del
Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sra. Sanchéz, Sr. Conesa, Sra. Riudavets i
Sra. Goñalons i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps.
VINT-I-QUATRÈ.-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN AL
PLENARI PER L’ÚS ADEQUAT DE LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU
La secretària interina llegeix la moció, que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ:
ÚS ADEQUAT DE LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament s'impulsà i gestionà l'execució de
l'aïllament de la coberta del pavelló esportiu municipal. També, en l'altre
extrem de l'edifici, és a dir, a nivell de sòl, s'ha dut a terme la
renovació del parquet. De manera que el conjunt de la instal·lació
esportiva local ha quedat en perfecte estat per al seu normal ús per part
de les persones que hi fan esport.
Igual que passa amb les dues pistes de tennis del municipi, la pista del
pavelló esportiu es pot llogar per part de qualsevol usuri habitual o
puntual en les hores en què no s'hi desenvolupa alguna de les diferents
activitats esportives ofertades per l'ajuntament: gimnàstica artística,
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patinatge, bàdmington... per tal de ser emprada per a
esportiva: un partit de bàsquet o qualsevol altra proposta.

la

pràctica

Fins aquí, tots d'acord. Ara bé, la nostra sorpresa pel que vam veure al
Pavelló Municipal el passat dissabte 7 d'octubre va ser majúscula.
Sense que hi fos present cap resposable del Consistori (el batle,
responsable de l'àrea en aquella data) ni de l'empresa adjudicatària
Gestió, Socorrisme i Esport; es trobaven dins les instal·lacions esportives
una vintena d'al·lots i els pares d'un d'ells, celebrant l'aniversari del
fillet.
En el cas que una família no pugui fer-ho a casa, Es Migjorn té la sort de
comptar amb locals adequats per a events d'aquesta naturalesa, per exemple
l'ACR o l'antiga pista de bàsket del camp de futbol.
No entenem quina ordenança existeix a l'Ajuntament que reguli aquest tipus
d'activitat i quins criteris s'utilitzen a l'hora d'autoritzar aquestes
coses. Creim que es fa de manera totalment arbitrària i sense atendre a les
normes pròpies de les ordenances reguladores i sense control dels ingresos
que es deriven d'aquestes activitats no esportives.
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA FA AQUESTA PROPOSTA D'ACORD:
ÚNIC. El nou regidor d'esports de la Corporació Local (el batle, en el seu
defecte) no permetrà que una situació com aquesta es torni a repetir
Es Migjorn Gran, 27 de novembre de 2017
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala”
Obert el debat, la Sra. Goñalons diu que com ja va dir a la Comissió, no
creu lògic i adequat fer una festa privada sense control de cap responsable
de l’Ajuntament al poliesportiu municipal, quan el nou paviment ha tingut
un cost important per a les arques municipals.
La Sra. Goñalons comenta que el Sr. Batle va dir que aquesta gent que
fer la festa havia pagat 18€ que correspon a 1 hora de fer esport
aquesta instal·lació. La Sra Goñalons continua dient que aquesta festa
durar de 4 a 6 hores, i a més es va deixar un llum encés de
instal·lació.

va
en
va
la

La Sra. Goñalons conclou que a ells no li sembla coherent fer una festa al
poliesportiu fora del que es pròpiament l’esport, i van utilitzar material
de la mateixa instal·lació.
La Sra. Goñalons segueix dient que va demanar al Sr. Batle qui és feia
càrrec si algú en aquella festa es feia mal, i ell va respondre que hi
havia una assegurança. La Sra. Goñalons comenta que l’asegurança és per
quan practiqués esport no per fer una festa infantil.
La Sra. Goñalons demana quantes festes infantils s’han fet damunt la pista.
El Sr. Batle respon que l’Ajuntament té contractada una assegurança de
responsabilitat civil per a tot, i en conseqüència cobriria tots aquests
danys.
El Sr. Batle comenta que a la Comissió es va comprometre a demanar un
informe al coordinador del poliesportiu, i en aquest informe consta que la
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1era festa d’aniversari que es va fer va ser l’any 2014 i durant aquests
anys se n’han fet unes 5 o 6 festes durant aquesta legislatura.
El Sr. Berlingheri comenta que en principi la pista del poliesportiu no es
lloga per a fer un aniversari, sinó per a fer una activitat esportiva on
els fillets tenguin un lloc per jugar.
El Sr. Berlingheri explica que el document que es signa per a poder
utilitzar la instal·lació, és detalla molt bé quins són els drets i deures
de l’usuari, una altre cosa és que desprès l’usuari ho compleixi o no. El
Sr. Berlingheri conclou que l’usuari al signar aquest document es fa
responsable de qualsevol desperfecte que es pugui causar.
El Sr. Berlingheri diu que annexa al document s’explica que hi ha un sala
annexa a la pista que podrà ser utilitzada si es vol consumir begudes i
menjar, i recalcar que no es poden consumir begudes alcohòliques.
El Sr. Berlingheri enumera les obligacions que consten al document i que
són signades pels usuaris.
El Sr. Berlingheri comenta que això és fa des de 2014 i ell no hi era, i el
grup socialista ho devia saber ja que governaven.
La Sra. Sanchéz respon que ella personalment desconeixia que es féssin
festes d’aniversari al poliesportiu.
El Sr. Berlingheri conclou que ells no permeten fer festes d’aniversari al
poliesportiu, ja que l’activitat del poliesportiu no ho permet. El Sr.
Berlingheri continua dient que no és lloga la pista del poliesportiu per
fer una festa d’aniversari sinó que és lloga per fer una activitat
esportiva i a partir d’aquí es cobra un lloguer de la pista de 18€.
El Sr. Berlingheri comenta que la moció parla de l’antiga pista de bàsquet
que té el mateix problema que el poliesportiu, que només pot abarcar
activitats esportives.
El Sr. Batle comenta que la Sra. Goñalons va dir a la comissió que hi havia
al·lots amb patinent damunt de la pista.
La Sra. Goñalons respon que ella no hi va ser però li va contar la gent que
si hi va ser.
La Sra. Sanchéz demana al Batle si li pot fer arribar els registres
d’entrada on consti les sol·licituds de cessió d’espais municipals.
El Sr. Batle li respon que faci la petició per registre d’entrada.
La Sra. Sanchéz comenta que no es pot comparar amb l’antiga pista de
bàsquet, ja que en aquesta no s’ha gastat 54.000€ en fer un paviment nou.
El Sr. Berlingheri respon que a la pista de bàsquet tampoc es pot fer per
activitat.
La Sra. Sanchéz diu que ella està parlant de conservar tots els espais
municipals on tot el poble ha invertit diners.
El Sr. Batle comenta que dins el poliesportiu es varen fer diferents festes
i entre elles una paella desprès d’un partit de fútbol entre periodistes i
polítics, i ningú va dir res.
La Sra. Goñalons respon que no s’havia gastat el que s’ha gastat ara.
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El Sr. Berlingheri insisteix en que si no és pot no és pot i no es en
funció dels diners que s’han gastat o no.
El Sr. Batle comenta que si tots els grups polítics estan d’acord, es
canviï el redactat de la moció i el que si es permeti fer sigui festes
esportives, no d’aniversaris on hi hagi un responsable adult, permeten fer
esport a la pista i la bereneta es faci a la sala de mà dreta. El Sr. Batle
conclou que en aquest sentit votaria a favor.
El Sr. Triay diu que el més important es saber qui entrega la clau i qui la
recull, i si fós el coordinador en Pere Calafat la recull, i en el moment
de recollir la clau s’hauria de verificar que no hi ha hagut desperfectes.
El Sr. Riudavets comenta que troba un poc temerària la proposta del Sr.
Triay, i considera que segons la naturalesa pròpia del poliesportiu aquesta
instal·lació no és el lloc adequat per a una familia per fer festes
d’aniversaris.
El Sr. Berlingheri diu que s’hauria de cercar una manera per tal que la
gent del poble pugui aprofitar les instal·lacions d’una manera correcta i
adequada.
El Sr. Riudavets explica que sembla que hi ha hagut una mica de descontrol.
I proposa que tal vegada l’empresa que gestiona el poliesportiu podria
tenir un dels seus empleats que vigilés durant aquestes festes.
El Sr. Berlingheri respon que s’hauria de proposar a l’empresa i que ho
valori.
El Sr. Batle demana si tots els grups estan d’acord en que és puguin fer
festes esportives i a l’antic gimnàs s’hi pugui menjar, i tota la gent des
Migjorn s’en pugui beneficiar.
El Sr. Verdú comenta que el seu grup s’ha abstingut en la votació de la
urgència ja que creu que no hauria d’haver entrat com a punt d’urgència, i
s’hauria d’haver debatut més.
Rl Sr. Verdú diu que està d’acord en que es puguin fer festes esportives,
però que els que es facin responsable els pares creu que s’ha de matizar i
s’hauria de xerrar més.
El Sr. Verdú conclou que s’hauria de poder gaudir de les instal·lacions del
poliesportiu com fins ara s’ha fet, i no entén que ara suposi tant de
problema com la problemàtica sorgida en relació a les actuacions dins dels
bars.
El Sr. Batle proposa refer aquesta moció i que així es pugui donar un acord
unànim al respecte.
El Sr. Verdú demana que es demani informació a l’empresa que gestiona el
poliesportiu.
Sense cap més intervenció, es deixa damunt la taula la moció.
La secretària diu que la 2na moció a tractar segons el registre d’entrada,
és la presentada pel grup socialista des Migjorn Gran amb el següent títol
“Dia Internacional contra la violència de gènere”.
Se sotmet a votació la urgència, i s’aprova per unanimitat.
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VINT-I-CINQUÈ.-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL PEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
La secretària interina llegeix la moció, que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ:
ASSUMPTE: DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Un any més, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere,
des del Grup Socialista volem manifestar el nostre més ferm compromís amb
les dones víctimes de la violència de gènere. Un compromís actiu dia a dia,
perquè per erradicar la violència es requereix el compromís individual i
col·lectiu durant tots els dies de l'any.
La lluita contra la violència que s'exerceix cap a les dones, ha de ser una
prioritat que ens obliga a tota la societat en el seu conjunt. Una
obligació
que
li
correspon
en
primera
instància
als
governs
i
administracions en el marc de les seves corresponents competències.
La violència de gènere enfonsa les seves arrels en la històrica desigualtat
que han tingut i encara segueixen tenint les dones, com a conseqüència del
patriarcat existent en les nostres societats, per això és fonamental
abordar la seva erradicació des de les polítiques d'igualtat, des del
feminisme, per afavorir una cultura de la igualtat enfront d'una cultura de
la submissió.
Els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que
constitueix un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com la
llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació
proclamats en la nostra Constitució. El millor antídot contra la violència
de gènere és la igualtat de gènere i per això cal treballar polítiques
públiques d’igualtat des de la transversalitat.
Una de les senyes d’identitat d’aquesta legislatura és el compromís
feminista. Per primera vegada en la història democràtica de Balears s’ha
trencat el sostre de vidre i tenim a una dona presidenta del Govern, amb un
Govern paritari, amb l’aprovació d’una llei ambiciosa, com és la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes i en aquests moments
s’està elaborant un Pla Autonòmic contra l’explotació sexual de dones i
nines, per combatre la violència sexual que pateixen moltes dones a les
nostres illes.
Des de les diferents conselleries s’estan impulsant els objectius de la
Llei d’igualtat de dones i homes fent èmfasi en la formació del personal de
l’administració, especialment la policia local, una peça clau en la lluita
contra la violència de gènere. S’han revisat i actualitzat els protocols
sanitaris de prevenció de la violència de gènere, per millorar la resposta
a l’atenció primària de les dones víctimes. Amb programes com “Amb tots els
sentits” es treballa la prevenció de la violència de gènere i altres temes
amb els joves de secundària i FP i s’ha ampliat l’oferta educativa de
formació professional amb el curs d’agents d’igualtat. Són destacables els
plans d’inserció laboral amb les dones víctimes, l’impuls de clàusules
socials d’igualtat en els procediments de contractació i de subvencions i
què els pressuposts de 2018 duen integrada la perspectiva de gènere.
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A diferència d’altres moments on s’aprovaven plans, però després no hi
havia un compromís d’inversions, aquest Govern del Canvi està plasmant a
nivell pressupostari el seu compromís amb la igualtat entre dones i homes.
És destacable que els pressuposts 2017 hagin tingut una pujada del 18% a
l’Institut Balear de la Dona que han permès millorar els recursos
assistencials per a les víctimes de violència de gènere, reforçant
l’atenció directa i descentralitzada, reobrint dues oficines d'ajuda a
víctimes, que recordem, el Govern del PP va tancar.
Una altra de les eines impulsades per continuar lluitant contra les
violències masclistes i per prevenir-les és el «Pacte social contra les
violències masclistes: ReAcció». Amb aquest pacte es pretén mobilitzar i
implicar totes les institucions i tota la societat balear en contra de les
violències masclistes. En aquest pacte s’han involucrat a 10 Conselleries
del Govern, consta de 6 línies estratègiques, 23 objectius, 135 mesures i
un pressupost de 13,6 milions d’euros d’aquí a 2020. El major esforç
pressupostari de la història de la nostra CCAA per treballar contra les
violències masclistes.
Al igual que aquest Pacte Autonòmic assenyalem la importància del Pacte
d’Estat contra la Violència de Gènere, que els Grup Socialista tant ha
reivindicat i que ha d’implicar necessàriament a tots els Ajuntaments de
les nostres illes. Després d’anys de retalls en les partides d’igualtat i
violència de gènere per part del PP a la fi hem aconseguit un acord de
mínims per protegir a les dones i els seus fills.
No es podrà avançar en l'erradicació de la violència i en l'atenció
específica a les dones, si no s'estableixen els mecanismes de coordinació
necessaris
entre
les
diferents
administracions
i
institucions
amb
responsabilitat en la matèria, però tampoc es podrà seguir avançant si no
es doten a les diferents administracions dels recursos econòmics i de
personal especialitzat adequats.
En la resposta integral, les administracions locals són una peça clau i
juguen un paper fonamental. Els Ajuntaments per la seva pròpia definició
com a institució més propera a la ciutadania i a les necessitats socials,
suposen el primer estament en la prevenció així com en l'atenció a través
d'informació, assessorament, protecció i acompanyament a les dones víctimes
i a les seves filles i fills.
És imprescindible dotar de nou als Ajuntaments de les seves competències en
matèria d'igualtat. És necessari i imprescindible comptar amb les
estructures municipals i la seva implicació en la lluita contra la
violència de gènere, i per a això és fonamental dotar-los de recursos
adequats.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista proposam al
l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran , l’aprovació dels següents ACORDS:

Ple

de

1. Instar a adherir-se al Pacte Social contra les Violències Masclistes//
En cas d’estar adherit: Es compromet a impulsar els objectius del Pacte
Social contra les Violències Masclistes i a difondre-ho entre els agents
socials i societat civil.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar el programa “Amb tots
els sentits” al seu municipi.
3. Instar al Govern d'Espanya, al compliment del compromís econòmic acordat
en el Pacte d’estat contra la violència de gènere, a fi de destinar via
transferència als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d'euros
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durant els propers 5 exercicis, per al desenvolupament
corresponents contemplades en aquest Pacte.

de

les mesures

4. Instar al Govern d'Espanya, al fet que iniciï els tràmits per a les
modificacions legislatives necessàries, a fi de devolució de les
competències a les entitats locals en l'exercici de les polítiques
d'igualtat i contra la violència de gènere.
Es Migjorn Gran, 27 de novembre de 2017
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala”
Sense cap intervenció,
unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

moció

i

s’aprova

per

La secretària diu que la 3era moció a tractar segons el registre d’entrada,
és la presentada el regidor no-adcrit amb el següent títol “Reconeixement
al Sr. Batle”.
Se sotmet a votació la urgència, i s’aprova per cinc (5) vots a favor del
Sr. Batle, Sr. Berlinguieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i quatre (4)
abstencions de la Sra. Sanchéz, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets.
VINT-I-SISÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR ENRIGUE BERLINGHIERI MARTÍNEZ
DE RECONEIXEMENT AL SR. BATLE
La secretària interina llegeix la moció, que es transcriu a continuació:
Moció de Reconeixament al Sr. Batle
Aquesta es una moció de reconeixament del Regidor de l’equip de govern al
Sr. Batle d’Es Migjorn Gran per la iniciativa portada a terme per finançar
a compte dels fons provinents de l'Impuls de Turisme Sostenible, del
projecte de “Millora de les instal.lacions del tram sud del carrer Major
del nostre poble” així com per la feina feta davant dels organismes i
administracions competents per aconseguir l’esmentat finançament.
Tenint en compte les circumstàncies en las que el Sr. Batle ha estat
treballant per fer les gestions necessàries per aconseguir el finançament
referit, sense el suport d’un equip de govern que van renunciar a seguir en
el seus càrrecs i afegir-se a treballar per un projecte que anava en el seu
programa electoral i que sens dubte, i no crec que ningú ho discuteixi, es
necessari i beneficiòs per Es Migjorn Gran es pel que en aquest cas creiem
que el batle es mereixedor del reconeixement d’aquest ajuntament per la
seva feina en aquest projecte.
DEMAN:
El reconeixament al Batle de tots els Regidors de l'Ajuntament des Migjorn
Gran per haver aconseguit el finançament per poder executar l'esmentat
projecte.
Enrique Berlinghieri Martínez
Es Migjorn Gran a 28 de novembre de 2017”
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El Sr. Berlinghieri comenta que ell quan arriba a l’Ajuntament es troba que
ha aconseguit un finançament per una obra important pel poble i ha estat
una iniciativa del Sr. Batle i l’ha portat a bon termini. Sr. Berlinghieri
conclou que la seva bona feina ha donat una empenta a un projecte molt
important pes Migjorn Gran.
La Sra. Sanchéz respon que si el que esta dient és que els diners
provinents de l’Impost de Turisme Sostenible, és rebran gràcies a la feina
del Sr. Batle i se li ha de fer un reconeixement per la seva feina.
El Sr. Berlinghieri respon que si. I considera que ara està treballant sol
sense el suport de ningú i considera que degut a aquestes circumstàncies
correspon aquest reconeixement.
La Sra. Sanchéz demana quina feina ha fet el Sr. Batle per aconseguir
aquests diners.
El Sr. Berlinghieri respon que com diu la moció per la feina “feta davant
els organismes i administracions competents”.
La Sra. Sanchéz demana si això no forma part de la seva feina, i no creu
adient fer un reconeixement a algú per fer la seva feina.
El Sr. Berlinghieri diu que aquesta és la seva proposta.
La Sra. Sanchéz comenta que aquests diners els va desbloquejar el Consell
Insular de Menorca.
El Sr. Batle diu que està parlant de diners que venen de l’impost del
Turisme Sostenible.
La Sra. Sanchéz comenta que en qualsevol cas no és una cosa aconseguida pel
Sr. Batle vengui finançat d’una banda o una altra.
El Sr. Berlinghieri diu que ell ho proposa i el Ple decidirà.
La Sra. Sanchéz respon que aquest projecte podria estar fet fa estona.
El Sr. Berlinghieri demana perquè no és va fer.
La Sra. Sanchéz respon perquè el Sr. Batle no ha volgut, si és la inversió
que es pensa i diu que el seu grup no ha pogut llegir la moció ja que
aquesta s’ha duit avui per urgència.
El Sr. Batle comenta que el projecte fa referència a la peotanilització del
carrer Major. El Sr. Batle diu que ell va ser l’únic que va estar d’acord
en que els diners provinents d’AGRYTURSA anessin a aquest projecte i
recorda que la resta de l’equip de govern va voler que anessin als carrers
del casc antic.
La Sra. Sanchéz respon que el Sr. Batle havia de desbloquejar els romanents
de tresoreria per poder tenir suficients diners.
El Sr. Batle diu que no hi havia pressupost per fer el projecte i per
pròpia iniciativa ho va presentar el projecte perquè fos finançat per
l’Impost de Turisme Sostenible, amb la sort que aquest projecte vindrà
finançat en el seu 100%.
La Sra. Sanchéz comenta que contra la inversió en si el seu grup no té res
a dir, i diu que el dia que s’aprovi el projecte hi estaran d’acord, però
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d’aquí a fer un reconeixement a la feina del Sr. Batle, quan el projecte fa
estona que podria estar fet.
El Sr. Berlinghieri diu que si fa estona perquè no és va fer.
La Sra. Sanchés respon que quan ella era a l’equip de govern la persona que
encarregava els projectes era el Sr. Batle.
El Sr. Riudavets comenta que la urgència d’aquesta moció s’aprovat per cinc
vots a favor i contra això no hi tenen res a dir, però el seu grup com no
havia tingut accés al contingut amb anterioritat al Ple no té una posició
acordada. I demana a la secretària si aquest tipus de moció que un regidor
demani un reconeixement pel Sr. Batle del seu propi grup si és ortodoxe o
no o si és habitual.
La secretària interina respon que ella no entra en el contingut de les
mocions.
El Sr. Riudavets diu que ell no votaria en contra sinó que optaria per
abstendre’s davant la perplexitat d’una iniciativa així. I diu que tal
vegada el regidor Sr. Berlinghieri hauria d’haver esperat els resultats
abans de presentar una moció d’aquest tipus.
El Sr. Verdú comenta que quan varen resvisar tots els projectes que hi ha a
l’Ajuntament aquest no tenia dotació presupostària i manifesta que està
content que aquest projecte hagi rebut aquest finançament.
El Sr. Verdú diu que en el seu moment ja va reconèixer la feina feta al
aconseguir aquest finançament.
La Sra. Sanchéz comenta que ara no s’està debatint si s’està d’acord amb
aquest projecte o no, sinó que el que s’està debatint és que el Ple
reconeixi la feina del Sr. Batle quan és la seva feina.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la moció i és rebutja per
tres (3) vots en contra de la Sra. Sanchéz, Sr. Conesa i Sra. Goñalons, un
(1) vot a favor del Sr. Berlinghieri i cinc (5) abstencions del Sr. Batle,
Sr. Riudavets, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps.
VINT-I-SETÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
27.1 Abans de passar a les preguntes, la secretària diu que abans de
començar el Ple el grup socialista li ha fet lliurament d’un prec que passa
a llegir:
“Vist que hi ha prevista la modificació del Reglament Orgànic Municipal,
elevam al Ple el següent PREC per poder ser tractat i arribar a un acord
entre els diferents grups polítics:
1. Punts de l’ordre del dia dels Plens que siguin DONAR COMPTE: demanam
que, si el tema és prou important, com per exemple el decret de delegació
d’àrees del darrer Ple, es don un torn de paraula per poder fixar la
posició dels dos grups polítics que no gestionam.
Els vesin mereixen el respecte dels nou membres del Consistori: tenen pret
a saber la opinió dels tres grups municpals que els representam.
2. PRECS I SUGGERIMENTS: quan hi ha una pregunta per part d’un dels dos
grups de l’oposició, demanam que hi hagi torn de rèplica per part del grup
polític que ha fet la pregunta, ja que alguna cosa pot no haver estat prou
bn explicada/entesa. L’esquema que s’ha seguit fins ara (amb total
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normalitat) és el que proposam: pregunta-resposta-rèplica (aclariments)resposta
De manera que, en tot cas, tancaria el debat la persona a qui s’ha fet la
pregunta.
3. COMISSIONS INFORMATIVES: demanam que es respectin, per part de
tothom, els torns de paraula i que el president de la comissió moderi les
intervencions, evitant faltes de respecte d’uns regidors cap a altres.
4. PLENS ORDINARIS: demanam que es pugin celebrar cada mes en lloc de
cada dos mesos, per poder participar de forma més activa en els temes
importants.
Creim que seria just establir uns criteris que permetin una major
participació als òrgans decissius, ja que la manera de gobernar ara mateix
per decret de batlia, pot generar certs dubtes que estaria bé poder debatre
als òrgans competents.”
La Sra. Sanchéz comenta que queda prou clar el que demanen.
El Sr. Batle respon que quan el grup socialista era equip de govern no
volien que l’oposició tingués dret a rèplica i ara ho voleu.
El Sr. Batle continua dient que com a municipi petit, es Migjorn el Ple
ordinari es fa cada 2 mesos, i no entén a que ve ara demanar un ple cada
mes.
El Sr. Batle diu que tornen incidir amb els decrets de Batlia i respon que
els decrets de Batlia poden estar al seu abast l’endemà de que els signi, i
demana que no hi hagi aquesta psicosis de que s’amaguen les coses, i
emplaça al partit socialista a què demani els decrets i desprès facin les
preguntes que considerin pertinents als plens ordinaris.
La Sra. Sanchéz respon que ella no ha dit mai que no volia torn de rèplica,
i recorda que sempre ha respost les preguntes i ha deixat que xerrin a part
recorda que el que regula els temps de intervenció és el Sr. Batle.
El Sr. Verdú diu que una vegada la Sra. Sanchéz va demanar al Sr. Batle que
tallés la intervenció del Sr. Verdú.
La Sra. Sanchéz respon que devia haver demanat una cosa vàries vegades i ja
l’havia respost.
El Sr. Verdú comenta que fins ara el partit socialista havia vist coses que
estaven molt bé i ara pensa que no estan bé.
La Sra. Sanchéz respon que al revès també es dóna, ja que fins ara el
partit popular no veia que les coses es fessin bé i ara si que creu que és
fan bé.
27.2
La secretària interina comenta que es procedirà a llegir les
preguntes per ordre de registre d’entrada, si més no vol fer un comentari
legal.
La secretària interina diu que s’ha presentat per part del Sr. Berlinghieri
un registre d’entrada (RE 1351, de data 1351) de preguntes dirigides a
regidor/a que no formen part de l’equip de govern, i recorda que aquests
tipus de preguntes no són les regulades com a tal al ROF i al Reglament
Orgànic Municipal i que han de ser tractades al Ple que permet fer
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qualsevol qüestió plantejada als regidors de l’Equip de Govern
o a la
Batlia.
La secretària interina informa que va remetre còpia d’aquestes preguntes a
la regidora a la que anaven dirigides i aquesta pot decidir si respon o no.
El Sr. Batle respon que ell no està d’acord amb el que diu la secretària
però respectarà l’advertiment legal fet.
La Sra. Sanchéz diu que respondrà les preguntes, però donarà resposta d’una
manera més global, fent una introducció i desprès donarà resposta per grups
de temes i les quatre darreres les contestarà de manera individual.
La Sra. Sanchéz comenta que donarà una còpia de la resposta a la secretària
interina ja que vol que consti amb acta la seva resposta.
La Sra. Sanchéz diu textualment:
“El Reglament Orgànic de l’Ajuntament preveu a l’art.36 la possibilitat,
als Plens Ordinaris de presentar PREGUNTES i de manera taxativa, hi diu:
“és qualsevol qüestió plantejada als Regidors de l’Equip de Govern o a la
Batlia”.
Ara mateix, la situació a l’Ajuntament des Migjorn Gran és la següent:
1. Equip de Govern, format pel Batle i el Regidor Berlinguieri ( Grup No
Adscrit)
2. Recolzament extern del govern local per part del PP (mitjançant un Pacte
Secret)
3. Grup Socialista, com a única veu d’oposició dins el Consistori
Municipal.
Per tant, en tot cas, les preguntes les ha de fer el Grup Socialista ( o el
grup popular, si vol mantenir la tònica d’abans) , a qualsevol dels dos
membres de l’Equip de Govern, les dues persones amb la responsabilitat de
rendir comptes davant els ciutadans.
Tot i que ens estranya que el suplanti el Batle- que és qui per cert firma
el document- veient les preguntes formulades pel regidor Berlinguieri cap a
una representant de l’oposició, es dibuixa perfectament el seu paper al
nostre poble: defensar el batle, des d'Eivissa, de coses indefensables; ja
que tothom sap que encara que la batlia delegui àrees de gestió, el màxim
responsable que aquestes àrees funcionin segueix essent el propi batle.
Per açò demanam al sr Berlinguieri que es centri en la seva tasca: o és que
es pensa que tots els migjorners li hem de pagar per marcar a l’oposició,
mentres deixa d’atendre els serveis municipals de les seves tres àrees?
També demanam que aquestes situacions ridicules, no es tornin a produïr al
Plenari, al que noltros tenim el màxim respecte; ho demanam per coherència
i sentit comú. Aixi mateix demanam al nou regidor que es llegeixi el
Reglament Orgànic per no crear més situacions esperpèntiques com aquesta
que s’acaba de produïr avui en aquest Ple. També l’informam que des de casa
seva (des d’Eivissa) , telemàticament, pot registrar els documents que
trobi pertinents, a través de la carpeta ciutadana de la web de
l’Ajuntament; i així no ho haurà de fer mitjançant persona interposada!!!
Però, en fi...ja que ens dóna l’oportunitat de xerrar ho explicarà”
La secretària interina llegueix les preguntes del 1r bloc:
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Com a regidora d’Hisenda de l’equip de govern:
1.- Donant per suposat la seva assistència a totes les comissions i plens
del Consell Econòmic i Social, quines són les propostes referides a Es
Migjorn Gran i quines han estat les accions per posar-les en marxa?
2.- Quantes vegades s’ha reunit amb la secretaria/interventora del nostre
ajuntament per tal de desbloquejar els romanents de tresoreria?
3.- I no tenint capacitat i/o coneixements per desbloquejar els romanents
de tresoreria ha demanat informació i/o assessorament al Consell Insular de
Menorca per solucionar el problema?
4.- Quin va ser l’assessorament rebut, si el va rebre?
5.- Si no el va rebre, va fer les gestions necessàries per esgotar totes
les vies per rebre aquest assessorament?
6.- Va comunicar a l’equip de govern o en el seu defecte al Sr. Batle el
resultat de les seves gestions?
7.- Que va fer per implementar les solucions, si n’hi van donar o les va
aconseguir?
La Sra. Sanchéz respon textualment:
“En referència a les reunions externes, vull dir que durant els 6 anys que
he estat regidora (tant a aquesta legislatura com a l’anterior), he
procurat anar a totes les reunions externes que em semblàven profitoses per
l’Ajuntament i de les que podia treure algún rendiment o idea per
implementar al poble. Ara bé, jo mai he tingut dedicació i per tant , des
d’un principi vam acordar amb el Batle (que si té dedicació exclussiva),
que ell aniria a les reunions a què jo no pugués assistir degut a la meva
feina: el sr Berlinguieri deu saber que el que em dóna de menjar no és
l’Ajuntament, sinó la meva feina de farmacèutica; i que hi ha reunions
convocades a hores en què evidentment m’és impossible ser-hi.
Concretament a les reunions del Consell Econòmic i Social, no hi vaig
assistir perquè es feien els matins, però sempre vaig remetre la
convocatòria al Batle, demanant que hi anés ell perquè era important. En
aquest segon mandat ,curiosament, mai vam saber si hi anava o no, perquè no
ens traslladava la informació de les mateixes.
I, abans d'entrar a contestar el tema dels romanents de tresoreria, voldria
que vostè que em fa a mi aquesta sèrie de preguntes, explicàs, per tal que
consti en acta, què són els romanents de tresoreria (més que res perquè a
vegades xerram en termes que potser els veïns i veïnes no coneixen i és a
ells a qui va adreçada la informació). Per tant, el sr berlinguieri podria
resumir una mica que són els romanents de tresoreria i que és aquest
bloqueig al que es refereix, i despres jo li contestaré.”
El Sr. Berlinghieri respon que el que sap dels romanents de tresoreria és
el que se li ha explicat, i diu que són uns diners que estaven bloquejats
en funció dels calers que té l’Ajuntament com diu la tresoreria i que no és
podien fer servir, el Sr. Berlinghieri continua dient que aquests diners
s’havien de desbloquejar i havia una sèrie de gestions que s’havien de fer
que a dia d’avui s’han fet i s’ha aconseguit que això és desbloquetji.
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El Sr. Belinghieri comenta que no li demani d’on surten aquests diners
perquè no ho sap, l’únic que sap era que eren uns diners que estaven
bloquetjats.
La Sra. Sanchéz diu textualment:
“Quan a totes les altres preguntes sobre el romanent de tresoreria, tant
els meus companys ex-regidors com els membres de l’Assemblea local del Grup
Socialista des Migjorn , poden ratificar que més de 10 vegades es va
traslladar al batle la petició que havia de fer les gestions necessàries
per desbloquejar aquest doblers; avui vostè ja deu saber que la seva
tàctica era comprometre´s, sí, però després no actuar. I, per si encara no
ho ha notat, li vull fer saber que quan passi, sempre pot demanar-nos
consell a noltros: som experts en patir el comportament del batle.
Encara més, en diverses ocasions, una servidora va tractar el tema amb
Intervenció i per suposat, sempre comunicava els resultats de les meves
xerrades referents a aquest tema als companys del grup municipal i de
l’assamblea local. ( Si vostè hagués vingut a alguna assamblea, tal vegada
hauria sentit xerrar d’aquest tema, perquè era bastant freqüent). Però la
realitat en aquest tema, com en molts altres, era que el batle ni feia ni
deixava fer, i jo no podia passar per damunt la batlia en certs temes
importants com aquest.
Una cosa està clara i no em cansaré de repetir-la perquè veig que no
s’acaba d’entendre o tal vegada no convé entendre a segons qui, per aixi
poder tirar bolles fora i culpabilitzar a qui no toca : el màxim
responsable de qualsevol tema de qualsevol àrea de gestió és el Batle. Ara,
evidentment, si a mi m’hagués delegat aquest tema de forma directa i
expressa, jo hauria dedicat temps i ganes a resoldre´l, com he fet amb tots
els temes sempre.”
El Sr. Berlinghieri comenta que ell no assistia a les reuinions del PSOE ja
que no és militant.
La Sra. Sanchéz li respon que no essent militant també podia assistir a les
assembles del partit.
El Sr. Batle intervé dient que la Sra. Sanchéz ha repetit en diverses
ocasions que el màxim responsable de l’Ajuntament és el Sr. Batle, i
comenta que com a regidora d’hisenda hagués pogut fer una feina important
amb el tema de desbloquejar els romanents.
El Sr. Batle diu que ell volia desbloquejar els romanents, i la culpa de
que no és desbloquetjessin no és del Sr. Batle.
El Sr. Batle comenta que ara el tema està bastant avançat gràcies a la
persona que fa de tresorer que ve del Consell Insular de Menorca, i un cop
es puguin desbloquejar se n’ha d’alegrar tothom. El Sr. Batle recorda que
primer s’haurà d’eixugar deute i desprès es podrà fer inversions.
La secretària interina llegueix les preguntes del 2n bloc:
Com a regidora de medi ambient de l’equip de govern:
1.- Donant per suposat la seva assistència a totes les reunions de l’Agenda
Local 21, quines són les propostes referides a Es Migjorn Gran i quines han
estat les accions per posar-les en marxa?
2.- Quines va ser les seves gestions, si les va fer, davant ENDESA per tal
de solucionar el greu problema dels talls de llum al nostre poble?
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3.- Quines van ser les solucions que li van donar, si n’hi van donar?
4.- Si no n’hi van donar, va fer les gestions necessàries per esgotar totes
les vies de reclamació?
5.- Va comunicar a l’equip de govern o en el seu defecte al Sr. Batle el
resultat de les seves gestions?
6.- Què va fer per implementar les solucions, si li van donar o les va
aconseguir?
7.- Quines gestions va fer davant la Direcció general de Recursos Hídrics
per tal de poder reutilitzar l’aigua depurada a la urbanització de Sant
Tomàs?
8.- Quines van ser les solucions que li van donar, si n’hi van donar?
9.- Si no n’hi van donar, va fer les gestions necessàries per esgotar totes
les vies de reclamació?
10.- Va comunicar a l’equip de govern o en el seu defecte al Sr. Batle el
resultat de les seves gestions?
11.- Què va fer per implementar les solucions, si n’hi van donar o les va
aconseguir?
La Sra. Sanchéz diu textualment:
“Igual que amb el tema dels romanents, agraïria al sr Berlinguieri que per
respecte als veïns i per tal que sepin de què xerram, expliqui breument que
és l'Agenda Local 21 i després jo contestaré.”
El Sr. Berlinghieri respon que ell no ha estat regidor de medi ambient i
prefereix que la Sra. Sanchéz ho expliqui.
La Sra. Sanchéz respon que si fa preguntes sobre un determinat tema hauria
de saber de que s’està parlant.
El Sr. Berlinghieri diu que demana sobre una cosa que no sap per tal que la
Sra. Sanchéz li expliqui com és fa.
La Sra. Sanchéz diu textualment:
“Quan a Agenda Local 21: as Migjorn no està implementada i per tant no s’ha
fet cap reunió. Per tant el regidor Berlinguieri pot donar per suposat tot
el que vulgui, però es ridicul demanar l’assistència a reunions que no
existeixen. Quan jo ja havia deixat la regidoria, des del Consell Insular
es va començar a fer una feina d’anàlisi de la situació real de les agendes
locals 21 als diferents municipis de l’illa i també d’implementar-la als
municipis on no hi era. Per tant, en qualsevol cas, la pregunta, sr
Berlinguieri, l’ha d’adreçar directament al seu company d’equip de govern.
Quan al tema d’Endesa: tant altres membres de l’anterior equip de govern
com jo mateixa vam fer les gestions necessàries per averiguar quin era el
problema i com es podia solucionar. Ja deu saber el sr Berlinguieri que el
Batle sempre ens deia que el problema era només d’Endesa i feia només la
feina fàcil: enviar cartes demanant que es solucionés. Aixi, nosaltres vam
prendre la iniciativa de xerrar amb els promotors de l’obra (Endesa) i amb
el Consell Insular, i vam proposar una reunió a tres bandes (Consell,
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Endesa i Ajuntament). Per poc que vostè s’informi, sabrà que el problema
bàsic era que l’administració més interessada en resoldre la qüestió
(Ajuntament des Migjorn) , sorprenentment era la que no havia fet la seva
feina inexcusable d’intentar que Endesa i el Consell acceleressin les
llicències per poder dur a terme el projecte quan abans millor. De fet des
del Consell, es va afirmar que el mes d’agost del 2016 en unes quantes (i
no poques) ocasions es va intentar xerrar amb el batle perquè es volia dur
a terme l’actuació ja durant aquell hivern ; però no va ser possible...i
perquè?? Idò molt senzill: Perque el batle no hi era.”
La Sra. Sanchéz puntualitza que el tema d’ENDESA
directament, ja que no corresponia a medi ambient.

no

el

portava

ella

La Sra. Sanchéz continua dient textualment:
“Quan a reutilització de l’aigua de Sant Tomàs, les gestions que vaig fer
van ser primer: entendre com estava la situació xerrant amb el tècnic
redactor del projecte, ja que el batle no m’ho va saber explicar gaire bé i
ell mateix me va recomenar tenir aquesta reunió. A més, vaig xerrar amb
serveis tècnics per activar el tema (però evidentment qui prioritzava les
feines a fer per part de serveis tècnics es el batle, no jo). D’altra banda
vaig recomenar incloure el nostre projecte a la primera convocatòria
autonòmica de l’impost de turisme sostenible (però qui era responsable
d’encarregar la redacció dels projectes era el batle, no jo)...Per tant,
crec que vaig dedicar temps com a regidora a treballar en aquest tema. Ara
bé, el batle no semblava massa interessat en la seva resolució efectiva.
Si, en canvi, va saber aprofitar-lo per als seus interessos personals: aixi
va gastar diners públics per un projecte anomenat ALERA i va assistir a
unes reunions i ponències fora de l’illa, fent-nos creure a la resta de
regidors que serviria per posar en marxa aquest projecte.
Per tot el que he explicat, per tant, estaria bé que ara que vostè forma
part de l’equip de govern, pugués fer tots els esforços perquè aquest
projecte pugui ser una realitat, aprofitant els coneixements que el batle
va adquirir als seus viatges.”
El Sr. Batle intervé dient que encara que el poble des Migjorn fós el màxim
beneficiari de la xarxa elèctrica no tenia res a veure, ja que la
declaració d’interès general i aquesta llicència d’obres la havia de donar
el Consell Insular de Menorca, i l’únic que va fer el Sr. Batle va ser fer
qualque telefonada a l’actual Presidenta del Consell Insular i al director
insular del territori.
El Sr. Batle comenta que es va alegrar quan es va assebantar de que li
havien donat la llicència i precisament avui s’han signat les actes
d’ocupació corresponent a l’expropiació dels terrenys per a fer les obres i
aquestes s’executaran a aquest hivern.
El Sr. Batle conclou que va fer la feina que havia de fer com Ajuntament.
El Sr. Batle diu que en relació al tema de les aigües depurades aquest s’ha
parlat moltes vegades per l’equip de govern, i segueix dient que el
projecte Alera era un projecte que permetia conèixer altres indrets
d’Europa i Catalunya de com gestionava l’aigua depurada. I recorda que la
Sra. Sanchéz va estar d’acord i va aprovar factures relacionades amb aquest
projecte.
El Sr. Batle comenta que aquest projecte es va pressupostar dins 2017 i ara
és molt just per executar, per la qual cosa passarà al pressupost 2018.
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El Sr. Batle diu que amb això estaran d’acord en que es volia presentar als
projectes de l’ecotaxa ja que tots consideraven que era un projecte
important pel municipi, i creu que la Conselleria de Medi Ambient li havia
d’haver donat més importància, però aquesta no ho va fer.
El Sr. Batle comenta que li resulta curiós que abans que hi havia ell i
cinc regidors els projectes no avançaven i ara que ell es troba tot sol amb
el recolzament del Sr. Berlinghieri i puntualment del partit popular, els
projectes es van desancallant. El Sr. Batle conclou que no tota la culpa ha
estat del Sr. Batle.
La secretària interina llegueix la següent pregunta.
12.- Sent titular de la comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori d’aquesta legislatura, a data d’avui, a quantes comissions no ha
pogut assistir?
La Sra. Sanchéz respon textualment:
“Si no m’equivoc he assistit a totes les convocatòries. I esper que el
batle no hagi perdut el temps mirant les actes de les comissions per veure
els assistents, aixó ho esper per la pèrdua de temps que açò representa...i
mentres perdem el temps amb aquestes coses, deixam d'atendre altres coses
més importants.”
El Sr. Batle intervé dient que no serà la Sra. Sanchéz qui li hagi de dir
el que ha de fer o no, i li respon que si ell troba convenient revisar les
actes ho farà, però li avança que no ho ha fet.
La Sra. Sanchéz recorda que està donant resposta a les preguntes formulades
pel Sr. Berlinghieri.
La secretària interina llegueix la següent pregunta.
13.- Tenint en compte les seves queixes sobre les absències i abandonaments
de la batlia per part del Sr. Batle, quantes vegades en aquesta legislatura
ha estat vostè, Sra. Sánchez, Batlessa accidental i per quines raons?
La Sra. Sanchéz respon textualment:
“No he comptat les vegades, però he acceptat la delegació sempre, excepte
la darrera vegada perque no se me va comunicar oficialment fins que feia un
dia i mig que tenia l’encomana.
Les veritables raons , jo no les sé, en tot cas, li demani al batle que és
el que sen va i delega la batlia, jo per suposat que no li demàn on va.
I per últim, les nostres queixes sobre absències reiterades i abandonaments
de funcions per part del sr batle, no fan referència a quelles absències
oficials, quan el sr batle no havia de ser per l'ajuntament i m'anomenava
batlessa accidental. En aquestes ocasions no ho feia malament, perquè
delegava en algú les seves responsabilitats ( i aixi quan algú demanava per
ell a l'Ajuntament, la resposta podia ser “serà uns dies fora, però poden
xerrar amb la regidora amb qui ha delegat”.Com podrà compendre, la nostra
crítica era perquè les greus absències es produïen de forma molt reiterada
al llarg del temps; tant si el batle era a Migjorn, com si era fora. Es a
dir i perquè li quedi clar, els dies i dies que el batle ha desparescut de
l'Ajuntament sense avisar a secretaria ni a ningú.”
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El Sr. Batle intervé dient que considera que no queda contestada.
La Sra. Sanchès
Berlinghieri.

respon

qui

fa

les

preguntes,

el

Sr.

Batle

o

el

Sr.

El Sr. Batle comenta que ell és el màxim responsable i considera que no ha
donat resposta al Sr. Berlinghieri.
La Sra. Sanchéz demana al Sr. Berlinghieri perquè considera que no li ha
contestat.
El Sr. Berlinghieri respon que no ha dit quantes vegades.
La Sra. Sanchéz respon que no ho ha anat a mirar i comenta que en tot cas
ho mirin a l’Ajuntament i li facin saber.
El Sr. Batle intervé que si accepta contestar les preguntes, ho ha de fer
bé.
La Sra. Sanchéz respon que per ella està ben contestada, i en tot cas el
qui ha de valorar la resposta és el Sr. Berlinghieri qui és el que demana.
El Sr. Berlinghieri ve a arran
s’absentava de l’Ajuntament.

de

les

queixes

de

que

el

Sr.

Batle

La Sra. Sanchéz comenta que la crisi del partit entre altres coses ha
vingut per les reiterades absències del Sr. Batle sense delegació o
justificació, desprès el Se. Berlinghieri es creurà al Sr. Batle o al
partit socialista.
La Sra. Sanchéz demana que es el que vertaderament es vol saber. I diu que
si el que es vol saber és quantes vegades ha estat batlessa accidental que
ho demani a la secretària de la coorporació.
El Sr. Berlingheri diu que ho demana perquè vol saber el que ha passat.
La Sra. Goñalons intervé dient que li demani directament al Sr. Batle.
El Sr. Berlinghieri respon que ja li ha demanat.
El Sr. Batle conclou que considera que no ha contestat aquesta pregunta.
La secretària interina llegueix la següent pregunta.
14.- Tenint en compte les seves declaracions i publicacions a diferents
medis i a les diferents xarxes socials de fer una oposició responsable i
constructiva,
podrien
detallar,
més
enllà
de
les
continues
desqualificacions al Sr. Batle i al seu equip, les propostes que s’han fet
a l’equip de govern des de quan varen decidir passar a l’oposició fa quatre
mesos?
La Sra. Sanchéz respon textualment:
El fet de que noltros passésim a la oposició va ser conseqüència de la
falta de responsabilitat i rendiment de comptes del batle en no voler
assumir que, el millor que podia fer, i que demanen ja molts veïns i
veïnes, era DIMITIR. En lloc d'assumir responsabilitats s'ha aferrat a sa
cadira, i el millor que podem fer noltros, perquè el coneixem, és vigilarlo des de la oposició.
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Com ja hem explicat en prou ocasions, noltros, el grup socialista, ens vam
presentar davant la ciutadania amb un programa electoral, i per tant, les
propostes ja estàn fetes. Són propostes que tant vostè com el batle també
van recolzar, però de moment no compleixen. Ara la nostra feina és
controlar que vostès, l'equip de govern, duguin a terme els diferents
projectes de manera nítida i ètica. Aquesta és la oposició responsable i
constructiva a la que ens referim : hem explicat moltes vegades que
recolzarem qualsevol projecte del NOSTRE PROGRAMA DE GOVERN i qualsevol
iniciativa que trobem positiva pel poble des Migjorn, pel conjunt de
ciutadans, pels interessos generals del municipi.
En canvi, rebutjarem i intentarem bloquejar les iniciatives que el batle o
el PP promoguin per al seu benefici personal o particular, o en favor
d’interessos inconfesables; aixi com també ens mostrarem en contra
d’iniciatives irresponsables i mancades de l’ètica bàsica. I no fa falta
dir, que també seguirem informant públicament de tots els problemes que
pugui causar una mala gestió per part vostra; aquest és el paper de
l'oposició en una democràcia; si li molesta, deixi la regidoria i quedis
tranquil a Eivissa perquè la politica és així.”
El Sr. Berlinghieri intervé dient que no creu que faci falta contestar
d’aquesta manera com “deixi la regidoria, marxi a Eivissa...”
La secretària interina llegueix la següent pregunta.
15.- Tenint en compte l’opinió de companys seus de la necessitat de que els
regidors no els hi costi diners de la seva butxaca les gestions produïdes
per les seves obligacions a les seves regidores, quina seria pel seu grup,
la compensació mínima d’un regidor de l’equip de govern? I de l’oposició?
“Retribucions: ja hem explicat on toca (comissions informatives, plenari,
plana web, …) la nostra posició sobre la pujada de sous : avui la nostra
proposta ha estat deixar-ho com està.
En qualsevol cas, Sr. Berlinguieri, la pregunta podia haver estat: tenint
en compte que la compensació pels regidors ja està regulada i avui s'ha fet
debat sobre aquest canvi de compensació, quin augment en la compensació
mínima d'un regidor nou, que acaba de prendre possessió, que no viu a
Menorca i no podrà presidir les Comissions de les àrees de les quals ell
n'es regidor, un regidor que només assistirà als plens que actualment es
fan cada dos mesos i que no podrà atendre directament als veïns, se li ha
d'aplicar?
Per açò precisament hem demanat al Sr batle que deixi les retribucions com
estàn, i si de ver, aquest regidor demostra que pot dur tres àrees des
d'una altra illa, que pot solucionar els problemes dels veïns amb una
simple telefonada, si és capaç d'organitzar actes culturals, concerts,
gestionar l'escola de musica, la biblioteca, atendre a les associacions,
dur
a
terme
els
projectes
del
programa
electoral,
millorar
les
instal·lacions esportives, atendre el punt juvenil, fer el pla de joventut,
etc...etc...després d'un temps prudencial, podriem tornar a xerrar del
tema....aixi és com s'hagués hagut de fer.
Per acabar: el que no entenem són aquestes preses per pujar ara mateix
retribucions, i com diu el refrany “piensa mal y acertarás”..potser
esteim fent...però és perquè per primera vegada as Migjorn es viu
situació tan kafkiana, que un regidor no ha de travessar el carrer
assistir les seves funcions, ha d'agafar un avió per assistir a un ple.”

les
ho
una
per
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La secretària interina comenta que al mateix escrit hi ha una pregunta
dirigida al partit popular, i que té el dret de decidir si contestar o no.
La secretària interina llegueix la següent pregunta.
16.- Quina seria pel seu grup, la
l’equip de govern? I de l’oposició?

compensació

mínima

d’un

regidor

de

El Sr. Verdú respon que aquest Ple val 100€.
27.3
La secretària interina llegeix les preguntes presentades pel grup
socialista des Migjorn Gran, que es relacionen a continuació:
1.- Del plec de preguntes que se li van fer al batle al darrer Ple ordinari
(28/09/2017) referents als pous d’aigua municipals, volem saber:
a.- com està el tema de la sanció de la Direcció General de Salut Pública a
l’Ajuntament?
El Sr. Batle comenta que efectivament li van posar una sanció per part de
Sanitat, per tres fets en concret i els fets que s’imputen ve de l’any
2010.
El Sr. Batle explica que es varen presentar al·legacions en base a un
informe tècnic fet per l’enginyer que va redactar el projecte dels pous, i
dels tres fets imputats, varen acceptar dues de les al·legacions i
únicament va quedar un fet imputat que comporta la sanció més alta.
El Sr. Batle continua dient que la Conselleria diu que s’ha abocat l’aigua
dels pous núm. 2 i 4 en el dipòsit de Can Borràs i es materialment
impossible, ja que l’aigua ha de passar pels filtres, i recorda que els
filtres no estan operatius, per la qual cosa no s’ha pogut fer.
El Sr. Batle diu que s’ha presentat un recurs d’alçada contra la sanció
definitiva, i esperam que aquesta sanció és quedi sense efecte.
b.- Com està el tema del deute d’aigua a propietaris particulars?
El Sr. Batle comenta que l’alhora de fer preguntes s’hauria d’especificar
més.
La Sra. Sanchéz respon que són els propietaris dels qual es va xerrar a
l’altre ple, i diu que són els de les Fonts Rodones.
El Sr. Batle explica que ara no hi ha cap deute ja que no han presentat cap
factura i comenta que dins els pressupost 2018 es posarà partida per pagar
unes factures de l’aigua utilitzada des de 2013 a 2016 del pou de Ses Fonts
Rodones.
La Sra. Goñalons diu que al passat ple va dir que era una cosa de feia
molts d’anys.
El Sr. Batle comenta que del comptador de tonelades d’aigua hi ha uns
7.000€ o 8.000€ d’aigua consumida entre aquests anys.
c.- Per què el batle, a la primera pregunta, va afirmar que els pous NO
estaven en marxa i, en canvi, a la tercera va dir que SI ho estaven?
El Sr. Batle recorda que va dir que no esteien en marxa
s’empraven per fer el manteniment dels propis pous i filtres.
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i

únicament

d.- Afirma el batle que tots els dies del seu mandat municipal la qualitat
de l’aigua que l’ajuntament proveït a les llars del poble ha acomplert amb
rigor els paràmetres de salut?
El Sr. Batle respon que rotundament si, i explica que el control de l’aigua
el fa la brigada municipal i és fa un control exhaustiu cada dia i unes
analítiques que fa PIME.
2a.- Com estan el projectes inclosos al Pla Insular de Cooperació (PIC) de
l’exercici 2016 (segona fase ampliació cementiri) i PIC 2017 (asfaltat
pàrking Avinguda Binicudrell)?
El Sr. Batle explica que les obres de la 2na fase del cementiri municipal
es varen començar el mes de juliol i hi ha els 16 nitxos bastant avançant i
pensa que abans de finalitzar l’any ja estarà acabada l’obra.
El Sr. Batle comenta que al pàrquing de l’av. Binicudrell hi ha un
pressupost de 40.000€ i es va convidar a quatre empreses i va quedar
desert, per la qual cosa es va demanar a l’arquitecte que havia redactat el
projecte fes una revisió del mateix.
El Sr. Batle continua dient que s’ha presentat un modificat del projecte i
arran d’això s’ha fet la pertinent modificació presupostària i avui s’ha
aprovat el projecte modificat i s’ha notificat al PIC.
El Sr. Batle conclou que ara es tornarà a convidar a les empreses per tal
que presentin oferta al projecte modificat.
La Sra. Goñalons demana si el projecte s’ha modificat pel tema de les
aigües que no estava inclòs.
El Sr. Batle respon que el problema era que les empreses trobaven que era
massa baix el pressupost.
La Sra. Goñalons comenta que al projecte redactat no quedava solucionat el
problema de les aigües pluvials.
El Sr. Batle respon que el projecte inclou el pàrquing i el recull de les
pluvials des de l’av. Binicudrell
abixant pel camí de Sa Malagarba i
s’aturaven al Cap de la Vila, i allà quedava aturat. El Sr. Batle diu que
desprès s’ha de fer un altre projecte per donar sortida a aquestes aigües,
com les provinents del carrer Major.
2b.- Per què s’han hagut de demanar pròrrogues?
El Sr. Batle respon que es una cosa comuna que quan no s’arriba als
terminis establerts s’hagin de demanar pròrrogues per acabar d’executar i
pagar les obres.
2c.- Com s’ha solucionat el tema de l’evacuació de l’aigua de pluja del
projecte del pàrking?
El Sr. Batle comenta que aquest projecte no està redactat i es preveu
incloure els honoraris de la redacció del projecte i la direcció de l’obra
dins pressupost 2018 i l’execució del projecte al tractar-se d’inversió
financerament sostenible es farà amb càrrec al romanent de tresoreria que
amb propers dies o setmanes es podrà desbloquetjar.
3a.- Com està el tema de l’estació de bombeig?
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El Sr. Batle explica que es va redactar el projecte de l’estació de bombeig
per part d’ABAQUA i desprès l’Ajuntament va fer el tràmit de declaració
d’interès general davant el CIM. El Sr. Batle continua dient que en el
tràmit de DIG es demanen informes a distintes administracions i ara sembla
que només falta l’informe de Recursos Hídrics, i un cop es disposi d’aquest
el CIM farà els seus propis informes i es donarà la Declaració d’Interès
General, desprès l’Ajuntament atorgarà la llicència.
El Sr. Batle conclou que el compromís del Conseller és que un cop es
disposi de llicència és començaran les obres.
3b.- Quines gestions hi ha fet el batle els darrers mesos?
El Sr. Batle respon que a la pregunta anterior ja ha donat resposta.
4.- Quines gestions ha fet el batle per soluicons el tema de la paret de
l’entrada al poble, venint des Mercadal, la qual va caure fa tres estius,
situació que dóna molt mala imatge?
El Sr. Batle comenta que en diverses ocasions ha parlat amb el Conseller i
Director insular de Mobilitat ja que tothom està d’acord amb la mala imatge
que dona la paret enderrocada.
El Sr. Batle explica que demà té una reunió amb la propietària de la paret
on ella li ha comentat que dins la setmana que ve o dues setmanes, sempre
que l’Ajuntament no l’hi posi impediments, estarà refeta la paret.
El Sr. Batle conclou que el qui tenia la potestat per fer refer les obres
era el Consell Insular de Menorca mitjançant el Departament de Mobilitat i
la propietat en si.
5a.- com està el tema de les obres del Casat de Binicodrell?
El Sr. Batle respon que es va fer la 1era fase i van quedar aturades amb la
primera fase.
El Sr. Batle comenta que dins pressupost 2017 es va preveure una partida de
25.000€ per a Binicudrell provinent del CIM i ara es té damunt la taula
aquest conveni i és troba pendent de signar abans de final d’any i s’haurà
d’adjudicar aquesta obra consistent en posar finestres i portes noves
5b.- Annex de la primera fase, en quina situació es troben a data d’avui,
les factures del tècnic redactor del projecte i les factures per les obres
executades?
El Sr. Batle comenta que estan pendents d’aprovació ja que falten els
informes pertinents per part de l’arquitecte municipal i la intervenció per
desancallar les obres de més que es varen fer al marge del projecte de la
1era fase.
El Sr. Batle diu que hi ha un escrit del tècnic redactor del projecte en el
qual considera que s’havia de canviar la teulada, que no estava inclosa al
projecte, i es va canviar amb el conseqüent increment de pressupost.
5c.- Redacció del projecte bàsic El batle ha aprovat aquest document tècnic
per decret de balia; A què es deu la dràstica reducció en el pressupost que
minva des dels 30.000 € prevists al pressupost 2017 fins els 21.659 € del
contracte menor per als quals s’ha adjudicat?
El Sr. Batle comenta que amb això s’han de felicitar tots, i recorda que al
pressupost varen preveure partida per 30.000€ i per fer un contracte menor
"PONS MARQUES, CATALINA (FIRMA) MOLL TRIAY PEDRO GASPAR - 41497866
Motivo La secretaria interina
Localidad Es Migjorn Gran
FECHA:20/12/2017 11:43:19

motivo El batle
localidad Es Migjorn Gran
FECHA:20/12/2017 11:45:36

aquesta quantitat superava la contractació directe, i desprès d’una reunió
amb el tècnic redactor se li va comunicar que si el projecte no es feia per
una quantitat inferior a 18.000€ no se’l podia contractar directament i
l’arquitecte va esta d’acord amb baixar els seus honoraris a 18.000€ més
IVA.
El Sr. Batle explica que el tècnic redactor va estar d’acord amb la baixa
perquè s’havien ofert de manera voluntària a l’Ajuntament.
La Sra. Sanchéz demana si desprès d’això hi haurà cap més factura i demana
si està incloses les depeses d’interiorisme.
EL Sr. Batle respon que inclou la redacció del projecte bàsic i execució de
les obres i activitat i per tant no hi ha d’haver cap més factura.
5d.- Com estan les gestions amb el Consell de Menorca perquè l’immoble
municipal pugui albergar el Centre d’Interpretació de Menorca Talaiòtica?
El Sr. Batle comenta que tant el Conseller com el Director Insular de
Cultura estàn d’acord en que una part del Casat de Binicudrell es destini
al centre d’Interpretació de Menorca Talaiòtica.
El Sr. Batle explica que es va voler incloure una part de la rehabilitació
dins les inversions financerament sostenibles del CIM, però des de el CIM
es va considerar que no tenia cabuda dins aquest tipus d’inversions.
El Sr. Batle conclou que s’està fet un plànol on queda clar quina apart del
Casat de Binicudrell es destinarà a centre d’interpretació de Menorca
Talaiòtica.
6.- Com s’ha gestionat des de l’Ajuntament el tema de les subvencions per
poder disposar d’un Agent de Desenvolupament Local (ADL)?
El Sr. Batle respon que l’únic que ha fet ha estat fer un comentari al
conseller d’esports que també porta aquest tema dels ADLs, i recorda que es
sent discriminat ja que els pobles petits no disposen d’ADL en un 100%, i
diu que es podria presentar una moció conjunta demanant un ADL pes Migjorn.
7.- Que ha succeït que ha impossibilitat complir el termini del 30 de
novembre exigit pel PP al Batle per presentar el pressupost per a
l’exercici 2018?
El Sr. Batle respon que hi va haver una proposta del partit popular on
l’equip de govern hi va estar d’acord en relació a una baixada del IBI.
El Sr. Batle explica que l’any 2011 es va haver de fer un pla econòmic
financer i entre una de les seves propostes era que no es baixarin els
impostos fins l’any 2020 o 2022.
El Sr. Batle comenta que quan el partit popular li va proposar baixar el
quoficient de l’IBI hi va estar d’acord, però es va fer la proposta a la
secretària interventora i aquesta amb una nota jurídica va fer aquests
advertiments legals, i això ha fet que el Pressupost no s’hagi pogut dur a
aprovació en aquest Ple ordinari.
El Sr. Verdú diu que si ara es poden desbloquejar els romanents de
tresoreria per part del tresorer accidental, que sembla que si, i de les
converses mantingudes amb ell i el Sr. Batle sembla que el gener o el
febrer aquests romanents poden estar desbloquejats i amb els diners dels
romanents es podria amortitzar aquest prèstec que es troba en vigor i així
desprès es podrien rebaixar els impostos.
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El Sr. Verdú comenta que primer varen parla de baixar uns 0.25 l’any 2018 i
0,25 l’any 2019, per la qual cosa si no és pot fer fins l’any 2019,
s’abaixaria 0,5 l’any 2019.
El Sr. Verdú conclou que primerament s’haurà de llevar aquest prèstec i
desprès es podràn baixar els impostos.
El Sr. Verdú comenta que a ells els hi hagués agradat aprovar avui els
pressupostos, però arran de l’informe jurídic que tenen de l’altre dia no
ha pogut ser.
7b.- S’ha previst cap mecanisme de participació ciutadana en la definició
del document?
El Sr. Batle respon que no, i que únicament ha agafat les propostes fetes
(estat dels carrers i voreres, estat de les zones infantils, pluvials,
subministrament elèctric..) en el tràmit de la participació ciutadana de
l’any 2017.
8.- Al punt 15.2 del Ple ordinari del juliol, el Sr. Verdú va dir que havia
decidit no presentar preguntes, afirmant “però les presentarem el mes de
setembre, per la qual cosa crec que serà un ple bastant llarg”. La nostra
pregunta és: Quines causes o motius han fet que la realitat (cap pregunta
al Ple de setembre) hagi deixat en tan mal lloc aquella ferma declaració
d’intencions?
La secretària interina comenta que aquesta pregunta va dirigida al Sr.
Verdú, que no es membre de l’equip de govern, i que com ha passat al punt
vint-i-setè-segon té el dret de no contestar.
La secretària es disculpa que no hagi fet arribar la pregunta al Sr. Verdú
abans del Ple, al no haver-se donat compte de que hi hagués una pregunta
dirigida a la seva persona.
El Sr. Verdú diu que si el partit socialista registre una pregunta dirigida
a ell, el primer que ha de fer es demanar a la secretària que notifiqui la
pregunta a la persona que va dirigida.
El Sr. Verdú respon que és un poc lleig que el partit popular s’enteri
directament al Ple que el partit socialista ha fet una pregunta dirigida al
partit popular, i tot i que legalment no tenen el deure de contestar, diu
que la contestaran.
El Sr. Verdú comenta que és cert que ells al Ple de juliol varen dir que
presentarien una bateria de preguntes, ja que era el Ple previ a les festes
de Sant Cristòfol i damunt festes mai ho fan.
El Sr. Verdú expliquen que ells sempre presentaven una bàteria de preguntes
dirigides al Sr. Batle i als regidors, i diu que al darrer Plenari la Sra.
Sanchéz va contestar que no contestaria les preguntes dirigides a la seva
persona ja que ella ja no portava cap regidoria, cosa que el partit popular
no ho entenia així, ja que les preguntes feien referència a gestions
anteriors.
El Sr. Verdú comenta que el mes de setembre no estava molt clar si hi havia
Batle o no, i es varen donar diverses dimissions de regidors del partit
socialista, per la qual cosa varen decidir no presentar preguntes al Ple de
setembre, a l’espera de què passava.
El Sr. Verdú explica que desprès el Sr. Batle els va oferir entrar dins
l’equip de govern, cosa que el partit popular li va respondre que no, però
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el Sr. Balte els va explicar els temes que tenia entremans i en aquests
temes puntuals que afavorien al poble els hi varen donar recolzament. El
Sr. Verdú segueix dient que varen posar una sèrie de condicions a canvi
d’aquests recolzaments: informació, que abans demanaven com marca la llei i
ara arriba tota, essent curiós que quan hi havia 6 regidors del partit
socialista no arribava mai i ara que hi ha dos regidors arriba sempre.
El Sr. Verdú diu que abans el partit socialista és va omplir la boca amb
que hi havia diàleg cosa que no era certa i ara si es dóna aquest diàleg, i
ara el partit popular es reuneix cada vegada que surt algun problema, i es
fan les preguntes que volen fer a l’equip de govern e inclòs ens la
documenten, per la qual cosa no té lògica que facin les mateixes preguntes
al plenari.
El Sr. Verdú comenta que és davant la crisi del partit socialista ells
varen parla amb diversos regidors d’aquell partit, i ells varen contestar
que era una tema intern seu, per la qual cosa allà va acabar el diàleg.
El Sr. Verdú diu ara amb el Sr. Batle tenen el diàleg que volien i amb unes
coses estaran d’acord i amb altres no, i comenta que l’equip de govern és
lliure de fer el que vulgui i nosaltres també. El Sr. Verdú continua dient
que el partit popular votarà a favor si està d’acord i votarà en contra si
no està d’acord.
El Sr. Verdú conclou que ja veurà el partit socialista el resultat d’unes
temes que es trobaven pendents. I per això ara no fan preguntes, ja que si
tenen qualque qüestió xerren amb l’equip de govern i ells els hi contesten.
La Sra. Sanchéz respon que no es cert que no contestés a les preguntes
fetes en el seu moment pel Sr. Verdú, i recorda que l’única vegada que no
va voler contestar va ser quan no era regidora amb delegació i no volia ser
co-responsable de les desicions del Sr. Batle.
La Sra. Sanchéz comenta que encara que el Sr. Verdú digui que no forma part
de l’equip de govern, el que està clar és que hi ha un pacte.
El Sr. Batle intervé dient que no hi ha pacte.
El Sr. Berlinghieri intervé dient que assumeix el seu error anterior de fer
unes preguntes a l’oposició i de no saber el reglament, però el partit
socialista també ha fet una pregunta al partit popular que no podia fer.
La Sra. Sanchéz respon que ella ha fet la pregunta perquè considera que hi
ha un pacte amb l’equip de govern.
9a.- En què consisteix, realment, el pacte PP+grup no adscrit?
El Sr. Batle torna a repetir que no hi ha un pacte de govern, el Sr. Batle
i el Sr. Berlinghieri gestionen com equip de govern i els regidors del PP
amb responsabilitat amb els ciutadans des Migjorn Gran donen suport a
determinats temes puntuals que ells troben convenients.
Hi ha o hi
l’ajuntament?

haurà

algun

cost

en

diners

o
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espècie

a

càrrec

de

El Sr. Batle respon no.
El Sr. Verdú intervé dient si sap el que estan demanant, i comenta que si
demanen això es perquè es sap que això passa o ha passat en aquest poble.
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La Sra. Sanchéz respon
contestin i sinó no.

que
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El Sr. Verdú respon un no rotund per part del partit popular.
Algun canvi urbanístic interessat per una de les dues parts (o per totes
dues !!) d’aquí a final del mandat municipal 2015-2019?
El Sr. Batle comenta que s’han lluït, i la resposta és no.
9b.- Per què, com han fet sempre altres forces polítiques –de tots els
colors- de la nostra illa no s’ha explicat públicament per a general
coneixement dels vesin i les entitats?
El Sr. Batle respon que no s’ha explicat perquè no hi ha cap pacte.
El Sr. Triay comenta que el Sr. Berlinghieri estava a la llista del partit
socialista i per llei li ha tocat entrar com a regidor, degut a una sèrie
de renúncies i en conseqüència té uns drets com a regidor.
El Sr. Triay explica que arran de la crisi del partit socialista o marxaven
tots o algú s’havia de posar a fer feina pel poble i poder tirar endavant
totes les inversions, entre elles les del casc antic i les del carrer
Major.
El Sr. Triay conclou que el partit popular ha posat per davant de tot
l’interès general del poble, i comenta que durant tot el punt de precs i
suggeriments s’ha discutit coses del partit socialista i no pròpies de
l’Ajuntament que es podrien discutir en un altre lloc diferent del Plenari.
El Sr. Riudavets comenta que tal vegada els regidors entenen la paraula
“pacte” d’una manera diferent i ens sentit penyoratiu, i ell entén que
aquests acords puntuals es podrien haver protocolotzats i donar a conèixer
a la ciutadania i es feia públic.
El Sr. Berlinghieri comenta que la paraula “pacte” pot no tenir problemes,
però desprès es fan unes acusacions de diners, canvis urbanístics
interessats.
El Sr. Verdú comenta que el partit socialista al parla de pacte de la
vergonya i demana quina vergonya és pactar acords puntuals pel bé del
poble.
10a.- Com pensen gestionar el batle i el Regidor de cultura els problemes
que hi ha a l’escola de música municipal?
El Sr. Berlingheri diu que està solucionat el tema del coordinador.
10b.- Pot explicar el regidor delegat (o el batle) les queixes rebudes, tan
per part dels professors, com per part de les famílies dels alumnes?
El Sr. Berlingheri comenta que ha tingut una reunió amb el coordinador en
Juan i amb l’Isaac, i comenta que assumeix que l’Ajuntament no ha donat la
suficient informació tant als pares com als fillets de la situació.
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10c.- Per què no es va fer previsió d’aquest problema quan ja es sabia que
una plaça quedaria descoberta?
El Sr. Berlingheri explica que la Marta estava embarassada i deixaria el
lloc, i va estar ocupat per la Iris, el que no es podia saber és que la
Iris per motius personals abandonés d’un dia per l’altre el lloc de treball
i va se quan es va fer la gestió per contractar una nova coordinadora.
La Sr. Sanchéz demama si va ser el setembre que na Iris va marxar.
El Sr. Berlingheri respon que ell exactament no sap les dates.
10d.- Poden explicar el regidor i el batle no adscrits com està el tema de
la contractació de la mestra substituta/mestre substitut per cobrir la
plaça descoberta?
El Sr. Berlingheri comenta que s’ha de fer una sèrie de gestions per a
treure la plaça i el temps que va passar és el que és.
La Sra. Sanchéz comenta que s’ha fet una segona convocatòria.
El Sr. Batle diu que es varen treure les bases un cop es va saber que la
Iris marxava al conservatori, i és varen fer tots els tràmits i varen
quedar dues persones i aquestes varen renunciar per horaris.
El Sr. Batle comenta que es va arribar a un acord amb en Juan per tal que
temporalment assumís la coordinació de l’escola de música i mentres tant
s’han tornat a treure les bases i sabem que s’han presentat tres persones.
11a.- Quines gestions s’han fet
problema del Camí de Binigaus?

per

part

del

batle

per

solucions

el

El Sr. Batle comenta que s’ha elaborat un contracte que es troba pendent de
firma amb l’advocat que va fer l’estudi pel Consell Insular de Menorca, i
estic pendent de que aquest advocat doni el vistiplau.
El Sr. Batle explica que ell ja va dir que això
del Migjorn, ja que la propietat ha dit que si
és public que passa per “galliner de Madona” i
passa des de la Cova des Coloms i Cova Polida
desprès l’altre sender a mà esquerra.
El Sr. Batle conclou que defensarà un
conseqüències seran greus pel municipi.

camí

durà un perjudici als veïns
se li fa obrir el camí que
baixa, tancarà el camí que
a la platja de Binigaus i
públic

però

creu

que
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11b.- Per què a dia d’avui –amb el batle compromès a soluciona aquest ja
vell problema- el camí segueix tancat?
El Sr. Batle diu que ho ha contestat abans.
12a.- Com solucionarà el batle el tema dels concerts de música en viu als
bars?
El Sr. Berlingheri comenta que el Cap de la Policia al veure un concert
inclòs dins el “Migjorn Plan” va fer un informe per iniciativa seva en el
qual assenyalava que no es podien fer concerts als bars, i el Sr. Batle va
remetre la informació a tots els bars del poble.
El Sr. Berlingheri explica que més endavant va arribar una queixa per
telèfon d’una veïna que és queixava d’un concert que s’havia de fer, i el
Cap de la Policia torna a fer un infome.
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12b- Està previst fer algun canvi en l’ordenança reguladora?
El Sr. Berlinghieri comenta que no es pot fer un canvi d’ordenança, ja que
el problema ve per l’activitat que cadascú té autoritzada.
El Sr. Berlinghieri si hi ha queixes no és podrà fer, i considera que pel
bé del poble s’hauria de poder fer, però si hi ha queixes s’hauran de
pendre les mesures oportunes.
12c.- Promourà l’ajuntament activitats d’aquest tipus (es Migjorn Plan),
encara que les iniciatives vagin en contra de la pròpia ordenança
municipal?
El Sr. Berlinghieri diu que des de el Migjorn Plan no és promou sinó que es
dona veu als locals.
El Sr. Batle recorda que l’Ordenança no regula pròpiament les activitats
sinó que únicament regula els horaris.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 11.05 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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