ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 28/09/2017.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 28/09/2017, 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
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de data
27.7.2017, sense cap intervenció se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DEL SR. ENRIQUE
BERLINGHIERI MARTINEZ
Es dóna compte de la credencial expedida per la Junta Electoral Central i
per la qual es designa regidor de l’Ajuntament des Migjorn Gran el Sr.
Enrique Berlinghieri Martínez, per esta inclòs a la llista de candidats
presentada pel Partit Socialista Obrero Español a les eleccions locals de
24 de maig de 2015, en substitució, per renúncia de la Sra. Maria del Mar
Ameller Sales, i prèvia renúncia anticipada de la Sra. Agueda Sales Orfila,
Sr. Sergio Barrera Bosch i Sra. Catalina Goñalons Pons.
A la vista de la documentació que figura a l’expedient, el nou regidor
formula jurament del càrrec amb la forma establerta en el RD 707/1979, de 5
d’abril.
En conseqüència, i havent complert les formalitats de rigor, la presidència
declarar al Sr. Enrique Berlinghieri Martínez en possessió del càrrec de
regidor d’aquest Ajuntament i el Sr. Enrique Berlinghieri Martínez
s’incorpora a la sessió.
TERCER.- PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR A L'AJUNTAMENT DEL SR. PERE
RIUDAVETS I FAYAS
Es dóna compte de la credencial expedida per la Junta Electoral Central i
per la qual es designa regidor de l’Ajuntament des Migjorn Gran el Sr. Pere
Riudavets Fayas, per esta inclòs a la llista de candidats presentada pel
Partit Socialista Obrero Español a les eleccions locals de 24 de maig de
2015, en substitució, per renúncia de la Sra. Raquel Al·lès Llistó, i
prèvia renuncia anticipada de la Sra. Sandra Miluska Acosta Martínez, Sr.
Miguel Ramos García i Sra. Margarita Febrer Nieto.
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A la vista de la documentació que figura a l’expedient, el nou regidor
formula jurament del càrrec amb la forma establerta en el RD 707/1979, de 5
d’abril.
En conseqüència, i havent complert les formalitats de rigor, la presidència
declarar al Sr. Pere Riudavets Fayas, en possessió del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament i el Sr. Pere Riudavets Fayas s’incorpora a la sessió.
QUART.- PRESA DE POSSESSIÓ
MAGDALENA GOÑALONS ALLES

COM

A

REGIDORA

DE

L'AJUNTAMENT

DE

LA

SRA.

Es dóna compte de la credencial expedida per la Junta Electoral Central i
per la qual es designa regidora de l’Ajuntament des Migjorn Gran la Sra.
Magdalena Goñalons Al·lès, per esta inclòs a la llista de candidats
presentada pel Partit Socialista Obrero Español a les eleccions locals de
24 de maig de 2015, en substitució, per renúncia del Sr. José Triay Nadal,
i prèvia renúncia anticipada del Sr. Juan Roberto Sánchez Tuomala i Sr.
Jose Luis Moll Jover.
A la vista de la documentació que figura a l’expedient, el nou regidor
formula jurament del càrrec amb la forma establerta en el RD 707/1979, de 5
d’abril.
En conseqüència, i havent complert les formalitats de rigor, la presidència
declarar a la Sra. Magdalena Goñalons Al·lès en possessió del càrrec de
regidora d’aquest Ajuntament i la Sra. Magdalena Goñalons Al·lès
s’incorpora a la sessió.
CINQUÈ.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de les Resolucions d’Alcaldia des del dia 24.07.2017 al
22.09.2017; del número 252 al 330 i que fan referència a Activitats
(Comunicació d’inici i exercici d’activitats i autorització de venda
ambulant a la Fira de Sant Cristòfol 2017); Intervenció (expedient 4/2017,
de modificació de crèdit per generació de crèdit, expedients 5/2017,
6/2017, 7/2017 i 8/2017 de modificacions de crèdit per transferències de
crèdit); Ordenança Reguladora dels horaris d’establiments i espectacles
públics i activitats recreatives (Horaris especials durant les Festes de
Sant Cristòfol de Ses Corregudes), Recaptació ( Baixes rebuts IVTM 2017,
liquidació per les col·laboracions al Programa de Festes de Sant Cristòfol
de
Ses
Corregudes
2017,
Informe
de
ponència
de
valors
parcial
“Establecimiento de criterios de valoración de la zona de Son Mollet.
Ajuste del límite de suelo de naturaleza urbana”, Baixa d’ocupació de la
via pública i venda ambulant a la fira de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
2017, Concessió comptador d’aigua, Expedients 62/2017, 32/2017 i 89/2017
d’estimació d’al·legacions denúncia per infracció de l’ordenança de
trànsit, Padrons Centre d’Estades Diurnes juliol 2017 i Agost 2017,
Liquidacions del Conveni per la reserva i ocupació de places d’estades
diürnes mes de juliol 2017 i agost 2017, Padrons serveis i activitats
esportives curs 2016-2017 agost 2017 i setembre 2017, Padrons servei
d’ajuda a domicili juliol 2017 i agost 2017, Expedient 2017-000071 de
desestimació d’al·legacions denúncia per infracció de l’Ordenança de
trànsit, expedients 22.5/2017, 22.6/2017 de resolucions d’expedients
sancionadors per infracció a l’ordenança d’ús i aprofitament de platges,
Padró de l’Escoleta Infantil Xibit curs 2017-2018 setembre 2017, expedient
2017/116 d’arxiu de multa per duplicitat, baixa i devolució trimestral de
l’IVTM 2017); Ocupació de la Via pública (Ocupació de la via pública durant
les Festes de Sant Cristòfol 2017, Urbanisme (Comunicacions prèvies d’obres
menors, ocupació de la via pública per obres, atorgament de llicències
d’obra major); Ordenança d’ús i aprofitament de platges (expedients
22.3/2017,
22.4/2017,
22.5/2017,
22.6/2017,
22.7/2017
i
22.8/2017

d’incoació d’expedient sancionador per infracció a l’ordenança d’ús i
aprofitament de platges, expedients 22.1/2017, 22.2/2017, 22.3/2017,
22.4/2017 i 22.7/2017 de resolució d’expedient sancionador per infracció a
l’ordenança d’ús i aprofitament de platges); Policia (al·legacions a la
denúncia de la Direcció General de trànsit); Organització (designació de
batlessa accidental, revocació de delegació de competències en la Junta de
Govern Local, Suspensió de la Junta de Govern Local del mes d’agost 2017 i
setembre 2017, revocació de delegació de competències en la Junta de Govern
Local);
Disciplina
urbanística
(Expedients
20.02/2017
i
20.03/2017
Incoacions d’expedients de disciplina urbanística); Cementiri (Expedients
En.11/2017 i En.12/2017 d’autoritzacions d’inhumació de cendres al nínxol
31 de la galeria 5 i autorització d’inhumació de restes a la caseta 6 del
Cementiri Municipal); Subvencions (Convocatòria i aprovació de les bases
que han de regir la concessió d’ajuts econòmics per a estudiants que
assisteixen a l’Escola d’Estiu, concessió d’ajuts a la xarxa d’escoles
públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les Escoles públiques
de primer cicle d’educació infantil any 2017), Personal (Aprovació de les
bases específiques que han de regir el concurs de creació d’una borsa de
treball per a professors de música amb destinació a l’escola municipal de
música,
permís
de
reducció
de
jornada
a
funcionària
municipal,
reconeixements de triennis, denegació de vacances, recurs de reposició
interposat per una treballadora municipal contra resolució de denegació de
vacances sol·licitades, reincorporació excedència voluntària, llista de
persones admeses al concurs per a la creació d’una borsa de treball per a
professors de música amb destinació a l’escola de música) Pous (
Al·legacions a la proposta de resolució de l’expedient sancionador núm. SA
230/2016 referent a infraccions en matèria de seguretat alimentària)
El Ple en resta assabentat.
SISÈ.- DECRETS
DE REVOCACIÓ DE DELEGACIO DE COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DONAR-NE COMPTE
6.1 Es llegeix la següent Resolució d’Alcaldia de data 10.8.2017, que es
transcriu a continuació:
“Atès que en data 17.6.2015 mitjançant Resolució d’Alcaldia, i de
comformitat amb allò previst als articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases de règim Local, l’article 23 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, Municipal i de règim Local de les Illes Balears i a l’article 4
del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament des Migjorn Gran, vaig
delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de les següents atribucions
previstes a l’article 21 de la Llei 7/1985, de Bases de règim local:
a) Ordenació de despeses i reconeixement d’obligacions quan no estigui
atribuïda legalment al Ple i quan la quantia sigui superior a 3.000 €.
b) L’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars,
convocatòria de licitacions i adjudicació de les contractacions de
vendes, arrendaments, obres, serveis i subministraments que siguin de la
seva competència.
c) Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació i concessió.
d) Atorgar subvencions.
e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats per Ple.
f) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball.
g) Efectuar les convocatòries derivades de l’oferta anual d’ocupació
pública, de conformitat amb les bases aprovades, i nomenar funcionaris
de carrera, a proposta del Tribunal, als qui superin les corresponents
proves.
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h) Contractar el personal laboral fix de la Corporació.
i) Aprovar els instruments de planejament general no expressament atribuïts
al Ple, així com instruments de gestió urbanística i projectes
d’urbanització.
j) L’adquisició de béns i drets sense límit de valor; així com les
alineacions patrimonials quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost.
k) La cessió d’ús gratuït d’un bé a precari.
l) Fer complir i sancionar les faltes d’obediència a la seva autoritat o
infracció de les ordenances i reglaments municipals de caràcter lleu,
greu i molt greu, tancaments i demolicions.
m) La resolució dels recursos i reclamacions que s’interposin davant aquest
Ajuntament per raó de la matèria objecte d’aquesta delegació.
n) Concessió de les següents llicències i informe municipals:
- Declaració d’interès general a sòl rústic
- Urbanístiques d’obres majors
- Segregacions i parcel·lacions
- Instal·lacions elèctriques
- Instal·lació i obertura i funcionament de les activitats subjectes a
classificació i permanents majors.
Atès que aquesta delegació era revocable en qualsevol moment.
Atesa la renuncia de diversos regidors, entre els quals hi havia dos
membres de la Junta de Govern Local, i a data d’avui això impossibilita
poder convocar l’esmentada Junta de Govern Local.
Atesa la urgència de diversos temes, que no es poden demorar fins el
nomenament dels nous membres de la Junta de Govern Local.
Per això,
RESOLC:
PRIMER:- REVOCAR la delegació de les competències corresponents a l’apartat
d) atorgar subvencions i l’apartat f) aprovar les bases de les proves per a
la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de
treball.
SEGON.- PUBLICAR l’esmentada revocació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
TERCER.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri.”
El Ple en resta assabentat.
6.2 Es llegeix la següent Resolució d’Alcaldia de data 21.9.2017, que es
transcriu a continuació:
“Atès que en data 17.6.2015 mitjançant Resolució d’Alcaldia, i de
conformitat amb allò previst als articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases de règim Local, l’article 23 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, Municipal i de règim Local de les Illes Balears i a l’article 4
del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament des Migjorn Gran, vaig
delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de les següents atribucions
previstes a l’article 21 de la Llei 7/1985, de Bases de règim local:
a) Ordenació de despeses i reconeixement d’obligacions quan no estigui
atribuïda legalment al Ple i quan la quantia sigui superior a 3.000
€.

-

b) L’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars,
convocatòria de licitacions i adjudicació de les contractacions de
vendes, arrendaments, obres, serveis i subministraments que siguin de
la seva competència.
c) Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació i concessió.
d) Atorgar subvencions.
e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats per Ple.
f) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball.
g) Efectuar les convocatòries derivades de l’oferta anual d’ocupació
pública, de conformitat amb les bases aprovades, i nomenar
funcionaris de carrera, a proposta del Tribunal, als qui superin les
corresponents proves.
h) Contractar el personal laboral fix de la Corporació.
i) Aprovar els instruments de planejament general no expressament
atribuïts al Ple, així com instruments de gestió urbanística i
projectes d’urbanització.
j) L’adquisició de béns i drets sense límit de valor; així com les
alineacions patrimonials quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost.
k) La cessió d’ús gratuït d’un bé a precari.
l) Fer complir i sancionar les faltes d’obediència a la seva autoritat o
infracció de les ordenances i reglaments municipals de caràcter lleu,
greu i molt greu, tancaments i demolicions.
m) La resolució dels recursos i reclamacions que s’interposin davant
aquest Ajuntament per raó de la matèria objecte d’aquesta delegació.
n) Concessió de les següents llicències i informe municipals:
Declaració d’interès general a sòl rústic
Urbanístiques d’obres majors
Segregacions i parcel·lacions
Instal·lacions elèctriques
Instal·lació i obertura i funcionament de les activitats subjectes a
classificació i permanents majors.

Atès que aquesta delegació era revocable en qualsevol moment.
Atès que en data 10.8.2017 mitjançant Resolució d’Alcaldia es va revocar la
delegació de les competències corresponents a l’apartat d) atorgar
subvencions i l’apartat f) aprovar les bases de les proves per a la
selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
Atesa la renuncia de diversos regidors,
membres de la Junta de Govern Local, i a
poder convocar l’esmentada Junta de Govern
rebut les credencials dels nous regidors,
prendre possessió del càrrec

entre els quals hi havia dos
data d’avui això impossibilita
Local. I a data d’avui no s’han
per la qual cosa no han pogut

Atesa la urgència de diversos temes, que no es poden demorar fins el
nomenament dels nous membres de la Junta de Govern Local.
Per això,
RESOLC:
PRIMER:- REVOCAR la delegació de les competències corresponents a l’apartat
a) ordenació de despeses i reconeixement d’obligacions quan no estigui
atribuïda legalment al Ple i quan la quantia sigui superior a 3.000 € i
l’apartat
n)
Concessió
de
les
següents
llicències
i
informe
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municipals(Declaració d’interès general a sòl rústic, urbanístiques d’obres
majors,
segregacions
i
parcel·lacions,
instal·lacions
elèctriques,
instal·lació i obertura i funcionament de les activitats subjectes a
classificació i permanents majors).
SEGON.- PUBLICAR l’esmentada revocació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
TERCER.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri.”
El Ple en resta assabentat.
SETÈ.- SENTÈNCIA NÚM. 188/2017, DE DATA 27 DE JULIOL DE 2017, QUE DESESTIMA
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PEL COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS D'OBRES PÚBLIQUES, DONAR-NE COMTE
La secretària interina llegeix la sentència núm. 188/2017, de data
27.7.2017, recaiguda en el Procediment Ordinari 0000282/2011 davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca que es
transcriu a continuació:
“Que desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
Procuradora Ana Maria Aniz Rozas en nombre y representación de el <<Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas>> contra la desestimación por
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto el 1 de julio
de 2011 ante el Ayuntamiento des Migjorn Gran (Menorca), contra la
comunicación del citado Ayuntamiento que rechaza al Ingeniero Técnico de
Obras Públicas José Javier Pons Sintes como tècnico competente para la
redacción del Plan Especial del Núcleo Rural de na Foradada condenando a la
demandante al abono de las costas causadas en primera instancia que se
fijan en la suma de MIL EUROS (1.000€) en concepto de honorarios del
Letrado Consistorial del Ayuntamiento des Migjorn Gran (Menorca), sirviendo
un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora
inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.
Notifiquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la
misma cabe interponer, ante este Juzgado Recurso de apelación en el plazo
de 15 días siguientes a la notificación de la presente, que sera conocido
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del por el Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Baleares.
Para interponer este recurso, es necesario constituir un deposito de 50€
para recurrir en la Cuenta de consignaciones y depositos de este juzgado
sin cuyo requisito no se darà tràmite al recurso de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional 15º de la LO 1/2009 de 3 de noviembre
que modifica la LOPJ 6/1985 de 1 de julio) No tendrà que constituir el
depósito el litigante que demuestre tener sol·licitado o en trámite el
beneficio de asistencia jurídica gratuïta, ni las administraciones
públicas.”
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ.- EXPEDIENT 2/2017, ANUL·LACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUTS EN
EXERCICIS ANTERIORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.9.2017, que es transcriu a continuació:
“Vist l’informe de la secretària-interventora interina de data 12.09.2017
en el qual manifesta que atès que algunes subvencions reconegudes en el seu
moment no han tingut una correspondència exacte amb les despeses finalment
executades o justificades i que per tant correspon la baixa de
comptabilitat.

Obert el debat, el Sr. Batle explica que el passat Ple també es varen donar
de baixa diverses quantitats, i es va acordar demanar al CIM si podien
utilizar el romanent del PIC 2015 per a altres coses. El Sr. Batle comenta
que han rebut resposta del CIM on diu que un cop s’hagin incorporat els
remanents per part del CIM es podrà destinar al que vulgui l’Ajuntament.
La comissió per unanimitat, proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.- Donar de baixa de comptabilitat i retornar la quantitat de:
DONAR DE BAIXA
I RETORNAR

NÚM

SUBVENCIÓ O CONVENI

1

Conveni de col·laboració entre el CIM i l’Ajuntament
des Migjorn Gran en matèria de dinamització comercial
i foment dels productes agroalimentaris de MenorcaAny 2016

2.632,38 €

Segon.- Donar de baixa de comptabilitat els següents drets reconeguts:
NÚM
1
2
3
4
5

SUBVENCIÓ O CONVENI
De la CAIB: Ajut per al sosteniment de les escoles
infantils de 1r. Cicle 2016
CIM: Ajut pel finançament dels serveis d’informació
juvenil 2016
CIM: Conveni per al finançament de les prestacions
bàsiques 2015
Conveni pel manteniment del centre de Salut des
Migjorn Gran 2014
CIM: Obres d’ampliació del Saló Verd per habilitar-hi
un vestidor

Tercer.- Donar
reconegudes:
NÚM
1
2
3
4

de

baixa

de

comptabilitat

les

següents

SUBVENCIÓ O CONVENI
Al CIM: Conveni per al desenvolupament del programa
del servei d’atenció educativa infantil
Conveni entre l’Ajuntament i l’Associació d’Amics de
l’Art, per a l’organització de la Migjornale i
Festival de Música antiga
Pròrroga del Conveni per la prestació del servei de
seguretat i salt laboral
Al CIM: Conveni curs 2013-2014 per la prestaicó del
servei d’educació de persones adultes (Aportació 2013)

Obert el debat, el Sr.
es molt difícil que la
la quantitat gastada,
determinades quantitats

DONAR DE BAIXA
25,00 €
678,16 €
1,00 €
32,31 €
136,11 €

obligacions
DONAR DE BAIXA
0,40 €
3,20 €
160,32 €
3.307,41 €

Batle comenta que quan es rep una subvenció del CIM
quantitat assignada es correspongui exactament amb
per aixó es dur aquest punt al ple per donar
de baixa per fer quadrar el pressupost.

Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat.
NOVÈ.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016
Es dóna compta de l’expedient tramitat per a l’aprovació del compte general
de l’exercici 2016. S’informa que el mateix va ser informat favorablement
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per la Comissió Especial de Comptes de data 21.9.2017 i que, exposat al
públic durant el termini de quinze (15 dies) i vuit (8) dies més per a la
presentació d’al·legacions, no s’ha presentat cap.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici
2016.
Segon.- REMETRE a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, un
exemplar del Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2016.
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per tres vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sanchéz i Sr. Conesa i sis
abstencions del Sr. Berlinghieri, Sr. Riudavets, Sra. Goñalons, Sr. Verdú,
Sr. Triay i Sr. Camps.
DESÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN EN RELACIÓ A
LA SETMANA EUROPEA DE MOBILITAT
La secretària interina llegeix la moció presentada pel grup socialista des
Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
PROPOSTA D'ACORD
TITOL: Proposta d'acord en relació a la Setmana Europea de la Mobilitat
EXPOSICIÓ DELS MOTIUS:
El canvi climàtic és una realitat. L'escalfament global és el principal
responsable de modificacions importants en el clima del nostre planeta que
provoquen, directament i indirectament, greus danys a milions de persones.
Per exemple, algun dels problemes associats al canvi climàtic estàn
relacionats amb la creació de fenòmens atmosfèrics, com huracans, i que
comporten una manca d'aigua potable, sequeres, pèrdues en collites, etc...
Als pobles, la situació no més favorable, atès que anualment augmenten els
índex
de
contaminació
atmosfèrica
provocats
pel
trànsit
i
que,
conseqüentment, tenen una incidència directa en la salut dels seus
habitants, provocant l'aparició de malalties relacionades amb l'aparell
respiratori, manca de seguretat per als vianants, atropellaments, etc...
Molts pobles, ciutats i països del nostre entorn europeu més inmediat fa
molts anys que ja treballen en la implantació de mesures per assolir una
mobilitat més sostenible, a on es prioritzin projectes i accions per donar
suport als mitjans de transport alternatius al vehicle privat i a favor del
vianant.
A l'estat espanyol en general, i a les Illes Balears en particular, portem
un cert retard en l'aplicació d'aquestes mesures, ja sigui per la manca de
valentia política, la manca de dotació pressupostària quan ha governat la
dreta, o amdues coses. Tot plegat, ha generat que tenguem instal.lada una
“cultura del cotxe” que provoca, en hores punta i depenent de la temporada
en què ens trobem, saturació de les nostres xarxes viàries.
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA A PLENARI L'ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS
ACORDS:

1. El Ple de l'Ajuntament acorda reclamar un millor finançament a l'estat
per tal de millorar les connexions del transport públic.
2. El Ple de l'Ajuntament acorda portar a terme actuacions a favor d'una
mobilitat sostenible, on es fomenti la utilització del transport públic
tant per número de freqüències com per l'ampliació de rutes. Es tracta
d'una aposta decidida per reduir les emissions substituint el combustible
fòssil per energia neta.
3. El Ple de l'Ajuntament acorda seguir treballant per fomentar la
generalització de l'ús de la bicicleta en lloc del cotxe privat, i la
recuperació d'espai a favor dels vianants, entre d'altres actuacions, amb
la intenció de reduir els nivells de contaminació a Menorca i en general a
les Balears.
4. En cas de no tenir-lo, el Ple de l'Ajuntament acorda iniciar els
treballs per la redacció d'un Pla Municipal de Mobilitat Urbana Sostenible
(PMUS).
5. El Ple de l'Ajuntament acorda tornar a posar en funcionament l'Agenda
Local 21.
6. El Ple de l'Ajuntament acorda seguir donant suport a les iniciatives
municipals a favor de la mobilitat sostenible i incloses en el programa
d'actuacions de les Agendes Locals 21 de cada Ajuntament.
7. El Ple de l'Ajuntament acorda sumar-se als actes de la Setmana Europea
de la Mobilitat per conscienciar als ciutadans i ciutadanes de la
problemàtica real que comporta el canvi climàtic, així com també
incrementar les campanyes informatives sobre aquesta temàtica per arribar a
assolir, vertaderament aquesta conscienciació.
Es Migjorn Gran, 15 de setembre de 2017
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, la Sra. Sanchéz comenta que solen presentar mocions de
caràcter general i la seva tasca es adaptar-les a l´Ajuntament, per això
s’ha introduït un punt cinquè que es tornar a posar en marxa l'Agenda Local
21.
La Sra. Sanchéz continua dient que l. Agenda Local 21 es un instrument de
planificació amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans,
tenint en compte el medi ambient.
La Sra. Sanchéz diu que es un instrument de participació ciutadana on
participen els ciutadans, entitats, representants polítics on es fan debats
i propostes sobre medi ambient i mobilitat, i a partir d’aquestes propostes
s’elabora un Pla d’acció municipal que després s’ha d’executar.
La Sra.
municipi
creu que
marxa, i

Sanchéz comenta que l’Agenda Local 21
des Migjorn, però es va deixar de fer
ara es dónen les circumstàncies òptimes
a més el Partit Socialista ho portava al

va funcionar molt bé al
feina amb aquesta eina i
per tornar a possar-la en
seu programa electoral.

La Sra. Sanchéz creu que es el moment perquè fa uns mesos que el CIM ha
començat a fer feina amb aquest àmbit, i és pretén fer una revisió de com
funcionen les agendes locals a tots el municipis de Menorca, als municipis
que esta implementada s’introdueixen millores per donar-li un impuls i allà
on no està implementada s’analitza perquè es va deixar de fer feina en
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aquestes agendes locals i es vol fer un pla d’acció per tornar a engegarles.
La Sra. Sanchéz comenta que li consta que s’està fent feina a tots els
municipis de Menorca excepte al municipi des Migjorn, perqué no s’ha
aconseguit fer una reunió ni amb el Sr. Batle ni s’ha aconseguit que
assisteixi ningú en representació de l’Ajuntament.
La Sra. Sanchéz conclou que si la moció tira endavant es corregeixi aquesta
actitud, ja que creu que es una eina que s’ha de posar en marxa.
El Sr. Batle comenta que avui ha assistit a una reunió de la Reserva de la
Biosfera i precisament els qui porten aquests temes són els regidors de
medi ambient, recorda a la Sra. Sanchéz que ella era la regidora de medi
ambient i com a tal hauria d’haver estat ella l’encarregada de tirar
endavant aquest Pla. I no vol que es digui que per culpa des Batle no
s.hagi tirat endavant l’Agenda Local 21, retreu a la Sra. Sanchéz que no ho
va saber fer o no ho va voler fer, i diu que ara ho vol tornar a posar en
marxa.
El Sr. Batle comenta que a la reunió ha vist que tots els altres municipis
duen a terme l’Agenda Local 21 mitjançant els ADLs, i diu que curiosament
al municipi des Migjorn per ser un municipi de menys de 2000 habitants no
li ha tocat cap, i conclou dient que hi ha una greu discriminació envers a
altres municipis i demana al Govern Balear que canviï els requisits i també
toqui un ADL al municipi des Migjorn.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
ONZÈ.- MOCIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL REFERÈNDUM I LA SITUACIÓ POLÍTICA DE
CATALUNYA
La secretària interina llegeix la moció presentada pel grup socialista des
Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ
TITOL: MOCIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL REFERÈNDUM I LA SITUACIÓ POLÍTICA DE
CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS :
Les Illes Balears hem compartit i compartim amb Catalunya part de la nostra
història, som pobles germans amb cultura comuna, amb una llengua pròpia
que ens identifica,
amb
un
dret
civil
diferenciat.
L'autonomia
de
Catalunya, com la nostra, ha estat sempre estretament unida a la democràcia
espanyola, i avui coincidim en reivindicar un major autogovern i millor
finançament.
Les eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977 van trencar
definitivament amb el règim franquista i van suposar l'inici de la
recuperació de les institucions d'autogovern, que es plasmarien en la
Constitució de 1978 i, en el cas de Catalunya, en l'Estatut de 1979.
Més de 35 anys després, recollint l'experiència acumulada per la
Generalitat i intentant donar curs a una demanda de més autogovern i millor
finançament, va ser votat en referèndum per la ciutadania catalana

l'Estatut de 2006, elaborat i aprovat al
negociat i aprovat per les Corts Generals.

Parlament

i,

posteriorment,

No obstant això, la frontal oposició del PP a aquest Estatut i la sentència
que va alterar allò que havia votat la ciutadania, van acabar per
desbaratar l'intent de renovar el pacte dels anys 1978 i 1979.
El 2012, la victòria electoral de les forces independentistes a les
eleccions al Parlament de Catalunya va suposar l'inici d'un procés de
secessió aguditzat progressivament per la falta de diàleg entre els governs
d'Espanya i de la Generalitat.
El 2015, unes noves eleccions al Parlament de Catalunya en les que els
independentistes van obtenir majoria absoluta en escons -no en vots- han
accelerat el procés de l'anomenada "desconnexió" que ha derivat en l'intent
de
convocar
un
referèndum
sobre
la
independència
de
forma
unilateral, il·legal i sense garanties democràtiques, previst per al pròxim
1 d'octubre.
En aquest marc, en data 31 de juliol de 2017, va tenir entrada al Registre
General del Parlament de Catalunya la Proposició de llei del referèndum
d'autodeterminació.
La Proposició de Llei té com objecte regular la celebració d'un referèndum
d'autodeterminació
sobre
la
independència
de
Catalunya,
les
seves
conseqüències en funció de quin sigui el resultat i la creació de la
Sindicatura
Electoral
de
Catalunya.
Aquest referèndum, tal com estableix l'article 4.3 de la proposició,
tindria caràcter vinculant i implicaria la secessió de Catalunya respecte
de la resta d'Espanya en el cas que els vots afirmatius a la formulació de
la pregunta (Art. 4.2) superessin els negatius (Art. 4.4).
Els i les socialistes considerem que el Parlament de Catalunya és
manifestament incompetent, a la vista de l'article 149.1.32a) CE i de la
jurisprudència constitucional al respecte (que, per coneguda i reiterada,
és innecessari reproduir), per a la convocatòria d'un referèndum
d'autodeterminació i per a regular sobre una hipotètica secessió (efecte
previst per la iniciativa discutida per a un eventual resultat afirmatiu a
la pregunta continguda en el text articulat), així com considerem que el
conjunt
d'aquesta
proposició
de
llei
és
inconstitucional
i antiestatutari per
anar
en
contra
d'un
dels
principis
bàsics
de l'organització territorial de l'Estat continguts primerament a l'article
2 CE, i contra l'Estatut d'Autonomia que és la norma institucional bàsica
de Catalunya (Article 1 EAC).
Així mateix, en data 28 d'agost de 2017, va tenir entrada al Registre
General del Parlament de Catalunya la Proposició de Llei de transitorietat
jurídica
i
fundacional
de
la
república.
Com el seu títol indica, té per objecte la consumació de la secessió i
l'establiment d'aquesta llei com a constitució provisional d'un Estat
català independent que es declara constituït en el mateix article 1 del
text proposat, la regulació de la successió d'Estats i un procés per a
l'establiment d'una constitució per a aquest hipotètic nou Estat, així com
diverses altres qüestions que afecten el marc institucional de Catalunya i
al
seu
règim
electoral.
La majoria de les qüestions plantejades per aquesta proposició de llei són
enterament i manifesta alienes a les atribucions del Parlament de
Catalunya, circumstància que resulta clara d'acord amb la jurisprudència
constitucional (STC 42/2014, STC 259/2015), de la que es dedueix la
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inexistència d'un dret a la secessió que pugui trobar empara en la
Constitució de 1978, per la qual cosa resulta impossible que una proposició
de llei del Parlament de Catalunya, institució inserida dins el marc
institucional configurat per la Constitució, l'Estatut i el conjunt del
bloc de constitucionalitat, declari sense més la constitució d'un nou Estat
independent en el territori de Catalunya, ni reguli cap règim de
transitorietat del procés constituent com a conseqüència de la declaració
inicial continguda en la proposició de llei esmentada.
Ambdues Proposicions de Llei topen amb els límits materials de la
Constitució i el bloc constitucional, i significadament del mateix
Estatut d'Autonomia de Catalunya, i en la seva major part plantegen
qüestions enterament i manifesta alienes a les atribucions de la Cambra.
A pesar de les dificultats legals exposades, cal donar una resposta des de
la política a la situació creada, per superar l'enfrontament entre l'
immobilisme del govern central i la deriva independentista unilateral, cal
obrir un nou escenari de diàleg i propostes concretes que hauria de
culminar en una reforma constitucional, que permeti unir un profund
autogovern de les entitats territorials amb la unitat d'Espanya i el millor
reconeixement de la realitat plurinacional del nostre país, sense afectar
la sobirania del poble espanyol ni la igualtat de drets entre tota la
ciutadania, i que alhora serveixi per aprofundir en el caràcter democràtic
de
l'Estat
i
per
garantir
el
seu
caràcter
social.
En tost d’apostar per la via del diàleg i la resposta política,
absolutament necessària, Govern d’Espanya i Generalitat han preferit anar a
un xoc de trens, arribant a situacions d’extrema duresa viscudes aquests
darrers dies a Catalunya, com la detenció de 14 persones, traspassant el
llindar del respecte i garantia de drets fonamentals, conduint-nos cap a
una greu fractura social i a una desconnexió emocional d’una part important
de la societat catalana amb Espanya difícilment recuperable.
No parlem ja, de “procés” d’independència, si no de “procés” de fractura
social i de por que s’ha d’evitar de totes maneres. Per tant, és
imprescindible cercar solucions compartides; s’ha d’apel·lar al seny i a la
responsabilitat, a la necessitat de parlar, d’establir ponts d’acord, no
només per part dels dos governs, si no per part de tots els responsables
polítics i socials per poder compartir una sortida per Catalunya pactada
després d’escoltar a la societat catalana.
Davant aquest conflicte, no val només una solució judicial o policial com
erròniament ha decidit el Govern d’Espanya; la solució davant un conflicte
polític és la política, i per això exigim exercir la política en
majúscules, perquè la inhibició de la política atempta greument contra la
democràcia.
Aquesta és una tasca que ens competeix a tots i constatem que, davant la
falta de lideratge dels governs d'Espanya i Catalunya, ha arribat el moment
de subratllar l'existència d'una alternativa ben diferent de la falsa
disjuntiva entre immobilisme i independència, emplaçant totes les forces
polítiques a superar l'actual manca de diàleg i a formular propostes en
permanent
recerca
d'amplis
acords
polítics
i
institucionals.
Democràcia i descentralització política de l'Estat sempre s'han necessitat
mútuament, són realitats inseparables per garantir la llibertat política.
No oblidem que Espanya va néixer de la diversitat, i només respectant-la,
és possible garantir la llibertat i la convivència.
Els nostres trets identitaris, molts d'ells comuns amb Catalunya, i el
respecte a aquesta diversitat que ens enriqueix, dóna contingut també a

aquesta
reivindicació
d'avançar
en
un
model
territorial
de caràcter federal, basat en la lleialtat institucional, la solidaritat i
la cooperació entre els territoris i el govern de l'estat, i reclamar un
finançament just; reivindicació que compartim, també, amb el poble català,
assumint i acceptant la realitat plurinacional del nostre país.
Espanya necessita una reforma profunda de la nostra Constitució, que renovi
el pacte polític, social i territorial que ens vam donar el 1978; reforma
que suposi la transformació d'Espanya en un Estat plenament federal i
alhora aprofundeixi en la seva essència democràtica garantint el seu
caràcter social, responent als anhels de canvi d'una majoria d'espanyols
que volen un Estat modern, lliure i democràtic.
Per això, proposem un projecte polític per Catalunya diferent, entenent que
tant la Constitució com l'Estatut no donen de sí per tirar endavant una
solució política compartida, apostant per votar una reforma Constitucional
amb garanties, que millori i faci més fort l'autogovern de Catalunya en una
Espanya renovada i en una Europa federal. Totes elles, unes demandes
compartides des de Balears amb el poble català, ja que des de les illes
també fa temps venim reclamant un finançament més just i un model
territorial de caràcter federal, basat en la lleialtat institucional, la
solidaritat i la cooperació entre els territoris i el govern de l'Estat.
Per tot això, ni els ciutadans ni les ciutadanes de les Illes Balears, ni
les seves institucions, Govern, Consells Insulars i Ajuntaments, podem
obviar la situació social, política i institucional que viu Catalunya, ja
que la mateixa transcendeix del seu àmbit autonòmic i ens afecta a tot
l'estat espanyol, i en aquest context:
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA A PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA:
1. Manifestem que qualsevol procés de referèndum o consulta, especialment
si té caràcter vinculant, s'ha de fer respectant l'ordenament jurídic
vigent i dins d'un marc legal que atorgui les màximes garanties
democràtiques a la ciutadania.
2. Instem al Govern d'Espanya i al Govern de Catalunya a iniciar un diàleg
transaccional sincer amb la intenció de superar la disjuntiva entre
immobilisme i independència, posicions en les quals cada Govern respectiu
s'hi troba instal·lat.
3. Expressem el nostre rebuig a que es dificulti o persegueixi l’exercici
de drets fonamentals, com la llibertat d’expressió, la llibertat
d’informació i el dret de reunió pacífica, i en conseqüència, instem al
Govern d’Espanya que abandoni com a estratègia l’ús només de la justícia i
la policia en detriment de la política, i deixi d’influir en les actuacions
de la Fiscalia i les forces i cossos de seguretat per afrontar un conflicte
de naturalesa política, evitant que els membres del Govern d’Espanya facin
declaracions que semblen amenaces i inciten a l’enfrontament, com ha estat
succeint els darrers dies a diversos indrets de l’estat i especialment a
Catalunya.
4. Instem a totes les forces polítiques a iniciar els treballs d'estudi de
la reforma constitucional per a la transformació d'Espanya en un Estat
plenament federal des del consens, diàleg i pluralitat, assumint i
acceptant la realitat plurinacional del nostre país, proposant la
constitució al Congrés d'una Comissió que serveixi d'espai per al diàleg
polític per trobar solucions a un problema territorial existent i que anirà
més enllà de l'1 d'octubre.
Es Migjorn Gran, 21 de setembre de 2017
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La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, la Sra. Sanchéz diu que es tracta d.una moció que explica
el posicionament del partit socialista davant una situació de bloqueig
polític que hi ha entre el govern de l'Estat i el Govern de Catalunya.
La Sra. Sanchéz comenta que respecta al punt 1r el referèndum s’ha de fer
sempre respectant les lleis i les garanties democràtiques per a la
ciutadania, s’han d’atendre les demandes i reivindicacions de les
institucions catalanes i considera que el govern de l’Estat no pot seguir
menyspreant aquesta postura
La Sra. Sanchéz diu que respecte al punt 2 s’insta al govern d’Espanya i de
Catalunya a iniciar un diàleg per arribar a acords i trobar solucions en
aquesta solució i en conseqüència demana responsabilitat per part d’ambdós
governs.
La Sra. Sanchéz en relació al punt tres comenta que un problema polític
requereix una solució política i en conseqüència rebutjar les actuacions
desproporcionades de l’Estat espanyol com la detecció de càrrecs públics,
registres d’impremta... i conclou que els ciutadans han de tenir garantit
el seu dret a la llibertat d’expressió i de reunió pacifica, si això no es
així no es pot parlar de democràcia.
La Sra. Sanchéz continua dient que utilitzar la justícia i els cossos de
seguretat per un problema polític, demostra que el govern de l’Estat no
esta a l’alçada per a resoldre el problema, i conclou que prohibir comporta
més fractura social, més radicalisme i més crispació.
La Sra. Sanchéz conclou que en el punt quart demana que les forces
polítiques iniciïn un estudi de la reforma constitucional des de el diàleg,
el consens i la pluralitat per solucionar el problema territorial existent,
i així totes les comunitat autònomes es sentin còmodes dins d’aquest país.
La Sra. Sanchéz conclou que hi ha una crisi del sistema polític perquè no
ha evolucionat al igual que ho ha fet la societat amb el temps, el sistema
polític ha estat estable i per contra la societat ha evolucionat
constantment, en conseqüència conclou que el sistema s’ha de reformar
profundament i la política ha de servir per a canviar les coses d’acord amb
l’evolució i els canvis que es produeixen a la societat, i s’ha de saber
escoltar, respectar i esta en un moment en que es demana aquest canvi.
La Sra. Sanchéz manifesta que la Constitució es un conjunt de lleis per
establir normes de convivència, però pot canviar amb un diàleg polític, amb
consens i respecte i s’ha de garantir que tothom pugui expressar el que
pensa que es un dret fonamental.
La Sra. Sanchéz diu que proposen un estat federal atorgui a les autonomies
una major capacitat d’autogovern, un finançament mes just i un model
territorial basat en la solidaritat i cooperació de les institucions,
respectant sempre la diversitat cultural i lingúística que existeix a
Espanya.
El Sr. Batle comenta que per la seva part el seu vot serà d’abstenció no
perquè no estigui d’acord amb els tres primers punts, al crear certs dubtes
el punt quart manifesta que s’abstindran.
El Sr. Verdú que al tractar-se d’un referèndum il·legal el normal es que
intervengui la justícia, com així ho estar fent. El Sr. Verdú continua

dient que quan actua fora de la justícia, no se li lleva cap dret sino que
el que s.ha de fer es acatar la justícia.
El Sr. Verdú conclou que el poder judicial es independent del poder
legislatiu, i la justícia actua de la seva manera i no te res a veure amb
el govern central.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i
s’aprova per quatre vots a favor de la Sra. Sanchéz, Sr. Conesa, Sr.
Riudavets i Sra. Goñalons i cinc abstencions del Sr. Batle, Sr.
Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps.
El Sr. Batle comenta que vol introduir dos punts per urgència, el primer fa
referència a una subvenció que s’ha rebut de la CAIB i s’ha de reconèixer
en el pressupost municipal.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la urgència, i s’aprova per
unanimitat.
DOTZÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 9, PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
Vist l’expedient tramitat per la modificació del pressupost municipal per
l’exercici 2017 núm.9 per crèdit extraordinari
Vista la legislació aplicable així com alló disposat a la base núm. 13 de
les Bases d’Execució del Pressupost 2017
Vist l’informe de la secretària-interventora interina i el certificat emès
per aquesta.
Donat que l’aprovació dels crèdits extraordinaris proposats són competència
del Ple, segons estableix les Bases d’Execució del vigent pressupost.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 9, per a crèdit
extraordinari, amb el detall següent:
A) RECURS FINANCER
INGRESSOS AFECTATS
Concepte Denominació
75080

Previsió
inicial
De la CAIB: Punt de 0€
recàrrega doble a la
Parcel.la 4H-5H de la
urbanització de Sant
Tomàs
TOTAL
0€

Drets
reconeguts
7.000€

Major
Drets
Reconeguts
7.000€

7.000€

7.000€

B) CRÈDIT EXTRAORDINÀRI
PARTIDA DE DESPESA
Partida
623001721

Punt de recàrrega
vehicle elèctric
TOTAL

per

Crèdit
Inicial
a 0€
0€

Ampliació
7.000€

Crèdit
definitiu
7.000€

7.000€

7.000€
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El crèdit extraordinari coincideix amb els dels crèdits que s’incrementen
quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com imposa l’article
16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentada modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.
Obert el debat, El Sr. Batle comenta que al municipi des Migjorn varen
posar un punt de recarregar per a cotxe elèctric i ara s’ha trobat
convenient posar un punt de recarrega a Sant Tomàs i considera que el
Govern Balear fa molt bona feina alhora d’encaminar-se cap aquest tipus
d’energia que afavoreix el cotxe electric.
El Sr. Batle conclou que la subvenció és de 7.000 euros i el cost total de
la instal·lació és de 9.100 euros d’aquí que es faci altra modificació que
es pretén fer per urgència.
El Sr. Batle conclou que abans ha estat una mica crític amb el Govern
Balear amb el tema de l.ADL amb aquest tema ha de felicitar al Govern
Balear.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

El Sr. Batle comenta que el segon punt de la urgència que vol introduir fa
referència a una modificació de crèdit per els 2.100 euros que falten de la
subvenció i el import que es necessari per executar el punt de recàrrec.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la urgència, i s’aprova per
unanimitat.
TRETZÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 10, PER TRABSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Vist que l'Ajuntament des Migjorn Gran no té previst executar la totalitat
de la partida destinada a la seguretat de platges.
Vist que hi ha una partida del pressupost 2017 que no és suficient per fer
front a les despeses que es generaran.
Vist l’expedient tramitat per la modificació del pressupost municipal per
l’exercici 2017 núm. 10 per transferència de crèdit.
Vista la legislació aplicable així com el disposat a les bases 14 i 15 de
les Bases d’Execució del Pressupost 2017.
Vist l’informe de la secretària-interventora interina i el certificat emès
per aquesta.
Donat que l’aprovació de les transferències de crèdit proposades són
competència del Ple, segons estableix les Bases d’Execució del vigent
pressupost, ja que afecta a partides que pertanyen a diferents àrees de
despesa.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 10, per a
transferències de crèdit quedant fixades les partides de despesa de la
següent forma:
C) AUGMENT DE DESPESES
PARTIDA DE DESPESA
Concepte Denominació
623001721

Previsió
inicial
Punt de recàrrega per 7.000€
a vehicle elèctric
7.000€

Augment
2.100€

Crédit
definitiu
9.100€

2.100€

9.100€

Previsió
inicial
80.000€

Disminució
2.100€

Crédit
definitiu
77.900€

80.000€

2.100€

77.900€

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
PARTIDA DE DESPESA
Concepte Denominació
43922701

Seguretat Platges

L’import dels crèdits que es minoren coincideixen amb els dels crèdits que
s’incrementen quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com
imposa l’article 16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentada modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.
El Sr. Batle comenta que els 2.100 euros que falten s’agafen de la partida
de socorrisme, ja que es va preveure 10.000 euros més per posar socorrisme
a les platges verges i es final no es va posar socorrisme a les platges
verges durant el mes d’agost, d’aquí que es donés un sobrant en aquesta
partida i s’agafen per fer aquesta modificació de crèdit.
El Sr. Batle comenta que es varen convidar totes les empreses que poguessin
estar interessades en la instal·lació del punt de recarrega i també es
varen convidar dues empreses de fora i la millor oferta va ser d’una
empresa de Mercadal, que es la mateixa que va fer el punt de recarrega de
Migjorn.
El Sr. Riudavets demana quina empresa és.
El Sr. Batle comenta que es un tal Nicolàs.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

CATORZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Batle comenta que el partit socialista ha presentar per escrit una
sèrie de preguntes en 48 hores d'antelació dirigides a la seva persona i
que ara passarà a contestar.
14.1 Estan avui en marxa els pous d’abastament d’aigua potable nombres 2 i
4? Si és així, des de quina data concreta ho estan)
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El Sr. Batle respon que no estan en marxa i és sent sorprès que li facin
aquesta pregunta, ja que la portaveu del partit socialista va demanar un
informe molt detallat que va ser elaborat per l'enginyer en Fayas amb un
cost econòmic considerable, on es posava de manifest que els pous no han
estat en funcionament.
El Sr. Batle conclou que no entén a que ve aquesta pregunta i diu que no
han estat en funcionament, i vol recordar que la Conselleria de la Salut va
dictar un ordre de 2010 que no deixa utilitzar aquests pous pel seu
problema de turbidesa.
14.2.a Pot el Batle explicar al Ple en que consisteix la sanció de 8.300 €
que la Conselleria de Salut imposa a l’Ajuntament des Migjorn Gran com a
responsable de tres infraccions (dues lleus i una greu) en matèria de salut
pública) (Registre d’entrada núm. 1024 de fa dues setmanes; dilluns 11 de
setembre de 2017
El Sr. Batle comenta que aquesta sanció ha vingut ara a principis de
setembre, però no ve d'ara, sinó que ve de 2005 i els anys posteriors, i
aquest Batle ha intentat solucionar.
El Sr. Batle no és una qüestió que ve d'ara sinó que creu que s'ha
reiniciat l'expedient sancionador arran de que l'Ajuntament ha intentat els
darrers anys solucionar el tema i arran d'aixó veuen aquest expedient que
estava començat.
El Sr. Batle comenta que de les tres sancions imposades l'Ajuntament no
esta d'acord, diu que l'Ajuntament ha presentat al·legacions a la proposta
d'acord i considera que aquestes al·legacions seran acceptades ja que
parlen d'infraccions realitzades en el seu moment i ara estan solucionades.
El Sr. Batle diu que es tracta d'una sanció important perquè pretén
sancionar fets que s'han anat reproduït durant anys i que encara no s'han
solucionat del tot però creu que en poCs mesos quedarà esmenat.
14.2.b Quines mesures pensa prendre el Batle davant aquesta sanció?
El Sr. Batle comenta que davant la sanció es va donar a l'Ajuntament 15
dies per a presentar al·legacions i l'Ajuntament ha presentat al·legacions
en base a l'informe preparat pel Sr. Fayas i creu que la Conselleria de
Salut en base això deixi sense efecte la sanció. El Sr. Batle comenta que
la sanció més grossa fa referència a que s'aboca aigua a la xarxa
directament i això, no es ver sinó que primer ha de passar pels filtres per
poder ser potable, però això no es fa ja que encara no es té l'autorització
de sanitat per poder utilitzar aquesta instal·lació que espera que ens pocs
dies es pugui utilitzar.
El Sr. Batle comenta que ja hi ha un informe favorable amb una sèrie de
prescripcions que ja s'ha esmenat, i s'está a l'espera de la resolució
definitiva.
14.2.c Per que el Batle ha amagat durant els seus sis anys de batlia la
transgressió per part de l’Ajuntament de les mesures cautelars de Sanitat
que manaven l’immediat cessament del subministrament als veïns del poble
d’aigua provenint de les captacions dels pous nombres 2 i 4, coneguts com
Es Revolt i Es Pujolet?
El Sr. Batle respon que tot es el mateix, que tot es culpa des Batle. El
Sr. Batle continua dient que el Batle no tenia coneixement d'aquesta

resolució i comenta que va ser el primer sorprès quan l.1 de setembre va
arribar aquesta sanció.
El Sr. Batle conclou que el Sr. Batle ho ha amagat res en aquesta qüestió
ni tampoc en altres temes de l'Ajuntament i no entén a que ve aquesta
pregunta.
14.3 En base a aquesta resolució de la Conselleria de Salut, notificada
aquest mes a la Corporació, afirma el Batle a dia d’avui que els pous
nombres 2 i 4 funcionen amb les garanties legals exigides per
l’administració competent?
El Sr. Batle respon que funcionen però no s'utilitzen. El Sr. Batle comenta
que quan es van instal·lar els filtres amb una subvenció del LEADER es van
posar en marxa per comprovar com funcionaven segueix dient que aquests
equips s'han de posar en marxa cada cert temps i quan s'ha posat en marxa
s'ha aprofitat per fer analítiques i els seus resultats han sortit molt be.
I el Sr. Batle conclou que quan es disposi de l'autorització de sanitat,
aquests es posaran en funcionament i abastarà la xarxa municipal.
14.4 On s’aboquen a dia d’avui les aigües que provenen de la neteja dels
filtres instal·lats per posar en funcionament els pous nombres 2 i 4?
El Sr. Batle diu que es posen en funcionament molt poques vegades i aquesta
aigua aprofitant una canonada existent entre el dipòsit de dalt i el
dipòsit de baix, i aquesta canonada que creua la carretera i es va
aprofitar per abocar allà. El Sr. Batle continua dient que tot hi que
l'aigua de rebuig no es potable és bona per regar.
El Sr. Batle comenta que hi ha un informe d'ABAQUA que diu comprovades les
analítiques es pot abocar la xarxa de clavegueram.
El Sr.Batle conclou que s'aboca a aquests terrenys municipals sense tenir
por de contaminar aqüífers.
14.5 Quin dia, per quines raons i amb quin criteri es va decidir canviar el
projecte d’evacuació de les aigües residuals, que havia de ser amb la
llacuna (evaporació), en favor del seu abocament a la xarxa municipal de
clavegueram?
El Sr. Batle respon que va ser una proposta del mateix enginyer que va fer
el projecte, inicialment va preveure una llacuna als terrenys municipals,
aquesta manera tenia un cost afegit ja que l'aigua marxava per evaporació
però quedaven restes de terreta que s'havien de netejar.
El Sr. Batle comenta que per part de l'enginyer es va proposar un canvi, i
l'equip de govern i va estar d'acord, i el canvi suposa posar un tub que
prové dels filtres que passarà per la vorera que entra a Migjorn a mà dreta
i abocarà al clavegueram al pou de l'entrada de Migjorn.
El Sr. Batle comenta que abans de fer el projecte l’Ajuntament s'ha volgut
assegurar que es disposaria del permís d'ABAQUA per abocar al clavegueram i
poder passar aquesta canonada per la carretera per això es va anar a xerrar
amb el Conseller de Mobilitat a principis d'any a veure si ho
autoritzarien, i en el mes de maig es va demanar per escrit i a dia d'avui
no hem rebut resposta.
14.6 En quin estat es troba aquest nou projecte? Quines gestions ha fet el
Batle per rebre l’informe demanat a la Conselleria de Mobilitat del Consell
Insular de Menorca el passat mes de maig, sobre la proposta del traçat de
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la canonada que conduiria l’aigua provenint dels filtres cap a la xarxa de
clavegueram?
El Sr. Batle diu que encara no s'ha fet el projecte, aquest i quan es
disposi de l'informe de mobilitat, es farà el projecte. El Sr. Batle
continua dient que es tracta d'un projecte molt senzill que preveurà la
canonada.
El Sr. Batle diu que les gestions que ha fet va ser anar a xerrar amb el
Conseller i Director Insular de Mobilitat quan van saber que es podia fer
varen fer aquest escrit. El Sr. Batle continua dient que el dia 5 d'agost
va tornar a fer una reunió amb el Conseller de Mobilitat i comenta que ha
fet diferents telefonades.
El Sr. Batle conclou que ara s'está pendent d'aquest informe per poder
redactar el projecte.
El Sr. Batle comenta que la darrera gestió que ha fet va ser dimarts on el
Conseller de Mobilitat el va cridar i li va dir que una persona que havia
estat regidora de l’Ajuntament des Migjorn Gran i que ara es diputada del
Govern Balear s'havia interessat per aquest tema i el Sr. Batle comenta que
creu que aquesta persona s'hagués pogut dirigir directament a ell.
El Sr. Batle continua dient que aquesta persona va anar directament al CIM
en lloc de dirigir-se a l’Ajuntament i creu que abans d'anar al CIM es
podria haver dirigit al Batle i creu que això ho hauria de fer un regidor i
no una diputada del govern balear.
14.7 Pot explicar el Batle al Plenari Municipal l’afer d’unes factures dels
propietaris dels pous privats que subministraven aigua al municipi,
conseqüència de la manera d’actuar de la batlia des Migjorn Gran, fent les
coses sense els informes pertinents? A dia d’avui aquestes factures estan
reconegudes i pagades? En cas contrari, com pensa el Batle solucionar
aquest problema?
El Sr. Batle respon que no hi ha factures, però s'ha de dir, que els
propietaris de Ses Fonts Rodones de Baix, on hi ha el pou que des de tota
la vida ha subministrat aigua no només al poble des Migjorn, sinó que ha
proporcionat aigua a Mercadal i inclòs Platges de Fornells.
El Sr. Batle continua dient que l'aigua d’aquest pou quan arribava a la
xarxa municipal es feien les pertinents analítiques, el Sr. Batle vol
aprofitar per agrair als propietaris de Ses Fonts Rodones que sempre han
estat disposat a donar aigua al municipi des Migjorn.
La Sra. Goñalons interromp demanant si els propietaris de Ses Fonts Rodones
regalen l'aigua a l'Ajuntament.
El Sr. Batle respon que no és que hagin regalat aquesta aigua ni la van
regalar en el seu moment, i continua dient que l'aigua s'ha emprat i per
tant s'ha de pagar.
El Sr. Batle continua dient que la propietat de Ses Fonts Rodones va tenir
el problema de que ells no podien comercialitzar l'aigua i per això no
podia generar una factura pel concepte de l'aigua.
El Batle diu que els propietaris de Ses Fonts Rodones varen reunir-se amb
ell i li van comentar que si hi havia un consum d'aigua per part de
l'Ajuntament farien els tràmits per ser entitat comercialitzadora. El Sr.
Batle comenta que mentres tant es varen cercar altres solucions per poder
emprar l'aigua municipal dels pous 2 i 4,i tenint en compte l'opinio de

l'enginyer es va optar per posar aquests dos filtres. El Sr. Batle conclou
que arran d'aixó la propietat va aturar de fer els tràmits administratius
per poder comercialitzar l'aigua del seu pou.
El Sr. Batle comenta que ha tingut diverses reunions amb la propietat per
solucionar el tema i diu que ell vol pagar aquesta aigua perquè ha estat
consumida per tots els ciutadans des Migjorn amb tota la seguretat
sanitària i s'està l'espera de veure quin serà el camí a seguir.
El Sr. Batle comenta que tal vegada es podria arribar a un acord polític de
totes les forces polítiques de l’Ajuntament ja que quan el municipi des
Migjorn ha necessitat aigua, Ses Fonts Rodones n’hi ha proporcionat.
La Sra. Goñalons demana de quina quantitat econòmica s'esta parlant.
El Sr. Batle respon que no s'enrecorda, però diu que hi ha bastants tones i
creu recordar que han subministrat aigua durant 3 anys.
El Sr. Batle diu que ara s'està funcionant amb el pou núm. 1 i 5, que amb
una bona feina feta per part de la brigada municipal de detecció de fuites
al municipi s'ha reduït el consum en 150 tonelades diàries. El Sr. Batle
comenta que abans aquests dos pous funcionaven les 24 hores del dia i ara
no és el cas i amb aquests dos pous n'hi ha hagut suficient per dotar
d'aigua tot l'estiu.
Desprès de donar resposta a les preguntes presentades per escrit, es dona
pas a altres intervencions.
14.8 La Sra. Sánchez comenta que en relació a la primera moció presentada
pel PSOE no li ha deixat replicar a la intervenció del Batle, i comenta que
quan el CIM va començar a fer feina amb les Agendes Locals 21 ella ja havia
renunciat a la seva regidoria de Medi Ambient i no va poder tenir
l'oportunitat de fer aquesta feina.
La Sra. Sánchez diu que en relació al tema de l'ADL l'anterior regidora de
dinamització comercial, Mar Ameller, va tenir diverses reunions al CIM pel
tema de l'ADL, i des de allà li van dir que es podia disposar d'un ADL
compartit amb diferents municipis. I la Sra. Sanchéz conclou que aquestes
gestions es podrien fer i així es podria disposar d'un ADL.
El Sr. Batle respon que tal vegada s'ha expressat malament i diu que ell ha
dit que pel fet de ser un municipi de menys de 2.000 habitants no hauríem
d'estar discriminats per tenir un ADL al 100%, i no únicament unes hores i
la demanda que fa al Govern Balear es poder tenir un ADL al 100% com pot
tenir el municipi de Ferreries o Es Mercadal.
El Sr. Batle comenta que no ho entén ja que els ADLs a part de l'agenda
local 21 fan molt bona feina en temes de dinamització o serveis socials.
La Sra. Sanchéz comenta que si ho considera tant necessari tal vegada ho
podria incloure en el Pressupost.
El Sr. Batle respon que es pot preveure i apart fer un escrit al Govern
Balear reclamant un ADL.
14.9 El Sr. Berlinghieri demana en primer lloc disculpes per no haver
saludat un a un a tots els regidors.
El Sr. Berlinghieri comenta que vol fer dues puntualitzacions. En primer
lloc diu que es va presentar a la llista del Sr. Batle que es deia PSOE
junt amb altres companys, dels quals 15 eren independents, com ell mateix.
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El Sr. Berlinghieri explica que de la llista que el Sr.Batle va fer només
queda ell.
El Sr. Berlinghieri diu que el PSOE en cap moment l'hi ha trucat ni
comunicat, ni li ha dit quina era la problemàtica a l'Ajuntament ni quines
eren les raons per prendre la decisió que varen prendre, i li agradaria que
quedés constància que ell no és cap trànsfuga.
El Sr. Berlinghieri continua dient que quan es parla de la seva persona no
parlen d'ell amb el seu nom, sinó que fan servir la paraula trànsfuga
El Sr. Berlinghieri conclou que el PSOE no l'hi ha demanat
no de la llista, per la qual cosa el que farà es votar amb
que cregui i evidentment no acceptaré la disciplina de
conclou que s'hi ha de votar a favor ho farà i s’hi ha de
ho farà segons la seva consciència.

si vol marxar o
consciència del
vot del PSOE i
votar en contra

El Sr. Berlinghieri en segon lloc vol comentar que a les xarxes socials han
sortit diverses coses, i vol aclarir que en cap moment valorarà la
responsabilitat del PP en donar suport al govern d’aquest poble, però li
agradaria deixar clar que es el regidor "indepe", i com a tal ja era
"indepe" quan li varen proposar ser a la llista del PSOE, ja era "indepe"
quan tothom va estar d'acord en que formes part de la llista i ja era
indepe el dia en que es va presentar el PSOE al local de l'ACR i tothom em
va aplaudir i felicitar.
El Sr. Berlinghieri conclou que més enllà del que sigui a la seva terra,
ell es aquí per fer feina pes Migjorn i agrairia que a partir d'ara tothom
parles d'ell com el regidor Berlinghieri o d'en Quique i deixessin per
favor els comentaris sobre la seva persona.
El Sr. Berlinghieri diu que per acabar vol prendre prestades unes
declaracions o escrit del Sr. Riudavets que diu
No us preocupen de la meva persona, centreu-vos en fer be la feina i no
perdegueu de vista aquesta funció a la qual us heu compromès, i tot anirà
be.
El Sr. Berlinghieri dona les gràcies al Sr. Batle i gràcies regidores i
gràcies regidors.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.05 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

