ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I ÚRGENT TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL
DIA 24/04/2018.
As Migjorn Gran, a les 13:15 h del dia 24/04/2018, 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.
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Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sr. Pere Riudavets i Fayas
Sra. Magdalena Goñalons Al·lés
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

S’han excusat d’assistir-hi
Martínez del grup no adscrit.

el

regidor

Sra.

Enrique

Berlinghieri

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 DE LA URGÈNCIA
Sense cap intervenció es sotmet a votació la urgència de la convocatoria i
s’aprova per quatre (4) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Verdú, Sr. Triay i
Sr. Camps i quatre (4) abstencions de la Sra. Sanchéz, Sr. Conesa, Sra.
Goñalons i Sr. Riudavets.
SEGON.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El Sr. Riudavets comenta que ha detectat a l’acta anterior que el Sr. Batle
va dir que SILME era una empresa contractada, però aquesta és una empresa
pública.
La Secretària comenta que a l’acta es transcriu literalment el que és diu,
i això és el que va dir el Batle per la qual cosa s’ha escrit així.
El Sr. Riudavets respon que en tot cas es faci constar que no és així.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació l’esborrany de l’acta i
s’aprova per unanimitat.
TERCER.- NOMENAMENT DE RESPRESENTANTS A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT,
VIGILÀNCIA I CONTROL DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA EN MATÈRIA D'ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT
DELS PROJECTES DERIVATS DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, DONARNE COMPTE
La secretària interina llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 16.4.2018
que es transcriu a continuació:
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“Atès que en data 3 d’abril de 2018 es va signar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i el Consell Insular de
Menorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament dels projectes
derivats de les inversions financerament sostenibles.
Atès que el pacte tretzè del conveni esmentat que preveu la constitució
d’una comissió de seguiment, vigilància i control d’aquest instrument de
col·laboració integrada per tres representants del Consell Insular de
Menorca i tres de l’Ajuntament des Migjorn Gran.
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En exercici de les competències atribuïdes per l’article 21 de la Llei
7/1985. reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar tres representants titulars i tres representants suplents
de l’Ajuntament des Migjorn Gran a la Comissió de Seguiment, Vigilància i
Control del Conveni entre l’Ajuntament des Migjorn gran i el Consell
Insular de Menorca signat el dia 3 d’abril de 2018, en matèria d’actuacions
per al desenvolupament dels projectes derivats de les inversions
financerament sostenibles, que seran els següents:
1. Titular: Sr. Pedro G. Moll Triay, Alcalde de l’Ajuntament des Migjorn
Gran.
Suplent: Sr. Enrique Berlinghieri Martínez, regidor de l’Ajuntament
des Migjorn Gran.
2. Titular: Manolo Triay Barber, regidor de l’Ajuntament des Migjorn
Gran.
Suplent: Miguel Camps Florit, regidor de l’Ajuntament des Migjorn
Gran.
3. Titular: Esperança Pons Pons, arquitecte municipal de l’Ajuntament
des Migjorn Gran.
Suplent: Catalina Pons Marquès, secretària interina de l’Ajuntament
des Migjorn Gran.
SEGON.- Traslladar aquesta resolució a les persones interessades i donar-ne
compte al Ple en la primera sessió que tengui.
Es Migjorn Gran, a 16/04/2018
El Batle,
Pedro G. Moll Triay

Davant meu,
la secretària interina,
Catalina Pons Marqués”

El Ple en resta assabentat.
QUART.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN PER COL·LABORAR EN EL PROJECTE ISLAND GAMES MENORCA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que els Island Games es celebren cada dos anys i que tot
i que aquest any no es disputin si que es signa el conveni. L’aportació per
aquest any és de 200, 00 € i l’any que ve 1.800 €
Vist l'esborrany de Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a col·laborar en el projecte
Island Games Menorca.

La comissió acorda per unanimitat, proposar al Plenari Municipal l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a col·laborar en el projecte
Island Games Menorca.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 341-48001
del pressupost de l'exercici 2018.

Identificador documento electrónico: ES-07902-2018-28EFE8C0-D1AB-4200-A994-DBB97B7CBD0A Fecha:04/05/2018 11:13:48 Pag.:3/26
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

TERCER.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquests jocs es fan cada 2 anys,
el primer any es fa una aportació del 10% que enguany serà 200 € i el segon
any són 1.800€ coincidint amb l’any en que es fan els jocs.
El Sr. Batle comenta que l’any que no hi ha jocs entre illes es fan jocs
intermunicipals que són els que es faran enguany a partir de més de juny.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

CINQUÈ.- ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ
D'ENTITATS DE LES ILLES BALEARS (FELIB) I ENDESA SA A FI D'ESTABLIR ELS
MECANISMES DE COORDINACIÓ QUE EVITIN LA SUSPENSIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS
BÀSICS ALS CONSUMIDORS VULNERABLES
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que considera que es tracta d’una bona iniciativa, està
totalment d’acord amb que cap família vulnerable es quedi sense
subministrament elèctric bàsic.
Vist l'esborrany d’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la
Federació d’Entitats de les Illes Balears (FELIB) i ENDESA SA a fi
d’establir els mecanismes de coordinació que evitin la suspensió dels
subministraments bàsics als consumidors.
La comissió acorda per unanimitat, proposar al Plenari Municipal l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la
Federació d’Entitats de les Illes Balears (FELIB) i ENDESA SA a fi
d’establir els mecanismes de coordinació que evitin la suspensió dels
subministraments bàsics als consumidors.
SEGON.- Comunicar l’adhesió a l’esmentat Conveni Marc subscrit entre la
FELIB i entre ENDESA, SA.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest conveni pretén que no hi
hagi cap persona o família vulnerable es quedi sense energia elèctrica,
tant necessària avui dia.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

SISÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS,
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER LA
DOTACIÓ D'EINES INFORMÀTIQUES PER LA GESTIÓ DELS SERVEIS COMUNITÀRIS BÀSICS
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle diu que la setmana passada va assistir a una reunió on es va
tractar aquest tema, explica que es tracta d’una millora amb la qüestió
informàtica dels serveis socials.
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Vist l'esborrany de Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí
d’afers socials, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament des Migjorn
Gran per la dotació d’eines informàtiques per la gestió dels serveis
comunitaris bàsics.
La comissió acorda per unanimitat, proposar al Plenari Municipal l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí
d’afers socials, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament des Migjorn
Gran per la dotació d’eines informàtiques per la gestió dels serveis
comunitaris bàsics.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i
al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Batle explica que el divendres passat va assistir a una
reunió de serveis socials al CIM on varen demanar com estava la tramitació
d’aquest conveni i ell va expressar el compromís de que s’aprovaria dins la
setmana següent.
El Sr. Batle comenta que es tracta d’una millora de les eines informàtiques
dels serveis socials tant del CIM com dels ajuntaments i s’ha agafat les
eines informàtiques de l’IMAS.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

SETÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE MENORCA PER COL·LABORAR EN LA MILLORA I MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 2018
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle vol manifestar la bona feina del Consell Insular de Menorca
envers aquests convenis que s’estan signats des de fa uns tres anys.
Els projectes que es veuran beneficiats per aquest conveni són; per una
banda el de substitució de lluminàries del poliesportiu i pistes de tenis
per un total de 13.615,88 € i el de substitució de lluminàries dels espais
comuns del poliesportiu i camp de futbol per import de 2.404,12 €
Vist l'esborrany de Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per col·laborar en la millora i
manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
La comissió, per unanimitat, proposa al Plenari municipal, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per col·laborar en la millora i
manteniment de les instal·lacions esportives municipals.

SEGON.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquests convenis suposen millores
per a les instal·lacions esportives i amb aquest conveni es podrà canviar
les lluminàries del poliesportiu i de les pistes de tennis per posar
tecnologia LED ja que aquesta permet una millora de l’eficiència energètica
i comporten menys manteniment.
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El Sr. Batle continua dient que uns 2.000€ anirà a canviar les lluminàries
de la zona del bar.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

VUITÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER VALIDAR LES DADES DEL PADRÓ
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que arran del programa de pressuposts participatius
engegat pel Consell Insular de Menorca i per tal de poder comprovar les
dades de la gent que hi participa (que siguin majors d’edat, que estiguin
empadronats al municipi i demés) s’ha de signar un conveni per tal que el
CIM pugui tenir accés a les dades del padró d’habitants. Comenta que tot i
que ara és per aquesta finalitat, al disposar de l’aplicació, en futures
vegades es podrà fer ús per altres coses.
Vist l'esborrany de Conveni entre el Consell Insular de Menorca
l’Ajuntament des Migjorn Gran per a validar dades del padró municipal.

i

La comissió acorda per unanimitat, proposar al Plenari Municipal l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca
l’Ajuntament des Migjorn Gran per a validar dades del padró municipal..

i

SEGON.- Notificar l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest conveni ve a proposta del
CIM on es demanen poder accedir a les dades del padró municipal.
El Sr. Batle comenta que el CIM està duent endavant un procés de
pressupostos participatius, on al municipi des Migjorn li toquen 30.000€ ,
i amb aquest conveni podran comprovar que compleixin els requisits les
persones que participen.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

NOVÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER L'ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DE CAMINS
PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DES MIGJORN GRAN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
“El Batle explica que deu fer uns 2-3 anys que el Consell Insular de
Menorca va començar a treballar per l’elaboració del catàleg de camins
públics, és una feina que com a municipi, Es Migjorn també ha de fer. Amb
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l’aportació que farà el CIM amb aquest conveni, l’ajuntament podrà
(mitjançant un contracte menor) contractar una persona per tal que
s’encarregui de fer el catàleg de camins municipals del nostre terme,
comenta que està clar que és un conveni molt beneficiós ja que està clar
que amb els recursos de treballadors municipals que disposa el nostre
Ajuntament, hagués estat molt complicat dur a terme aquest catàleg, si més
no, s’hagués demorat molt de temps.
El Sr. Verdú demana qui serà l’encarregat de la contractació i el batle li
diu que l’Ajuntament.
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La comissió, per unanimitat, proposa al Plenari Municipal l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a l'elaboració del Catàleg de
Camins Públics del terme municipal des Migjorn Gran
SEGON.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que el CIM ha decidit aportar diners
per poder fer el catàleg d’inventari de camins que de manera individual
l’Ajuntament no hagués pogut dur a terme.
El Sr. Batle explica que l’aportació econòmica passa dels 10.000€ i amb
aquests diners serviran per contractar una persona amb un contracte menor,
i així pugui fer aquest inventari de camins i prepari les fitxes de
l’esmentat catàleg que seran uniformes a tota Menorca.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

DESÈ.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER L'AUTORITZACIÓ TEMPORAL DE LA ZONA DE
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist el decret
continuació:

d’alcaldia

de

data

10.04.2018

i

que

es

trancriu

a

“Atès que en data 4.4.2018 (RE 362) l’Ajuntament des Migjorn Gran va rebre
l’autorització per l’ocupació dels béns de domini públic marítim-terrestre
estatal per l’explotació dels serveis de temporada a les platges del
municipi des Migjorn Gran pels anys 2018, 2019, 2020 i 2021.
Atès que l’article 9.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que es transposen
a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/ue, de 26 de febrer de 2014, disposa que es troben excloses de la
present llei les autoritzacions i concessions sobre béns de domini públici
els contractes d’explotació de béns patrimonials distints als definits a
l’article 14, que es regularan per la seva regulació específica amb la
salvetat en que en cada cas expressament es declarin d’aplicació les
prescripcions de la present llei.
Atès que l’article 143.1 c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, que assenyala que l’ús
privatiu dels béns es aquell per al qual s’ocupa una porció de domini
públic, de manera que es limita o s’exclou la utilització per part d’altres
persones interessades. Està subjecte a concessió administrativa quan
requereixi la implantació d’instal·lacions fixes o permanents, sempre que

la utilització excedeix del termini d’un any. Altrament es pot subjectar a
llicència.
Atès l’anterior s’ha considerat adient efectuar l’adjudicació mitjançant
una licitació pública, per la qual s’ha redactat un plec que estableix que
la forma d’adjudicació serà el procediment obert.
S’estableix que el cànon d’explotació en 80.000€, més el cànon de Costes,
que puja a 11.881,57€.
Per això,
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RESOLC:
PRIMER.- Iniciar l’expedient de contractació per l’autorització de
l’explotació de les instal·lacions temporals de platges pels anys 2018 a
2021 per la qual cosa s’incorpora a l’expedient el plec de clàusules
administratives.
SEGON.- Ratificar aquesta Resolució mitjançant acord que s’haurà d’adoptar
per el Ple de la Corporació en la propera sessió que tingui lloc.”
El batle diu que a finals d’octubre es va enviar la petició a la Demarcació
de Costes i que l’autorització no ha arribat fins ara. La Sra. Sánchez
demana si hi ha hagut canvis i el batle li diu que no.
La comissió acorda per unanimitat, proposar al Plenari Municipal l’adopció
del següent acord:
PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia de data 10.4.2018,
d’inici
d’expedient de contractació de l’autorització per l’explotació de les
instal·lacions temporals a les platges des Migjorn Gran pels anys 2018 a
2021.
SEGON.- Aprovar el plec de condicions redactat, aprovar l’expedient per a
l’autorització única de l’explotació de les instal·lacions temporals a les
platges per als anys 2018 a 2021 per procediment obert, i convocar la
licitació conforme als plecs de condicions redactats, mitjançant publicació
d’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el perfil de
contractant de l’Ajuntament.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquest punt és el que urgía més i
motiva la convocatòria del Ple extraordinari d’avui.
El Sr. Batle comenta que més o menys a finals d’octubre principis de
novembre es va sol·licitar l’autorització a Costes i aquesta va ser rebuda
fins a principis d’abril.
El Sr. Batle comenta que amb l’acord d’avui, s’inicia un procés on les
empreses podran presentar ofertes, i diu que surt per la mateixa quantitat
que els altres anys.
La Sra. Sànchez demana quina previsió té el Batle de quan es tindran
aquestes serveis a les platges aquesta temporada. La Sra. Sànchez continua
dient que vol saber quines reunions ha mantingut amb els hotelers per a
millorar el serveis i si ha tingut cap reunió amb l’anterior empresa per a
valorar els serveis i les possibles millores a introduir.
El Sr. Batle que a la primera pregunta no li pot contestar, ja que hi pot
haver al·legacions, s’obre un període per a presentar ofertes i desprès
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s’ha de convocar la mesa per a valorar les ofertes i desprès s’adjudicarà a
l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa.
El Sr. Batle respon a la segona pregunta que l’any passat no es va reunir
amb els hotelers i per tant no té aquesta valoració, però creu que si no
hagués estat satisfactòria li haguessin fet arribar les queixes.
El Sr. Batle respon a la darrera pregunta que no
reunir-se amb l’empresa que ha dut a terme el servei.

considera

necessari

El Sr. Riudavets demana si es treu per a quatre anys.
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El Batle respon que si.
El Sr. Riudavets a la vista de la tardança en
de Costes que ha tardat mitj any, considera
Costes, ja que creu que Costes no ha estat
petitat com la municipal que necessita els
platges.

rebre l’autorització per part
que mereix una queixa davant
sensible a una administració
ingressos provinents de les

El Sr. Riudavets conclou que la seva proposta és fer una queixa formal a
Costes per haver endarrerit tant el tema, i això pot suposar una davallada
en les ofertes i que a l’inici de la temporada no hi hagi aquests serveis.
El Sr. Batle respon que està d’acord i es pot fer aquesta queixa de tot el
Consistori davant Costes.
El Sr. Riudavets demana
l’autorització abans.

si

s’ha

insistit

davant

Costes

per

obtenir

El Sr. Batle respon que si.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

ONZÈ.- PROJECTE DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES HÍDRIQUES DELS CARRERS
NOU, CARRTITXERET, MIRADA DEL TORO, SANT JAUME, BERNAT ALZINA
I SANT
LLORENÇ DEL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN: APROVACIÓ DEFINITIVA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
Atès que l'enginyer de Camins, Canals i Ports i arquitecte, Joan J. Morro
Martí va redactar per encàrrec de l'Ajuntament des Migjorn Gran el
"Projecte
constructiu millora de les infraestructures hídriques dels
carrers Nou, Carritxeret, Mirada del Toro, Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant
Llorenç del municipi des Migjorn Gran".
Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 14.3.2018 va aprovar inicialment
el projecte
constructiu millora de les infraestructures hídriques dels
carrers Nou, Carritxeret, Mirada del Toro, Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant
Llorenç del municipi des Migjorn Gran" redactat per l'enginyer de Camins,
Canals i Ports, Joan j. Morro Martí, de data octubre de 2017, i condicionat
a les condicions imposades per la Resolució núm. 2017/178 del Conseller
executiu del Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca i les
imposades per la Direcció General de Salut Pública i Participació en data 1
de febrer de 2018, amb un pressupost d'execució per contracte per la
quantitat de 459.163,25€ (inclòs 21% d'IVA). I va acordar procedir a
l'obertura d'un període de 15 hàbils d'exposició pública del projecte
inicialment aprovat, donant compliment així a allò previst a l'article
149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre.

Atès que en data 17.3.2018 (BOIB núm. 34)
projecte a l'exposició pública de 15 dies.

es

va

sotmetre

l'esmentat

Atès que ha finalitzat el termini d'exposició pública, sense que s'hagin
presentat al·legacions.
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La comissió, per tres (3) vots a favor; (1) del batle i ( 2)del grup
popular i dues (2) abstencions del grup socialista, proposa al Plenari
Municipal, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte
constructiu millora de les
infraestructures hídriques dels carrers Nou, Carritxeret, Mirada del Toro,
Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç del municipi des Migjorn Gran
redactat per l'enginyer de Camins, Canals i Ports, Joan j. Morro Martí, de
data octubre de 2017, i condicionat a les condicions imposades per la
Resolució núm. 2017/178 del Conseller executiu del Departament de Mobilitat
del Consell Insular de Menorca i les imposades per la Direcció General de
Salut Pública i Participació en data 1 de febrer de 2018, amb un pressupost
d'execució per contracte per la quantitat de 459.163,25€ (inclòs 21%
d'IVA).
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 150-61001
del pressupost de l'exercici 2018.
TERCER.- Les
9/2017, de 8
transposen a
Europeu i del

obres seran adjudicades d'acord amb allò previst
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de

a la Llei
la que es
Parlament
2014.

QUART.- La direcció d'obra anirà a càrrec de l'enginyer tècnic d'obres
públiques, Manel de Febrer.
CINQUÈ.- Notificar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca”
Obert el Sr. Batle comenta que es tracta d’aprovar de manera definitiva
aquest projectes tant necessari per el poble, i recorda que la tramitació
ha comportat aprovació inicial per ple, exposició pública i com no hi ha
hagut al·legacions ara s’aprova definitivament.
La Sra. Sànchez comenta que el seu grup tant en aquest punt com en el
següent el seu vot serà positiu, ja que tant l’equip de govern com el
partit popular han reconegut que no es podran fer les obres a l’estiu.
La Sra. Sànchez diu que vol puntualitzar una sèrie de coses respecte al que
vàren dir a la Comissió Informativa.
La Sra. Sànchez explica que el seu grup està a favor de les obres, però no
estaven d’acord amb el plantejament inicial de que aquestes s’haguessin
d’executar a l’estiu.
La Sra. Sànchez comenta que a la Comissió van haver de sentir que ells mai
havien dit que es farien obres a l’estiu, i explica que ha replegat els
retalls de premsa on diu que “el Alcalde des Migjorn és consciente de la
incomodidad que supone que el casco antiguo tenga obres en verano” i
comenta que això demostra que el dit a la Comissió es mentida.
La Sra. Sànchez diu que també es varen fer reunions amb els comerciants on
es va explicar el calendari inicial. I segueix dient que els comerciants no
volien obres a l’estiu i per això es varen preocupar pels seus negocis. La
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Sra. Sànchez conclou que ells varen fer dues reunions amb els comerciants i
els hi varen dir mentides.
La Sra. Sànchez comenta que varen fer una reunió amb la Presidenta del CIM
i amb els comerciants que varen voler assistir i a on s’en van anar bastant
convençuts que sel’s havia dit bastantes mentides amb els terminis
d’execució de les obres i amb el finançament rebut per part del CIM.
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La Sra. Sànchez comenta que han vist amb els registres d’entrada que els
comerciants demanen una altre reunió i els hi agradaria saber si es farà o
no aquesta reunió.
La Sra. Sànchez diu que ara han anunciat que començarien dia 2 de setembre,
i comenta que el seu grup ja ho va dir que començarien el setembre, ja que
els terminis de licitació eren molt ajustats. La Sra. Sànchez que és van
informar amb la secretària que entrava en vigor una nova llei de
contractació que podia afectar aquests projectes i terminis.
La Sra. Sànchez reconeix que no sabia que hi hauria el problema de la
Plataforma Estatal de Constractació, però sabia que hi havia una nova Llei
de Contractes que podria endarrerir el tema, i sembla que això no serà
fàcil de solucionar.
La Sra. Sànchez conclou que han mentit sistemàticament
projectes, i ha hagut una falta de planificació i previsió i
com oposició real de l’Ajuntament ha fet la feina que toca:
xerrar amb el CIM dels termes del conveni i han informat als
les qüestions que els hi ha demanat amb total transparència i
cosa que a l’actual equip de govern li falta molt.

amb aquests
el seu grup
informar-se,
veïns sobres
rigurositat,

El Sr. Verdú respon que ja estan avorrits, i comenta que sempre els hi
diuen que conten mentides, i diu que avui s’aproven els projectes i si no
hi hagués hagut el problema amb la plataforma, demana quan s’haguessin
adjudicat les obres.
El Sr. Batle respon que les empreses tindrien 26 dies naturals per a
presentar les ofertes.
El Sr. Verdú comenta que amb aquests terminis el mes de juny s’hagués pogut
començar.
El Sr. Verdú diu que l’aplicació de la nova llei i el fet de la Plataforma
Estatal de Licitació és una desgràcia de la qual no s’en pot alegrar ningú.
El Sr. Verdú comenta que estan en joc molts de diners.
El Sr. Verdú diu que el partit socialista no està a favor de res, i sembla
que ara que veuen que s’enderrirà la contractació estan més contents, i no
entén que desprès diguin que són migjorners.
El Sr. Verdú comenta que el que s’ha de fer es lluitar tots perquè això
s’aclareix com més aviat millor.
El Sr. Verdú conclou que posa en dubte que vertaderament s’estimin al poble
des Migjorn, ja que posen problemes a tot avui no els sembla be l’EBAR,
tampoc els hi agrada els projectes dels carrers.
El Sr. Batle comenta que esta cansat d’escoltar el mateix de sempre.
El Sr. Batle explica que les novetats que hi ha hagut des de la Comissió al
Ple, és el fet de reconèixer que el partit popular i l’equip de govern

donen la raó al grup socialista en el sentit de que les obres no començaran
a l’estiu, considera que això no és així ni molt menys.
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El Sr. Batle diu que a la Comissió es va dir perquè no es començarien les
obres el mes de juny el carrer Nou i un tram del carrer Mirada del Toro que
es els que sel’s va dir als comerciants a la 2na reunió.
El Sr. Batle comenta que no li digui que els hi ha dit mentides als
comerciants, i explica que a la reunió li va acompanyar el regidor del
partit popular i els comerciants van entendre que una part dels diners del
conveni d’inversions sostenibles s’havia d’executar durant l’estiu i van
estar d’acord en que fos el carrer Nou ja que no hi ha comerços i que
l’altre projecte i la resta del casc antic s’executés a partir del dia 2 de
setembre.
El Sr. Batle conclou que això és el que sel’s va dir als comerciants, i si
aquests o algun representant dels comerciants han dit al partit socialista
una altra cosa, no és cert, i conclou que ells no han dit mentides als
comerciants.
El Sr. Batle comenta que li hagués agradat que la Presidenta del CIM hagués
vingut com a Presidenta de tots els menorquins a explicar el conveni i els
projectes, no com un acte de partit.
El Sr. Batle explica que ja va dir a la Comissió que moltes vegades el que
surt al Diari no es el que s’ha declarat vertaderament, i comenta que el
titular de les obres a l’estiu es deia per un mes i considera que el
titular del Diari es bestial i pot entendre del malestar dels comerciants.
El Sr. Batle demana que no inflin més als comerciants i els deixin fer i
estan farts de que hi haurà obres a l’estiu i jo vaig explicar en base a la
nota jurídica de la secretària de l’Ajuntament perquè no es podrà dur a
terme una part de les obres el mes de juny del carrer Nou i del carrer
Mirada del Toro, que es el que es volia fer abans de l’estiu.
El Sr. Batle respon que aquí ningú ha mentit a ningú, ni pels comentaris
als Diaris, ni als comerciants i a n’aquests darrers sel’s va dir, que sino
arribaven al mes de juny s’executarien a partir del mes de setembre, i si
algun comerciant els ve a dir el contrari menteix.
El Sr. Batle comenta que si hi hagut una instància per part del
representant dels comerciants, i sembla ser que hi ha comerciants que
desconeixien aquesta sol·licitud de reunió, cosa que li crida l’atenció i
diu que la farà i vindrà a dir el mateix que els hi va dir a la passada
reunió i li demana que li acompanyi un tècnic del CIM especialista en el
conveni d’inversions sostenibles, e intentarà que la tècnica Meritxell
vengi a la reunió i a més explicarà el problema que ha sorgit amb la
licitació.
El Sr. Batle diu que sembla que el partit socialista se n’alegri de que les
coses s’enralenteixin i demana si és perquè hi ha eleccions els mes de
maig.
El Sr. Batle conclou que sembla que els membres del partit socialista duen
les cucales posades i només veuen les eleccions del mes de maig, i diu que
passen del poble olímpicament, i estan preocupats que projectes importants
per el poble surtin endavant per l’equip de govern i el recolzament del
partit popular.
El Sr. Batle diu que tot això li crida molt s’atenció.
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El Sr. Batle conclou que al final tot es xerrar del mateix i dona el debat
per finalitzat.
La Sra. Sànchez demana intervenir per al·lusions.
El Sr. Batle respon que en tot cas és ell qui dirigeix la sessió plenària.
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El Sr. Batle comenta que està content que el partit socialista barati el
seu sentit de vot i al final voti a favor en aquest punt i en el següent.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i
s’aprova per unanimitat.
DOTZÈ.- PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS PLUVIALS AL C/ MAJOR -TRAM NORD- I
MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA DE L'AVINGUDA DE LA MAR DES MIGJORN
GRAN: APROVACIÓ DEFINITIVA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
“Atès que l'enginyer de Camins, Canals i Ports i arquitecte, Joan J. Morro
Martí ha redactat per encàrrec de l'Ajuntament des Migjorn Gran el
"Projecte constructiu de nous pluvials al c/ Major -tram nord- i millora
del drenatge de la rotonda de l'avinguda de la Mar des Migjorn Gran" de
data gener 2018.
Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 14.3.2018 va aprovar inicialment
el projecte constructiu de nous pluvials al c/ Major- tram nord- i millora
del drenatge de la rotonda de l'avinguda de la Mar des Migjorn Gran,
redactat per l'enginyer de Camins, Canals i Ports, Joan j. Morro Martí, de
data gener de 2018, condicionat a les condicions imposades per la
Resolució núm. 2018/35, de data 5 de març de 2018 del Conseller Executiu
del Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca i les imposades
per la Direcció General de Sanitat Pública i Participació en data
28.2.2018, amb un pressupost d'execució per contracte per la quantitat de
588.040,00€ (inclòs 21% d'IVA). I va acordar procedir a l'obertura d'un
període de 15 hàbils d'exposició pública del projecte inicialment aprovat,
donant compliment així a allò previst a l'article 149.1 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre.
Atès que en data 17.3.2018 (BOIB núm. 34)
projecte a l'exposició pública de 15 dies.

es

va

sotmetre

l'esmentat

Atès que ha finalitzat el termini d'exposició pública, sense que s'hagin
presentat al·legacions.
Intervé el Sr. Verdú s’alegra per la feina que han fet per tal de dur a
terme aquest projecte i comenta que ningú els ha agraït que gràcies a la
seva feina el poble s’estalviarà uns 15.000 €, matisa que no es que faixi
falta l’agraïment, però que hagués estat bé.
La Sra. Sánchez diu que el seu grup segueix amb la linea que ja han
explicat en varies ocasions; estan d’acord amb el projecte, el seu grup el
duia al programa electoral, però no amb la forma ni temps d’execució.
El Sr. Verdú contesta que aquests projectes el PSOE no els duia al programa
electoral i que el projecte que el PSOE haguessin aprovat era de vergonya.
La Sra. Sánchez diu que el responsable en tot moment era i és el batle, i
que ell va ser qui va encarregar el projecte.

Intervé el batle diguent que no acceptarà que es diguin més mentides i
falsedats. Que estan diguent que les obres es faran els mesos d’estiu i que
açò no és ver. Comenta que es van reunir amb el comerciants i van arribar a
un acord i que era començar, el mes de juny, si hi havia temps per fer-ho,
pel Carrer Nou, i a partir del setembre continuar amb els altres carrers.
Per tant, demana que no tornin a dir que hi haurà obres en s’estiu i que
estan en perill els dimarts es migjorn, la migjornale i demés.
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La Sra. Sánchez contesta que els comerciants no els hi han dit el mateix a
ells i que va ser el batle qui va dir que les obres es començarien en
s’estiu.
El Sr. Conesa intervé per dir-li al Sr. Verdú que quan diu que el grup
socialista hauria d’estar avergonyit del projecte que volíen aprovar no li
diu al batle. El Sr. Verdú li respon que ell no sap qué han xerrat amb el
batle, que ells han discutit molt sobre açò. El Sr. Conesa diu que aquí, a
les comissions no li ha dit mai. El Sr. Verdú demana quin equip de govern
va aprovar el projecte que duien i el batle li respon que aquell projecte
no es va aprovar.
El Sr. Verdú demana a la Sra. Sánchez si ella no havia vist mai aquell
projecte, si el desconeixia i la Sra. Sánchez respon que ella no ha
contractat cap projecte ni s’ha reunit en ningú per aquest tema, el
responsable és el batle i també qui s’encarregava de les obres públiques.
Diu que hi ha moltes coses que no sap i que a més a les reunions d’equip de
govern no rebien tota la informació. Manifesta també que a un poble hi ha
moltes més coses i feina a fer, no només aixecar carrers. Continua diguent
que ella podrà rebatre si li xerren d’errades que hagi podut fer dins les
seves àrees però no a àrees que ella no duia i de les que no tenia
informació.
El batle diu que no s’enteraven o no es volien enterar. Que està d’acord
amb que la responsabilitat sigui seva, però que ells com a regidors també
eren responsables i que no en necesssari que es torni a dir, que ja està
clar.
La Sra. Sánchez diu que ells no són qui treuen el tema, ha estat el Sr.
Verdú qui ho ha començat i per tant ells s’han defensat.
El batle diu que ja sap que hi ha més àrees i feines a fer al poble, però
que aquest projecte són unes obres molt importants per Es Migjorn, només
cal fer una volta pel poble per veure com estan els carrers. Aquests
projectes contemplen arrenjar les aceres i que compliran normativa. Diu que
si de ver el grup socialista estigués d’acord amb el projecte votarien a
favor.
La Sra. Sánchez contesta que sembla que no l’entenen, que ella ha dit que
el seu grup està d’acord amb el projecte però no amb la manera d’executarlo i amb el malestar que s’ha armat al poble amb el tema que hi haurà obres
durant l’estiu.
El batle diu que a ell ningú li a fet arribar aquesta preocupació.
Es tanca el debat i la comissió, per tres (3) vots a favor; (1) del batle i
( 2)del grup popular i dues (2) abstencions del grup socialista, proposa al
Plenari Municipal, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte constructiu de nous pluvials al
c/ Major- tram nord- i millora del drenatge de la rotonda de l'avinguda de
la Mar des Migjorn Gran, redactat per l'enginyer de Camins, Canals i Ports,
Joan j. Morro Martí, de data gener de 2018, condicionat a les condicions
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imposades per la
Resolució núm. 2018/35, de data 5 de març de 2018 del
Conseller Executiu del Departament de Mobilitat del Consell Insular de
Menorca i les imposades per la Direcció General de Sanitat Pública i
Participació en data 28.2.2018, amb un pressupost d'execució per contracte
per la quantitat de 588.040,00€ (inclòs 21% d'IVA)
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SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 150-61000
del pressupost de l'exercici 2018.
TERCER.- Les
9/2017, de 8
transposen a
Europeu i del

obres seran adjudicades d'acord amb allò previst
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de

a la Llei
la que es
Parlament
2014.

QUART.- La direcció d'obra anirà a càrrec de l'enginyer tècnic d'obres
públiques, Manel de Febrer.
CINQUÈ.- Notificar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.
Obert el Sr. Batle demana si algú té res a dir.
La Sra. Sànchez respon que mira si els importa el poble, que vàren fotre
fora a vostè, Sr. Batle per fer el que va fer.
El Sr. Batle interromp dient que miri com els hi ha aant.
La Sra. Sànchez continua dient que ara estan fent una oposició responsable
i transparent de totes les gestions que estan fent tots vostès, i comenta
que clar que ha de sortir els temes anteriors, ja que tots això ve de l’any
i mitj d’abandó del Batle de l’Ajuntament.
El Sr. Batle interromp dient que si hi ha qualque qüestió en que el Batle
ho hagi fet malament els convida a que el denunciïn.
La Sra. Sànchez respon que no és l’estil del partit socialista a diferència
de l’estil del partit popular.
El Sr. Batle comenta que el partit socialista va fer el disbarat d’anar a
l’oposició, cosa que no havia estat triada per els ciutadans.
El Sr. Batle insisteix que si va fer les coses tant malament el denunciïn.
La Sra. Sànchez insisteix en que no és l’estil del partit socialista i no
ho faran mai, i és l’estil del partit popular, i comenta que ells van
intentar resoldre els problemes internament.
La Sra. Sànchez comenta que tots els temes de que es parla ara ve de l’any
i mitj de paràlisi de l’Ajuntament.
El Sr. Batle recorda que el punt de l’ordre del dia és per aprovar un
projecte d’obres.
La Sra. Sànchez continua dient que avui porten tres exemples, el tema de
l’estació de bombeig, els projectes dels carrers i la incorporació de
romanents, i conclou que tot ve arran de la paràlisis de l’Ajuntament i
s’hauria d’haver resolt quan tocava.
El Sr. Batle comenta que aquesta paràlisi de la que parla no deu ser perquè
el Batle estava aturat, ja que ara que està tot sol, haurien de mirar els
projectes que surten endavant, i creu que devien ser els anteriors regidors
els qui no acompanyaven l’embalada que portava el Batle.

El Sr. Batle explica que en set o vuit mesos ha portat els projectes, s’ha
desencallat els romanents de tresoreria i porta l’estació de bombeig, i
creu que el problema el tenien la resta de regidors.
El Sr. Batle conclou que fins ara la culpa de tot era del Batle i ara
sembla que ho esta solucionant pràcticament tot.
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El Sr. Verdú demana que d’una vegada per tots diguin i comptin el que va
passar, ja que el partit popular desconeix el que es parlava a les reunions
internes del partit socialista. El Sr. Verdú conclou que treure temes
interns de partit al plenari es una falta de respecte cap el seu grup.
El Sr. Batle conclou que d’una vegada per totes mirin per l’interès general
del poble.
El Sr. Batle demana que consti en acta l’informe
s’explica el perquè no s’ha dut a terme la licitació:

de

secretària,

on

“D''acord amb els articles que es transcriuen a continuació de la Llei
9/2017, de 8 de novembre , de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeru i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014:
"Artículo 39. Causas de nulidad de derecho administrativo.
1. Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el
artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por
poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las causas
siguientes:
c) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
o en los servicios de información similares de las Comunidades
Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de
publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135.
Artículo 63. Perfil de contratante.
1. Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de
Internet su perfil de contratante, como elemento que agrupa la
información y documentos relativos a su actividad contractual al
objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos.
La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en
los pliegos y documentos equivalentes, así como en los anuncios de
licitación en todos los casos. La difusión del perfil de contratante
no obstará la utilización de otros medios de publicidad adicionales
en los casos en que así se establezca.
El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no
requiriendo identificación previa. No obstante, podrá requerirse esta
para el acceso a servicios personalizados asociados al contenido del
perfil de contratante tales como suscripciones, envío de alertas,
comunicaciones electrónicas y envío de ofertas, entre otras. Toda la
información contenida en los perfiles de contratante se publicará en
formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público
durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin perjuicio de que
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se permita el
información.

acceso

a

expedientes

anteriores

ante

solicitudes

de

Identificador documento electrónico: ES-07902-2018-28EFE8C0-D1AB-4200-A994-DBB97B7CBD0A Fecha:04/05/2018 11:13:48 Pag.:16/26
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y
documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de
contratación. En cualquier caso, deberá contener tanto la información
de tipo general que puede utilizarse para relacionarse con el órgano
de contratación como puntos de contacto, números de teléfono y de
fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones,
anuncios y documentos generales, tales como las instrucciones
internas de contratación y modelos de documentos, así como la
información particular relativa a los contratos que celebre.
3. En el caso de la información relativa a los contratos, deberá
publicarse al menos la siguiente información:
a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de
medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del
procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un
procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas
que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y
el documento de aprobación del expediente.
b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de
licitación y el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
c) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las
licitaciones, de adjudicación y de formalización de los contratos, los
anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos
de proyectos y de resultados de concursos de proyectos, con las
excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad.
d) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el
contrato y los enlaces a esas publicaciones.
e) El número e identidad de los licitadores participantes en el
procedimiento, así como todas las actas de la mesa de contratación
relativas al procedimiento de adjudicación o, en el caso de no actuar la
mesa,
las
resoluciones
del
servicio
u
órgano
de
contratación
correspondiente, el informe de valoración de los criterios de
adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de
las ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en
presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 y, en todo
caso, la resolución de adjudicación del contrato.
Artículo 115. Consultas preliminares del mercado.
1. Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y
dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos
en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación
e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y
de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para
ello los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de
terceros, que podrán ser expertos o autoridadesi ndependientes,
colegios
profesionales,
o,
incluso,
con
carácter
excepcional
operadores económicos activos en el mercado. Antes de iniciarse la
consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de
contratante ubicado en la Plataforma de contratación del Sector
Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico, el

objeto de la misma, cuando se iniciara esta y las denominaciones de
los terceros que vayan a participar en la consulta, a efectos de que
puedan tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos los
posibles interesados. Asimismo en el perfil del contratante se
publicarán las razones que motiven la elección de los asesores
externos que resulten seleccionados.

Identificador documento electrónico: ES-07902-2018-28EFE8C0-D1AB-4200-A994-DBB97B7CBD0A Fecha:04/05/2018 11:13:48 Pag.:17/26
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones
Públicas
requerirá
la
previa
tramitación
del
correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando
la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28
de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.
Artículo 117. Aprobación del expediente.
1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución
motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el
supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser
establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el
acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso
deberá recabarse la aprobación del órgano competente. Esta resolución
deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.
Artículo 135. Anuncio de licitación.
1. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las
Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin
publicidad, se publicará en el perfil de contratante. En los contratos
celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades
vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones
Públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el «Boletín
Oficial del Estado».
Artículo 347. Plataforma de Contratación del Sector Público.
1. (…)
2. Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas
las entidades del sector público estatal deberán alojarse de manera
obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En
las páginas web institucionales de estos órganos se incluirá un
enlace a su perfil de contratante situado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
3. (…)
4. (…)
5. La publicación de anuncios y otra información relativa a los
contratos en los perfiles de contratante surtirá los efectos
previstos en la presente Ley cuando los mismos estén alojados en la
Plataforma de Contractación del Sector Público o en los servicios de
información similares que se establezcan en las Comunidades Autónomas
o las Ciudades Autónomas de Ceuta i Melilla y de conformidad con lo
establecido en los apartados 2 y 3 del presente articulo, y siempre
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que, en este último caso, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo
tercero del citado apartado 3."
CONCLUSIÓ
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No es podrà treure a licitació cap contracte administratiu (excepte els
contractes menors) per part de l'Ajuntament des Migjorn Gran, fins que
aquest no disposi del seu perfil de contratant allotjat en la Plataforma de
Contractació del Sector Públic Estatal i hagi obtingut els permisos
pertinents per poder operar la licitació electrònica, a través de
l'esmentada plataforma.”
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

TRETZÈ.- FIXACIÓ DE FESTES LOCALS 2019
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist que la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les
Illes Balears en data 23.03.2018 (RE 327) ha sol·licitat a l’Ajuntament des
Migjorn Gran que d’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28
de juliol de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos, els
Ajuntaments han de determinar dues festes locals en l’àmbit municipal, a és
de les festes indicades que són dies festius en l’àmbit de les Illes
Balears
Sense entrar en debat, la Comissió, per unanimitat, proposa al Plenari
Municipal, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- ASSENYALAR com a dies festius en l’àmbit del municipi des Migjorn
Gran per a l’any 2019, les següents dates:
-

dijous, 17 de gener de 2019, dia de Sant Antoni
dimecres, 10 de juliol de 2019, dia de Sant Cristòfol

SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Direcció General de Treball,
Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears”
Obert el Sr. Batle comenta que s’han agafat els dos dies de cada any quan
aquests cauen en dies feiners, el dia de Sant Antoni i el dia de Sant
Cristòfol.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.
CATORZÈ.ROMANENTS

MODIFICACIÓ

se

sotmet

PRESSUPOSTÀRIA

a

votació

NÚM.

la

4/2018,

proposta
PER

d’acord

INCORPORACIÓ

i
DE

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.4.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle diu que es una incorporació desitjada per l’equip de govern
anterior i l’actual i que per fi s’ha pogut desbloquejar els romanents. El
primer que es farà serà aixugar el deute i per tant llevar el préstec que
es va contractar el 2012 pel pagament a proveïdors i que queden per
amortitzar 280.710,34 €. Així només quedarà un préstec de 160.000 €.
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Segueix diguent que aquesta incorporació permetrà dur a terme dos projectes
d’inversió; el de canalització de la xarxa d’aigües pluvials al carrer Es
Cap de la Vila i dipòsit laminador de tempesta al camí del pou vell amb un
pressupost estimat de 100.000 € i el canvi de la xarxa d’aigua potable en
el nucli urbà des Migjorn Gran i nova canalització d’aigua de rebuig
procedent dels filtres potabilitzadors amb un pressupost estimat de 140.000
€. Comenta que s’ha donat compte que erròniament tant a la proposta de
batlia com a la memòria econòmica posar que el projecte pel canvi de la
xarxa d’aigua potable i nova canalització d’aigua de rebuig procedent dels
filtres potabilitzadors posa que el pressuposts estimat és de 140.000 €
quan hauria de posar 142.027,25 €. Comenta que pel Plenari de dia 24 aquest
import estarà corregir als dos documents esmentats.
Manifesta que és una feina que havia d’haver fet la tresorera de l’anterior
equip de govern i que per fi ara s’ha fet.
La Sra. Sánchez li dona l’enhorabona a l’hora que li diu que ja ho ha
aconseguit.
El Sr. Verdú demana quanta estona feia que estava pendent i el batle li diu
que no li pot contestar en certesa però que 3 ó 4 anys. La Sra. Sánchez
respon que fa més anys.
El Sr. Verdú diu que ha estat tant senzill com demanar ajuda al Consell i
en qüestió de dos mesos s’ha resolt.
El Sr. Batle repeteix que és una molt bona notícia, principalment per poder
eliminar deute i que també es baixarà l’IBI.
La Sra. Sánchez demana si la baixada de l’IBI serà per l’any que ve i el
batle li respon que si.
Atès que de la liquidació del pressupost de 2017 resulta un Romanent de
Tresoreria per a despeses generals de 2.110.690,20 euros i un superàvit
pressupostari ajustat de 522.737,59€.
Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari als destins
prevists a la Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012,
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, i atès que es vol
destinar el superàvit pressupostari de l’exercici 2017 a l’amortització
anticipada de deute financer concertat en el seu moment per al pagament de
proveïdors i, amb la part restant es volen escometre inversions en
infraestructures de la xarxa d’aigua del municipi.
Atès que el capital pendent d’amortitzar del préstec ICO núm. 104850 a la
data de la present proposta és de 294.745,85€., i que es preveu que quan
entri en vigor la incorporació del romanent i la corresponent modificació
pressupostària, aquest import serà de 280.710,34€, d’acord amb el quadre
d’amortització i interessos del préstec.
Atès que s’estan elaborant els dos projectes d’inversió següents:
- Canalització de la xarxa d’aigües pluvials al carrer Cap de la Vila i
dipòsit laminador de tempesta al camí del Pou Vell, amb un pressupost
estimat de 100.000€.
- Canvi de la xarxa d’aigua potable en el nucli urbà des Migjorn i nova
canalització d’aigua de rebuig procedent dels filtres potabilitzadors, amb
un pressupost estimat de 140.000€
Atès
que
es
fa
necessari
incorporar
els
corresponents
crèdits
pressupostaris al Pressupost de l’any 2018 i, el procediment a seguir ha de
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ser, en aquests casos, la tramitació d’un expedient de modificació
pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb
romanent de tresoreria (superàvit pressupostari), per a la qual cosa s’ha
preparat l’expedient núm. 4/2018.
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Vists els informes d’intervenció, i ateses les consideracions anteriors, la
comissió, per unanimitat, proposa al Plenari Municipal, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. - Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària
núm. 4/2018, en la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent
de Tresoreria per a despeses generals (superàvit pressupostari), per un
import total de 522.737,59€.
SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al
BOIB per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per resoldre-les.”
Obert el Sr. Batle comenta que es un tema del qual s’han d’alegrar tots ja
que s’ha desbloquejat de manera definitiva i això farà que 522.000€
s’incorporin al Pressupost i serveixi per desenvolupar dos qüestions
bàsiques: tornar el Prèstec a Proveïdors 2012 on es retornarà 280.000€, i
així l’Ajuntament únicament tindrà un préstec que es va fer el 2006 per a
pagar les obres del camp de fútbol per valor de 160.000€ i per altra banda
amb els 242.000€ restants, es farà l’obra de la connexió entre les dues
pluvials (c/ major tram sud i que enganxa amb el projecte de l’aparcament
de l’av. Binicudrell) projecte que serà redactat per l’enginyer Manel de
Febrer que puja a 100.000€ i l’altre que consisteix en canviar la canonada
que ve del dipòsit de Can Borràs fins a l’entrada del c/ Major (canviar
canonada i posar canonada de rebuig un cop els filtres es fan net). El Sr.
Batle comenta que tenen la autorització de Salut per abocar al clavegueram
i així es tancarà el projecte dels filtres.
El Sr. Batle explica que avui porta moltes qüestions importants per el
poble i aquesta n’és una d’elles.
La Sra. Sanchéz diu que vol aclarir uns temes
Comissió i volen que consti a l’acta de Ple.

que

vàren

sortir

a

la

La Sra. Sanchéz explica que vol fer constar una frase que el Batle va dir a
la Comissió i desprès ella farà la seva intervenció en base a aquesta
afirmació.
La Sra. Sànchez diu “manifesta que es una feina que havia de haver fet la
tresorera i equip de govern i que per fi ara s’ha fet”.
La Sra. Sanchéz comenta que farà una petita introducció i desprès passarà a
xerrar del tema pròpiament.
La Sra. Sanchéz explica que a les eleccions 2015 el partit socialista va
guanyar per majoria i va aconseguir sis regidors a l’Ajuntament, i comenta
que en el Ple que aprova el cartipàs els regidors varen rebre les
delegacions de les àrees de gestió per part del Batle, que es el
responsable de totes les àrees.
La Sra. Sanchéz continua dient que a partir d’aquí tots els regidors es
posen a fer feina amb la profunda convicció de que el responsable final és
el Batle i que ell delega en total confiança les àrees de gestió als
regidors que creu convenients i a les reunios d’equip de govern cadascun

informava de les seves àrees i es repartien les feines, ja que la única
persona que tenia dedicació exclusiva és el Batle, i és l’únic que cobra un
sou per això.
La Sra. Sanchéz diu que moltes de les gestions que s’havien de fer a nivell
intern però requerien un temps de feina del Batle amb el personal de
l’Ajuntament, ho feia el Batle ja que ell era el que estava a l’Ajuntament
i també moltes reunions que s’havien de fer feina.
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La Sra. Sanchéz comenta que això va anar molt bé fins que el Batle va
deixar de fer el que havia de fer, com s’ha dit hi va haver un any i mig de
paràlisisi, on va deixar de fer les coses que havia de fer.
La Sra.
però el
cadira,
aquests
aquesta

Sanchéz diu que a partir d’aquí pot dir les mentides que vulgui
seu grup té molt clar que l’únic que fa el Batle es aferrar-se a la
que li dona un sou cada mes i tant necessita, i comenta que en
moments són els regidors del partit popular els que permeten
situació.

La Sra. Sanchéz explica que el seu grup no denuncia a les persones al
jutjat, sinó que això ho fa el partit popular, i ells són ara els qui donen
suport al Batle que tenen denunciat als jutjats.
La Sra. Sanchéz diu que cada vegada que el partit popular culpa a
l’anterior equip de govern, esteis culpant al Batle i el partit popular no
hauria de mirar als regidors del partit socialista sinó que s’haurien de
mirar al Batle que era el màxim responsable de totes les àrees de gestió.
La Sra. Sanchéz conclou que el Batle ho tenia molt fàcil, ja que
considerava que no feia la feina com tocava la podria haver fotut fora.

si

La Sra. Sanchéz explica que aquest punt que es porta a Ple es una de les
màximes reivindicacions que se li feien al Batle, tant a nivell d’equip de
govern com a nivell de partit.
La Sra. Sanchéz diu que els projectes que s’aproven avui, el tema de l’EBAR
i la incorporació dels romanents eren els pilars del seu programa
electoral.
La Sra. Sanchéz comenta que la incorporació de romanents no es va fer abans
perquè el Batle no hi era, i és tan senzill com això, no és va fer perquè
el Batle no hi era.
La Sra. Sanchèz diu que era un tema de responsabilitat de Batlia, que en
aquell moment no va saber resoldre, però ara ha estat resolt i nosaltres el
varen felicitar.
La Sra. Sanchèz comenta que estan d’acord a que aquest superàvit es destini
a les inversions proposades.
La Sra. Sanchéz diu que ha consultat els diaris i ha trobat que l’any
passat ja li van demanar que desbloquejes els romanents, i no és va fer.
La Sra. Sanchèz conclou que la proposta de Batlia ni sembla coherent però
han llegit a l’informe de la tresorera e intervenció, i que també està
relacionat amb l’aprovació del Pressupuost 2018, que al punt b) de les
conclusions xerra que s’hauria de fer un seguiment acurat d’execució del
pressupost 2018, i vol que consti en acta que el partit socialista reitera
que es faci aquest seguiment.
La Sra. Sanchèz diu que el seu grup vol un informe de l’estat d’execució
del pressupost dels quatre primers mesos, que si ho ha de demanar per
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org
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escrit ho farà, i desprès aniran demanant el mateix de manera mensual, per
comprovar que es compleixin les previsions sinó es tindrà un problema.
El Sr. Riudavets comenta que al partit socialista als fa por que hi hagi un
col·lapse a final d’any, ja que el pressupost està inflat i totes les obres
passaran a 2019.
El Sr. Riudavets diu que el Sr. Verdú va dir que ha estat tant senzill com
demanar ajuda al Consell i en 2 mesos s’ha resolt, per contra el Sr.
Riudavets recorda que el grup socialista li va demanar al Batle que enviés
la secretària interventora al CIM per la poguessin assesorar a resoldre els
romanents. I el Sr. Batle va dir que ho faria i en cap moment es va pensar
que això ho hagués de resoldre la tinent de Batle d’Hisenda i tresorera del
moment.
El Sr. Riudavets recorda que el tema de romanents es un tema pur i dur
d’intervenció i Batlia i en cap cas de la tresorera.
El Sr. Verdú diu que ell no s’ha ficat amb el grup socialista, sinó que ha
estat la Sra. Sanchèz que ha xerrat de manera despectiva al partit popular.
El Sr. Verdú recorda que dins de l’Ajuntament el partit popular acorda
coses puntuals, i va venir el Sr. Juaneda se li va demanar i es va aclarir.
El Sr. Verdú comenta que segons el partit socialista tot és culpa des
Batle, i el partit popular no té per a que defensar-lo ja que el Batle es
defensa tot sol.
El Sr. Verdú diu que el partit socialista vol que el partit popular faci el
que els socialistes no varen ser capaços de fer, i demanar si ho volen per
poder tornar a governar els socialistes.
El Sr. Verdú conclou que el que s’ha de fer és mirar per el poble i mirar
cap endavant, i conclou que ells no defensen al Batle.
El Sr. Verdú recorda que ells no formen part de l’equip de govern, es
troben fora i ajuden en el que poden.
El Sr. Verdú diu que sembla que el partit socialista no té culpa de res
però demana que han fet en set anys.
El Sr. Verdú comenta que si eren 5 regidors que pensaven d’una manera
contra 1, haguessin pogut fer una altre cosa, i no entén perquè ara el grup
socialista als tira en cara que el partit popular manté el Batle a la
cadira, conclou que es manté ell tot sol. I el Sr. Verdú insisteix en que
el partit popular és a l’oposició.
El Sr. Verdú recorda que quan van tenir l’oportunitat de treurer-lo as
carrer no ho varen fer.
El Sr. Verdú comenta que ells duen un control de l’equip de govern i
s’arriben a acords puntuals, i desconeix perquè no ho feia abans el partit
socialista.
El Sr. Verdú diu que ja està bé de criticar al partit popular quan ells
l’únic que fan són recolzar diverses qüestions que benefiïen al poble i no
el que interessa al Batle.
El Sr. Verdú comenta que el Batle de moment no els ha enganat, i no podem
dir que no faci feina ja que les coses estan sortint, i si abans no ho feia
no en sap els motius, però recorda que eren 5 contra 1.
El Sr. Verdú conclou que ara les coses funcionen i tal vegada és perquè han
deixat les coses clares abans de començar.

El Sr. Batle comenta que l’oposició que fa el partit socialista no suma,
sinó que resta, i dir que tota la culpa és del Batle resta i no suma.
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El Sr. Batle explica que totes les qüestions que el Batle ara desencallar i
va ser acusat pels membres del partit socialista que no desencallava, li
crida també l’atenció ja que considera que la resta de regidors tenien una
part de responsabilitat de la feina a fer pel grup.
El Sr. Batle dona la raó de que el desbloqueig dels romanents era una
prioritat de l’equip de govern, com l’EBAR... i el Sr. Batle diu que ell no
tenia els coneixements per desencallar els romanents i recorda que
l’informe que es porta avui ve signat pel tresorer, i demana perquè no ho
va fer la tresorera.
El Sr. Batle comenta
popular quan aquests
socialista demana un
comenta que es feina

que abans el partit socialista despotricava del partit
demanaven documentació a l’Ajuntament, i ara el partit
informe tècnic de l’estat d’execució del pressupost i
per intervenció.

El Sr. Batle diu que li demanen perquè no varen demanar ajuda al CIM, i
demana a la secretària si va anar a xerrar amb l’interventor del CIM per
intentar desbloquejar els romanents.
La Secretària respon que va anar a xerrar amb el funcionari dels serveis
d’intervenció, que està sota l’interventor del CIM.
La Sra. Sanchèz demana perquè no es va fer en aquell moment.
El Sr. Batle respon que la secretària ve més de la vessant jurídica que
econòmica.
La Sra. Sanchéz interrop que això s’hagués pogut fer l’any passat i no es
va fer.
El Sr. Batle li recorda que ho hagués pogut fer ella com a tresorera.
El Sr. Batle conclou que si el problema era el Batle, el mes de juliol li
haguessin pogut presentar una moció de censura, ja que l’havien fotut fora
del partit socialista i la podien presentar, per contra varen dimitir tres
regidors i així el Batle no estaria assegut a la cadira.
El Sr. Batle explica que en lloc de 140.000€ seran 142.027,25€ que aniran a
la nova xarxa d’aigua potable i 100.000€ al projecte d’ajuntar les dues
pluvials.
El Sr. Riudavets demana
econòmic i financer.

si

hi

ha

intenció

de

redactar

aquest

informe

El Sr. Batle que això va començar el 2011 i no és una prioritat de Batlia.
El Sr. Batle afegeix que arran de l’amortització del préstec es podrà
baixar l’IBI a tots els contribuents tal i com és va acordar amb el partit
popular.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i
s’aprova quatre (4) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr.
Camps i quatre (4) abstencions de la Sra. Sanchéz, Sr. Conesa, Sra.
Goñalons i Sr. Riudavets.
QUINZÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ES MIGJORN GRAN I L'AGÈNCIA BALEAR
DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER A LA MILLORA DE SANEJAMENT I
DEPURACIÓ DES MIGJORN GRAN
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 24.4.2018, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que el divendres va rebre la bona noticía per part de
la Presidenta del CIM de que desprès de la molta feina feta per l’equip de
govern, el CIM donava la declaració d’interès general per a l’EDAR.
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El Sr. Batle explica que el mateix divendres va rebre una telefonada del
gerent d’ABAQUA, Antoni Garcies demanant si tenia aquest conveni aprovat.
El Sr. Batle comenta que el següent pas a seguir serà donar la llicència
municipal.
El Sr. Batle explica que abans de donar la llicència s’havia de tenir
aprovat aquest conveni amb ABAQUA.
El Sr. Batle diu que aquest conveni extingueix l’anterior i és primordial
per poder seguir tramitant la llicència.
El Sr. Batle conclou que s’ha convocat aquesta Comissió extraordinària per
poder aprovar al mateix ple que tindrà lloc a continuació.
La Sra. Sanchéz comenta que si el conveni era tant important, hi hauria
d’haver a l’expedient els informes corresponents dels tècnics municipals i
conclou que el tema ja fa uns quants anys que va i no creu que sigui tant
urgent portar-lo avui a aprovació.
La Sra. Sanchéz demana quan es farà efectiva la construcció de l’EBAR.
El Sr. Batle respon que un cop aprovat el Conveni, es portarà a la propera
Comissió la llicència demanada per ABAQUA i quan disposin d’aquesta podran
començar el procediment de licitació a càrrec d’ABAQUA.
El Sr. Batle conclou que ojala sigui més prest que tard i comenta que hi
estarà molt damunt.
El Sr. Batle diu que si els projectes s’acaben duent a terme se n’haurien
d’alegrar tots.
El Sr. Batle recorda que ho portaven al programa electoral.
El Sr. Batle continua dient que per obtenir la declaració d’interès general
s’han hagut de fer moltes passes i comenta que la declaració d’interès
general feia més d’un any que estava demanada.
El Sr. Batle diu que la Presidenta del Consell Insular el passat divendres
li va alegrar el dia i si el Sr. Toni Garcies d’ABAQUA li va demanar
l’aprovació urgent de l’EBAR, va considerar convenient fer aquesta comissió
extraordinària i urgent i desprès aprovar-ho pel Ple.
El Sr. Batle conclou que no hi ha res a amagar i diu que avui ha tingut
entrada pel registre la declaració d’interès general.
El Sr. Verdú comenta que vol donar les gràcies a totes les persones que han
intervingut fent feina per aconseguir la declaració d’interès general.

El Sr. Verdú recorda que en una ocasió va anar a Palma amb el Sr. Batle a
xerrar amb ABAQUA, i aquest varen respondre que a aquella data l’estació
actual no estava ni començada a pagar i els hi varen posar moltes
dificultats.
El Sr. Verdú comenta que té molt d’interès pel poble solucionar aquest
problema dels abocaments.
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El Sr. Riudavets dona l’enhorabona a les persones que han fet possible que
la nova EBAR sigui una realitat.
El Sr. Riudavets demana si al finalitzar la comissió podran disposar d’uns
minuts per parlar amb el seu grup i decidir el sentit del vot al Ple.
El Sr. Batle respon que si
El Sr. Riudavets recorda que en la legislatura 2011-2015 governada pel PP a
les illes Balears això no va ser possible.
El Sr. Riudavents però diu que haurien de tenir present la dita “vestim a
poc a poc que tenc pressa”
El Sr. Riudavets diu que en primer lloc vol felicitar a la Presidenta del
CIM per la declaració d’interès general, i recorda que pertany al partit
socialista.
El Sr, Riudavets manifesta que no entén que s’hagi d’aprovar depressa una
cosa que ve de 2017 i que no disposa d’informes.
El Sr. Riudavets creu que si es deixessin uns 7 dies per revisar el conveni
i tractar-se a una propera comissió no hi hauria problema.
La Sra. Sanchéz comenta que el conveni preveu obligacions importants per a
l’Ajuntament i des de la seva signatura hi ha molta feina a fer, i demana
que s’hagués pogut donar dos o tres dies als tècnics de la casa perquè
l’informessin.
El Sr. Batle comenta que creu que el partit socialista ho vol enredar tot,
en canvi el fet de veure la brutícia damunt de la carretera pel vessament
de l’EBAR preocupa als migjorners, però els socialistes sempre hi volen
posar qualque trava.
El Sr. Batle insisteix que vol portar la llicència a la propera comissió.
El Sr. Riudavets demana qui paga l’obra.
El Sr. Batle respon que ABAQUA i l’Ajuntament els haurà de cedir els
terrenys que té conveniats per cessió amb el propietari però a data d’avui
no estan escripturats.
El Sr. Triay comenta que ja en el seu moment es va avisar dels problemes
que generaria tenir una EBAR dins una nau industrial, però en aquell moment
ningú no va voler escoltar.
El Sr. Triay diu que s’ha de mirar per endavant i ara que el govern balear
vol dur a terme l’EBAR s’ha d’aprofitar i no discutir si faltan o deixen de
faltar informes o si escau o no la urgència.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Batle comenta que el projecte de l’EBAR preveu una partida per
llevar l’EBAR actual de dins la nau.
El Sr. Riudavets agraeix les explicacions del Sr. Triay.
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El Sr. Batle conclou que li ve d’una setmana, ja que així les coses es van
desancallant i demana al partit socialista que miri pels ciutadans des
Migjorn.
La Sra. Sanchéz recorda quantes telefonades va fer la Sra. Baquero en el
seu moment i ara en canvi li ve de un dia al Sr. Batle, i conclou que no ho
entén
El Sr. Batle li recorda que la construcció d’una nova EBAR no dependia
d’ell, i va ser ell qui va aconsequir els terrenys on ara es construirà
l’EBAR.
El Sr. Batle conclou que ara ell tot sol i un únic membre a l’equip de
govern ha fet possible desencallar el tema.
El Sr. Riudavets insisteix en la manca d’informes i en el fet que el
document és de 2017 i no entén la urgència.
La secretària respon que en els convenis proposats per una altre
administració pública no fa informes i diu que l’esmentat conveni va tenir
entrada el mes de març de 2018.
El Sr. Riudavets demana al Sr. Batle que no abusi de les convocatòries
extraordinàries i urgents.
El Sr. Batle respon que no n’abusarà però ell no es ningú per dir-li el que
ha de fer o deixar de fer.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’acorda per tres (3) vots
a favor del Sr. Batle, Sr. Verdú i Sr. Triay i tres (3) abstencions de la
Sra. Sanchéz, Sr. Conesa i Sr. Riudavets proposar al plenari, l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Migjorn
Gran i l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la
millora del sistema de sanejament i depuració des Migjorn Gran.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord a l'Agència Balear Aigua i Qualitat
Ambiental.”
Obert el debat el Sr. Verdú vol donar l’enhorabona per poder executar
aquest projecte.
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
unanimitat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 14.42 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

Secretària interina - Catalina
Pons Marqués
Fecha:04/05/2018 11:13:51
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

El Batle - Pedro G. Moll Triay
Fecha:04/05/2018 14:09:17
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

