ACTA DE LA
19/01/2018.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 19/01/2018, 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.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sra. Enrique Berlinghieri Martínez
Sra. Magdalena Goñalons Al·lés
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber

Excusa la seva assistència el Sr. Pere Riudavets i Fayas del grup
socialista i el Sr. Miguel Camps Florit del grup popular.
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
30.11.2017, sense cap intervenció es
unanimitat.

de la
sotmet

sessió ordinària de data
a votació i s’aprova per

SEGON.- PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'EXERCICI 2018 I PLANTILLA
DE PERSONAL: APROVACIÓ INICIAL
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 15.1.2018, que es transcriu a continuació:

Intern i

“ Obert el debat, el Sr. Batle diu que explicarà el pressupost i que donarà
còpia de la seva intervenció a la secretària, per facilitar la redacció de
l’acte.
El Sr. Batle explica que l’equip de govern de l'Ajuntament des Migjorn Gran
presenta per l’any 2018 un pressupost total de 3.470.597,54€, 839.465,88€
més que l'any 2017, la qual cosa significa un augment del 31'91 %.
El Sr. Batle continua dient que la inversió del Pressupost 2018 destinada
al nostre municipi té com a objectiu reforçar els tres eixos principals de
la política duta a terme durant els últims anys:
1. Consolidar els serveis municipals dirigits a les persones: serveis
socials, sanitaris, culturals, esportius, etcètera, sota la idea de
cobrir sempre les necessitats de la ciutadania.
2. La millora de les infrastructures municipals.
3. Potenciar la promoció econòmica des Migjorn Gran.
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El Sr. Batle comenta que es tracta d’un un pressupost equilibrat que
compleix amb el doble objectiu d'estabilitat i de deute públic, i que és
tracta d’un exercici ambiciós però alhora realista.
El Sr. Batle explica que el notable increment del Pressupost 2018 se centra
bàsicament en tres parts:
1. La important inversió que es durà a terme en els carrers del casc antic
i carrer Major, tram nord, així com la reposició de lluminàries de l'Av.
David Russell, Avda. de l'esport, polígon, poliesportiu i pistes de tennis.
2. La inversió que es realitzarà en el camp de futbol amb la coberta de les
grades, el dipòsit de recollida d'aigua i el canvi de lluminàries.
3. En les despeses per tal de mantenir els serveis municipals i atendre la
millora i manteniment dels edificis municipals. Aquestes, s'han calculat
d'acord als estats d'execució parcial de 2017 (fins el mes de novembre).
El Sr. Batle explica que el capítol VI (inversions reals) és el gran
protagonista d'aquest pressupost donat que aquest capítol supera el milió
d'euros.
El Sr. Batle continua explicant que el capítol II (béns corrents i serveis)
s'iguala també al de l'any anterior per un motiu en concret: volem
encomanar la redacció de projectes i direcció d'obres i que prioritzarem
que s'executin a dos anys vista amb recursos propis, externs d'altres
administracions o amb el romanent de tresoreria una vegada liquidat el
Pressupost 2017.
El Sr. Batle diu que aquests projectes són dos principalment:
1. La recollida de pluvials del carrer
l’aparcament de l'Avda. Binicudrell.

Major,

tram

sud

i

la

de

2. La nova canonada principal d'aigua potable des de el dipòsit de Can
Borràs al carrer de s'Escorxador, i la canonada per l'aigua de rebuig
dels filtres.
El Sr. Batle continua dient que tot i aquestes perspectives, la nostra
voluntat és sempre la de prioritzar tot el que fa referència a les accions
en els àmbits socials i educatius.
El Sr. Batle conclou que durant l'actual mandat, s’ha obert clarament una
nova etapa, en l'àmbit autonòmic i insular, que ja comença a aconseguir
fruits en forma de més i millors aportacions a les inversions i serveis
municipals. Veiem aquest fet amb l’esperança d’un canvi de tendència a
favor dels municipis i com a reconeixement de que som la primera línia de
servei públic amb els ciutadans. L’administració més propera a la societat.
El Sr. Batle explica que passarà a explicar les principals novetats en els
ingressos, i diu que aquest pressupost s'ha planificat des de la prudència
pel que fa a la previsió d’ingressos, sense canvis a l'alça en ordenances
fiscals ni puja d'impostos.
El Sr. Batle diu que l’apartat de l'IBI de naturalesa urbana (933.000€),
s'han augmentat les previsions en 40.000€ d'acord amb el procediment de
valoració col·lectiva pel polígon C de Sant Tomàs per part del cadastre.
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El Sr. Batle comenta que l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys
(plusvalies)(120.040,88€) s'han augmentat les previsions en 30.040,88€
d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida el 2017.
El Sr. Batle explica que la taxa de prestació del servei de subministrament
de l'aigua (33.000€) s'ha augmentat en 1.000€ d'acord a l'estat d'execució
d'aquesta partida el 2017.
El
Sr.
Batle
comenta
que
la
taxa
de
clavegueram
(Migjorn+Sant
Tomàs)(135.000€) també s'ha incrementat en 20.000€ per l'obertura del nou
hotel a Sant Tomàs.
El Sr. Batle explica que la compensació telefònica (7.000€) s'ha augmentat
en 1.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta partida el 2017.
El Sr. Batle comenta que el preu públic del servei de l'escoleta infantil
(26.000€) s'ha augmentat en 1.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta
partida el 2017.
El Sr. Batle explica que les multes de trànsit (8.000€) també s'han
augmentat en 5.000€ perquè s'instal·larà un radar a l'Avda de la Mar per
augmentar la seguretat a n'aquella Avinguda.
El Sr. Batle diu que la participació en els tributs de l'Estat (270.000€)
s'han augmentat en 10.000€.
El Sr. Batle comenta que s’ha posat l’aportació del Ministeri de Justícia,
per al Jutjat de Pau (1.085€) essent aquesta partida és nova al pressupost.
El Sr. Batle explica que el Fons autonòmic de participació municipal
(80.000€) ha augmentat en 14.000€ gràcies a l'acord entre la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears i la
FELIB.
El Sr. Batle comenta que provenint de la CAIB, el Fons de Seguretat Pública
(34.400€) ha augmentat en 1.000€ d'acord a l'estat d'execució d'aquesta
partida el 2017.
El Sr. Batle explica que l’aportació del CIM en relació al PIC 2018
(80.000€) ha disminuït l'aportació en 4.000€ perquè un dels coeficients que
s'aplica és el nombre d'habitants i en aquest cas, Migjorn ha disminuït.
El Sr. Batle comenta que aquí cal destacar l’efecte d'una major implicació
per part d’altres administracions, de manera que en el capítol VI de
transferències per inversions s'hi reflecteixen les ajudes que es rebran
dels plans d'Equipaments Culturals i Esportius, del Pla Insular de
Cooperació 2018 del Consell Insular de Menorca, així com el conveni
subscrit entre el Consell i l'Ajuntament per a fer realitat projectes
gràcies a les inversions financerament sostenibles (fins a 859.730€; la
qual cosa representa 718.230€ més que l'any 2017).
El Sr. Batle explica que passarà a explicar les principals novetats en les
despeses, i diu que cal subratllar algunes actuacions que són fruit de la
feina que s'han realitzat per part de totes les àrees municipals, i comenta
que les partides de totes les àrees de despeses, exceptuant les que
explicaré a continuació, son les mateixes que l'any 2017.
El Sr. Batle diu que l’àrea de despesa: deute públic ha estat prevista
segons les previsions de la secretària interventora.
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El Sr. Batle comenta que en el Grup de Programa: Administració General de
la Seguretat i Protecció Civil, les principals novetats es troben en: aire
condicionat
dependències
policials
(8.000€)
(PIC
2018),
Etilòmetre
(10.000€) i condicionament vestuaris policia (4.000€).
El Sr. Batle explica que en el Grup de Programa: Ordenació del trànsit i de
l’estacionament,
les
principals
novetats
són:
8.000€
per
pintar
senyalització pels carrers del poble. Aquesta partida ha baixat perquè es
preveu que la senyalització dels projectes dels carrers del casc antic i
del carrer Major tram nord es pugui dur a terme amb les baixes que les
empreses puguin ofertar.
El Sr. Batle comenta que en el Grup de Programa: Administració General
d'Habitatge i Urbanisme, les principals novetats són: lloguer pàrking Avda
Binicudrell (6.000€), estudis i treballs tècnics-Urbanisme (27.700€)(on hi
ha 7.700€ que son per pagar factures d'anys anteriors de l'arquitecte Tolo
Martí. Aquestes factures compten amb el vist-i-plau de l'arquitecte
municipal), Instal·lacions hidríques tram nord-carrer Major (588.040€),
instal·lacions hídriques centre antic (25.500€) i Mobiliari, com
Bancs i
papereres per carrers municipals (1.000€).
El Sr. Batle explica que en el Grup de Programa: Conservació i
rehabilitació de l’edificació, és manté l’ajuda embelliment poble- Pintar
façanes (5.000€) com a ajuda i per oferir un incentiu als ciutadans a
pintar la seva façana particular.
El Sr. Batle diu que en el Grup de Programa: Pavimentació de vies
públiques, s’ha previst dins treballs tècnics (Pluvials aparcament Avda.
Binicudrell/carrer Major tram sud – Carrer Major tram nord/Avda. de la mar;
carrers centre antic (35.800€); pel projecte i direcció d'obres per
recollida de dues pluvials; aparcament Avda. Binicudrell/carrer Major tram
sud (8.500€), pel projecte i direcció d'obres carrer Major tram nord/Avda.
de la mar (17.000€), Direcció d'obres dels carrers del centre antic
(10.300€)i pavimentació aparcament situat al darrera de l’edifici llevant
(5.000€) (PIC 2018).
El Sr. Batle comenta que dins el Grup de Programa: Clavegueram, s’ha
previst treballs tècnics-Aigües residuals filtres (10.500€) per a la
redacció del projecte de les aigües residuals dels filtres.
El Sr. Batle diu que dins el Grup de Programa: Abastament domiciliari
d'aigua potable, s’ha previst partida per la reposició bomba d'aigua
(5.000€).
El Sr. Batle explica que dins el Grup de Programa: Gestió de residus sòlids
urbans, en allò referent a la gestió deixalleria s'ha incrementat la
partida a proposta del Consorci de Residus per la nova adjudicació del
contracte(32.375€).
El Sr. Batle comenta que dins el Grup de Programa: Neteja viària, es preveu
treballs tècnics-Projecte activitats nau brigada (2.000€) per fer el
projecte d'activitats de la nau municipal, ja que sembla ser que es traurà
l’EDAR de dins la nau.
El Sr. Batle explica que dins el Grup de Programa: Parcs i jardins, s’ha
inclòs: treballs altres empreses-Neteja camins (40.000€) L'objectiu és que
una mateixa empresa faci les tasques de jardineria des Migjorn Gran, Sant
Tomàs i dels camins rurals públics del terme i jocs infantils i zona picnic
(8.000€) (PIC 2018) per instal·lar una tirolina al parque David Russell
petició de l'escola Francesc d'Albranca.
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El Sr. Batle diu que dins el Grup de Programa: Protecció contra la
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes, s’ha
previst: treballs tècnics-Enllumenat camp de futbol (4.800€) per fer el
projecte per canviar tots els focus a led del camp de futbol; reposició
lluminàries (led) (40.000€) (PIC 2018) per canviar llums l'Avda David
Russell, Avda de l'esport i el polígon; canvi lluminàries camp de futbol
(led) (73.983,25€); canvi lluminàries poliesportiu i pistes de tennis (led)
(13.615,88€)
(Pla
Equipaments
Esportius
2018)
i
-Pla
d'Eficiència
Energètica (1.900€)
El Sr. Batle ressalta els bons resultats que aquest programa està donant
sobre l'estalvi de la factura elèctrica municipal.
El Sr. Batle comenta que en el Grup de Programa: Assistència social
primària, s’ha inclòs: rep. Mantén. Conservació edificis- Serveis Socials i
Xibit (6.000€) per fer repàs de finestres en el Centre de Dia (2.000€) i
per pintar l'exterior i reparar els tendals de Xibit (4.000€); publicitat i
propagandaServeis
Socials
(1.500€)
per
seguir
amb
el
projecte
intergeneracional; treballs d'altres empreses- Serveis socials i Xibit
(16.700€) per fisioterapeuta i cuinera del Centre de Dia, educadora i
Escola d'Estiu; ajuts econòmics famílies (6.000€) per ajudar a les famílies
necessitades que disposen de pocs recursos econòmics; fons Menorquí de
Cooperació (9.008€) per a l'aportació al fons (8.000€) més al pot
d'habitatge al refugiat (1.008€); fons Menorquí de Cooperació-Ajuts a
refugiats (2.000€) com a mostra de la solidaritat municipal; aire
condicionat Xibit (12.190€) (PIC 2018); cadires de rodes per al Centre de
Dia (500€) i equips informàtics-Serveis Socials (1.250€).
El Sr. Batle diu que dins el Grup de Programa: Funcionament de centres
docents d'ensenyament infantil, primari i especial. S’ha previst treballs
tècnics-Instal·lació
fotovoltàica
CP
Francesc
d'Albranca
(3.400€),
instal·lació fotovoltaica (16.000€) és l'aportació municipal per aquesta
instal·lació, jocs infantils per al CP Francesc d'Albranca (6.000€) (PIC
2018) a petició de l'escola Francesc d'Albranca.
El Sr. Batle comenta que dins el Grup de Programa: Serveis complementaris
de l’educació, s’ha previst Beques transport estudiants (5.000€) es una
partida de nova creació per ajudar a les famílies que tenguin fills que
estudiïn a altres poblacions menorquines i Associació de mares i pares
escola i escoleta (5.000€) pel conveni anual 2.200€ i per l'organització de
l'Escola d'Estiu 2.800€.
El Sr. Batle explica que dins el Grup de Programa: Biblioteques públiques,
s’ha posat mobiliari-biblioteca-Pla Equipaments Culturals (600€)on el Pla
d'Equipaments Culturals del Consell ho subvenciona tot.
El Sr. Batle comenta que dins el Grup de Programa: Promoció cultural, s’ha
previst partida pressupostària per a activitats culturals-Cultura (10.000€)
per a l'organització d’un concert el mes de juliol i la resta anirà
destinat per activitats culturals; treballs tècnics-Cultura (15.500€) per a
la redacció del projecte d'interiorisme de la rehabilitació de Binicodrell
de Darrera i per ses SGAE i treballs altres empreses-Cultura i Escola de
Música (20.000€) 14.000€ destinats a la Banda de Música.
El Sr. Batle comenten que es mantenen els convenis amb les diferents
Associacions, i explica que la Banda de música des Migjorn Gran (7.000€) es
baixa aquesta subvenció per conveniència de la pròpia banda i les altres
entitats, es mantenen totes les aportacions a les diferents associacions de
caire cultural.
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El Sr. Batle continua dient que s’ha previst per la
compra Casat de
Binicodrell de Darrera (30.000€) l'anualitat de compra del casat de
Binicodrell de Darrera i diners per a la rehabilitació Binicodrell
(10.000€), on el Consell Insular de Menorca subvenciona aquesta acció, a
través del Pla Equipaments Culturals, amb una aportació de 10.000€.
El Sr. Batle comenta que dins el Grup de Programa: Protecció i gestió del
patrimoni històric artístic, s’ha previst partida per a l’Associació
arqueologia i patrimoni-Projecte Sant Agustí (2.000€), aquesta S'ha
augmentat la subvenció en 500€ per dur a terme un projecte en el poblat
talaiòtic de Sant Agustí.
El Sr. Batle explica que dins el Grup de Programa: Instal·lacions
d’ocupació de temps lliure, s’ha posat partida per a activitats culturalsPIJ (2.500€) 1.320€ aniran per desenvolupar activitats de l'associació
juvenil que la mateixa entitat decidirà,; treballs altres empreses -Pla
Joventut (4.900€); Associació juvenil des Migjorn Gran (300€), aquesta
subvenció
baixa
per
conveniència
de
la
pròpia
associació;
Aire
acondicionat-Punt Jove (15.000€) (Pla Equipaments Culturals 2018) i
Televisions i PS4 (800€).
El Sr. Batle diu que dins el Grup de Programa: Promoció i foment de
l'esport, la principal novetat és l’aportació al Rugbi Migjorn (1.000€)
Club de nova creació, ja que considera que com a tal considerem que ha de
tenir una subvenció per part de l'Ajuntament.
El Sr. Batle explica diu que dins el Grup de Programa: Instal·lacions
esportives,
s’ha
previst
Manteniment,
conservació
i
reparació
infraestructures-Camp futbol (2.200€) pel manteniment de la gespa del camp
de futbol municipal; Treballs tècnics-Grades camp de futbol-Recollida
pluvials (9.620) per a la redacció i direcció del projecte de les grades,
així com la direcció del projecte de la segona fase de la coberta de les
grades (Raul Bassa) i recollida de pluvials del camp de futbol municipal
(Tolo Martí); obra coberta grades camp de futbol-2ª fase (83.100€); dipòsit
recollida d'aigua del reg i de les pluvials camp de futbol (77.255,91€) i
llit elàstic gimnàstica artística (500€).
El Sr. Batle comenta que dins el Grup de Programa: Fires, s’ha volgut
dinamitzar el poble. Per açò seguim apostant pels programes “Es Migjorn
Plan”, “Tasta Es Migjorn”, diferents fires, etc.
El Sr. Batle diu que dins el Grup de Programa: Informació i promoció
turística, s’ha inclòs activitats culturals- Turisme (3.500€) per a
continuar programant demostracions eqüestres a Sant Tomàs i estudis i
treballs tècnics-Turisme (2.000€) per la redacció del Pla Turístic.
El Sr. Batle comenta que dins el Grup de Programa: Altres actuacions
sectorials, s’ha previst partida pressupostària per Treballs altres
empreses (abalisament)-Platges (11.500€) per l’abalisament de tres platges
verges (Cala Escorxada, Cala Fustam i Trebalúger).
El Sr. Batle explica que dins el Grup de Programa: Òrgans de govern, les
principals novetats es troben a dietes-Organs de govern (8.350€) que
ha
disminuït considerablement aquesta partida, 8.805€, per les raons que tots
sabem.
El Sr. Batle diu que dins el Grup de Programa: Administració general, s’ha
previst despeses jurídiques contenciosos- Serveis Generals (30.000€) per a
despeses jurídiques i pel procurador de l'expedient de Trebalúger
(15.000€); estudis i treballs tècnics- Serveis Generals (26.000€) per a
l'inventari dels edificis i material propietat de l'Ajuntament (12.500€),
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per despeses de gestoria (6.500€) i per a la revisió del catàleg dels llocs
de feina (7.000€); compra Ajuntament (42.710€) per l'anualitat de compra de
l'edifici del consistori; mobiliari-Serveis Generals (500€) i equips
informàtics-Serveis Generals (2.000€)
El Sr. Batle conclou que aquest és un programa marcat per un compromís ferm
de feina per l’any 2018 que es podrà dur a terme gràcies a la implicació de
l’equip de govern i dels serveis municipals; així com a la bona situació
econòmica i financera del nostre consistori.
La Sra. Sánchez comenta que el Pressupost 2018 no ha tingut participació
ciutadana ni participació dels grups polítics.
La Sra. Sánchez continua dient que no s’ha demanat als grups polítics que
facin propostes i comenta que el PSOE les farà quan pugui.
La Sra. Sánchez continua dient que fer participació ciutadana és una
elecció de l’equip de govern però no permetre participar a la resta de
grups polítics no té nom.
La Sra. Sánchez comenta que els ingressos estan inflats i són poc
realistes, i diu que si es compara amb l’estat d’execució 2017, aquest no
s’ajusta i serà impossible recaptar el que es preveu.
La Sra. Sánchez comenta que mirat l’estat d’execució de 2017, es detecta
que moltes partides no s’ha reconegut cap quantitat com el punt jove, i
fins hi tot s’ha hagut de retornar diners al CIM com el conveni de Tasta
Migjorn, i considera que es dona una deixadesa en aquest tema.
La Sra. Sánchez considera que s’estan perdent oportunitats i comenta que
s’hauria d’aprofitar l’augment que s’ha donat en les inversions provinents
del CIM.
La Sra. Sánchez explica que en relació a les despeses s’ha de tenir ben
clar els terminis d’execució de les obres, ja que degut a tantes inversions
s’ha de fer un important seguiment de les mateixes per no perdre després
les subvencions.
La Sra. Sánchez comenta que s’ha detectat en les despeses una
externalització de serveis consistents en redacció de projectes i al seu
partit li preocupa els projectes que es puguin tirar endavant.
La Sra. Sánchez respon que el Sr. Batle diu que s’ha donat una baixa
important en les despeses que genera els òrgans de govern, pel que fa als
regidors, però per altra banda es veuen previsió de despeses en
comunicacions de Batlia, assessor jurídic que suposen una despesa per la
Corporació quan abans moltes d’aquestes tasques eren assumides pels
regidors directament. La Sra. Sánchez comenta que tampoc entén la
retribució del regidor que es troba en la distància. I conclou que la
soletat del Sr. Batle la paguen en definitiva tots els migjorners.
La Sra. Sánchez diu que no entén les pujades de l’IBI, de les plusvàlues ni
del ICIO ja que no s’ajusten a l’avanç de la liquidació 2017. La Sra.
Sánchez continua dient que tampoc entén la pujada en la taxa del centre de
dia, quan els usuaris han baixat considerablement.
La Sra. Sánchez comenta que no entén que es mantinguin els 6.000€ per a
multes urbanístiques quan enguany s’ha recaptat 0€. Així mateix, no entén
que es mantengui la mateixa quantitat per a legalitzacions d’obres, quan
n’hi ha d’aquestes que ja han estat donades i no se’n poden donar més.
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La Sra. Sánchez diu que al seu grup li agradaria veure els papers on surt
les quantitats que es rebrà del Govern i de l’Estat i comenta que a data
d’avui hi ha molts convenis de 2017 on no s’ha recaptat res.
La Sra. Sánchez demana quines despeses estan incloses dins la partida 15022706 a part dels 7.000€ d'en Tolo Martí.
El Sr. Batle respon que la resta aniran a elaboració de projectes i explica
que hi ha en marxa el projecte de millores hídriques, el projecte del casc
antic i comenta que la Conselleria de Mobilitat pagarà l’asfaltat.
La Sra. Sánchez demana on està previst l’assessor jurídic.
El Sr. Batle respon que a la partida de 30.000€ per a contenciosos està
previst el procurador de Trebàluger i la resta per qualsevol advocat.
La Sra. Sánchez demana on va l’advocat que informarà sobre el Camí de
Binigaus.
El Sr. Batle respon que va a càrrec del pressupost de 2017.
La Sra. Sánchez
contractar.

demana

si

la

resta

bastarà

per

l’advocat

que

volen

El Sr. Batle respon que hi ha 15.000€ i sinó sempre hi són a temps de fer
modificacions pressupostàries puntuals.
La Sra. Sánchez demana si bastarà els 5.000€ per reparar l’aparcament de
Sant Tomàs i creu que s’hauria de demanar responsabilitat a l’empresa de
l’hotel ja que des de que fan les obres aquest ha empitjorat.
El Sr. Batle respon que només s’ha previst reparar el parxe.
La Sra. Sánchez comenta que si la partida 161-12.000€ preveu pagar factures
de pous privats i demana si es podran pagar.
El Sr. Batle respon que la factura no podrà ser a nom del lloc en si, ja
que ells no estan autoritzats en comercialitzar aigua, però presentaran una
factura a nom d’una altra empresa amb la qual han arribat a un acord.
La Sra. Sánchez demana com és que s’ha pujat l’aportació al Fons Menorquí.
El Sr. Batle respon que s’ha fet a proposta del Conseller de Cultura del
CIM per a el pot d’habitatge al refugiat (1.008 €)
La Sra. Sánchez comenta que al grup de programa promoció cultural, s’ha
deixat l’escola de música com està però sembla ser que hi ha converses per
a crear una associació.
El Sr. Verdú diu que el seu grup està d’acord amb la creació d’un
associació que gestioni l’escola de música, però a data d’avui no es
disposa de les dades suficients per avaluar si açò és viable.
La Sra. Sánchez comenta que el tema fa dos anys que va, i diu que
l’Associació voldria començar a funcionar el setembre que ve i demana si
desprès es podrà modificar en el pressupost.
El Sr. Batle respon que sempre que es passi per Ple es podrà modificar i
conclou que abans de fer aquest canvi vol veure l’estructura de
l’Associació i veure les coses més clares.
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El Sr. Verdú comenta que avui vespre tenen previst tenir una reunió amb els
interessats en muntar la Associació i comenta que el seu grup hi estarà
d’acord sempre que els números que es presentin siguin raonables.
La Sra. Sánchez comenta que el regidor de Cultura no és aquí per decidir.
El Sr. Verdú respon que quan hi havia regidor de Cultura tampoc es va fer
res.
El Sr. Batle diu que el que no pot ser és que si hi ha un dèficit de
30.000€ actualment és passi a 50.000€ si es crea l’Associació.
El Sr. Verdú conclou que si els números agraden més o menys a tothom, és
farà feina per tal que aquesta associació porti la gestió d’escola de
música.
La Sra. Sánchez conclou que el regidor de Cultura hi hauria de ser quan
s’està parlant d’aquests temes.
La Sra. Sánchez demana que és el Pla de Joventut que s’ha previst.
El Sr. Batle respon que encara no hi ha res fet.
La Sra. Sánchez demana com és que s’ha pujat la seguretat de les platges.
El Sr. Batle respon que enguany es té previst balissar les platges verges
de Cala Escorxada, Cala Fustam i Trebaluger.
La Sra. Sánchez sol·licita
comunicacions de Batlia.

que

li

expliqui

en

que

consisteixen

les

El Sr. Batle respon que es una persona que li redacta les notes de premsa
entre altres feines
La Sra. Sánchez demana si aquesta persona fa el que fins ara feia ella i la
treballadora municipal Sr. Huguet.
El Sr. Batle respon que si.
El Sr. Verdú comenta que els regidors dels PSOE van deixar l’àrea
d’urbanisme de manera catastròfica, ja que hi ha moltes unitats d’actuació
que estan sense desenvolupar i resta pendent la recepció de la urbanització
de Sant Tomàs.
La Sra. Sánchez respon que ella no ha gestionat mai urbanisme.
El Sr. Verdú intervé dient que part de la responsabilitat és del Sr. Batle
però al seu darrera hi havia altres regidors
La Sra. Sánchez respon que quan ella no ha fet bé la feina ho ha reconegut,
però urbanisme no era la seva àrea.
El Sr. Batle comenta que ell donava molta llibertat als regidors, però hi
ha regidors que pel que fos no funcionaven i demana que és deixin enrere
antigues discussions.
La Sra. Sánchez respon que no ha començat ella.
Després de diverses discussions, el Sr. Batle demana que no és posi en
dubte per part del PSOE de la planificació dels projectes que s’han de
desenvolupar dins 2018 i que venen amb finançament aliè.
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El Sr. Verdú comenta que hi ha molta feina a fer per part dels regidors i
el seu grup s’ha trobat molts de projectes que s’han hagut de canviar per
poder tirar-se endavant.
Sense cap més intervenció, s’acorda per tres (3) vots a favor del Sr.
Batle, Sr. Verdú i Sr. Triay i tres (3) abstencions de la Sra. Sánchez, Sr.
Conesa i Sra. Goñalons, proposar al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2018 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:
PRESSUPOST EXERCICI 2017
PRESSUPOST
D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1 OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
V

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

1.148.040,88 €
80.700,00 €
639.330,00 €
608.667,35 €
129.100,00 €

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

0,00 €
863.759,31 €

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers

1.000,00 €
0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

3.470.597,54 €

PRESSUPOST
DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ
A) OPERACIONS NO FINACERES
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EUROS

A.1 OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

1.025.894,18 €
929.895,00 €
4.823,20 €
335.113,00 €

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Inversions reals
Transferències de capital

1.080.555,04 €
2.000,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers

1.000,00 €
91.317,12 €

TOTAL

3.470.597,54 €

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de la corporació i que
inclou tots els llocs de feina que es preveuen cobrir, d’acord amb la
relació següent:
PLANTILLA DE PERSONAL 2018
1. DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA
Habilitació
caràcter nacional

SUBESCALA
de secretariaintervenció

Administració general

Administratiu

Administració general

Administratiu

Administració general

Administratiu

Administació especial
Administació especial

Tènica
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

Administació especial
Administació especial
Administació especial
Administació especial

CLASE DENOMINACIÓ
Administratiu
(suport
gestió
administrativa)
Administratiu
(suport
gestió
administrativa)
Administratiu
(suport
gestió
administrativa)
Auxiliar
administratiu
(suport
administrat)
Arquitecte
Oficial
cap
Policia Local
Policia Local

GRUP

NIVELL VACANT
C.DESTÍ
A1/A2 25
Interina

C1

16

NO

C1

16

NO

C2

16

SI

A1
C1

22
18

SI
NO

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO
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2. PERSONAL LABORAL FIX
COS O ESCALA
Cap Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Suport administratiu (a extingir)
Auxiliar Administratiu
Psicòleg (3/4 jornada)
Auxiliar biblioteca (20 hores setmana)
Netejadora
Netejadora
Cap Netejadora
Treballador Social
Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar

VACANT
NO
Interí
Interí
Interí
SI
Interí
NO
Interí
NO
Interí
NO
Interí
Interí
Interí

3. PERSONAL LABORAL TEMPORAL
TIPUS CONTRACTE
Auxiliar
Administratiu
(jornada
parcial.)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar (substitucions)
Dinamitzador juvenil (1/2 jornada)
Educadora infantil/directora
Educadora
infantil
(tècnic
educació
infantil)
Educadora
infantil
(tècnic
educació
infantil)
Professor Música i coordinació ( jornada
parcial)
Professor de Música (jornada parcial )
Auxiliar Biblioteca ( subsitucions.)
Auxiliar
Administratiu
(substitució
centre sanitari)
Operari
serveis
múltiples
(substitucions)
Dessadora (substitucions)

12 mesos
12 mesos
12 mesos
5 mesos
12 mesos
11 mesos
11mesos
11 mesos
10 mesos
9 mesos
1 mes
2 mes
2 mesos
2 mesos

TERCER.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el pressupost, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal, 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 fa entrega de la memòria de Batlia al partit
socialista i al partit popular.
El Sr. Batle comenta que ės un pressupost pel qual s'han de felicitar tots,
i comenta que tot i que la feina la farà l'Ajuntament el principal
beneficiat serà el ciutadà des Migjorn.
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El Sr. Batle diu que presenta un pressupost total de 3.470.597,54 euros, El
que representa 839.465,88 euros més que l'any 2017, la qual cosa significa
un augment de prop d'un 32 % El Sr. Batle continua dient que es Migjorn mai
havia tingut tant per a invertir com enguany.
El Sr. Batle segueix dient que la inversió per a l’any 2018 té com objectiu
reforçar els tres eixos principals de la política municipal, que són
consolidar els serveis municipals dirigits a les persones (educatius,
culturals, esportius…), la millora de les infrastructures municipals i per
últim potencia la protecció econòmica des Migjorn Gran.
El Sr. Batle comenta que es tracta d’un pressupost equilibrat, que compleix
amb el doble objectiu d'estabilitat i de deute públic, i conclou que es un
exercici ambiciós i alhora realista.
El Sr. Batle comenta que el principal augment es dona en les inversions (
carrers des cas antic c/ Major tram Nord i la reposició de lluminàries de
l.av. David Russell, de l.av. de l'esport, polígon, polisportiu i pistes de
tennis) i la segona inversió important es realitzarà en el camp de futbol
(coberta de les grades, dipòsit de recollida d'aigües pluvials, i el canvi
de lluminàries) i en tercer punt partides anirà destinat a mantenir els
serveis municipals, calculats aquests últim segons l'estat d'execució del
pressupost 2017.
El Sr. Batle conclou que les partides d'inversió són el doble dels darrers
anys.
El capítol II es manté perquè es preveuen partides per redacció de
projectes i direccions d'obra i es vol prioritzar que s'executin tant
enguany com l’any que ve. El Sr. Batle explica que el projecte de pluvials
des carrer major tram sud i des de l'aparcament de Binicudrell i el
projecte de canonada d'aigua potable des del dipòsit de can Borràs al
carrer de s'excorxador o millor dit fins el carrer major des Migjorn i la
canonada per l'aigua de rebuig dels filtres, només es preveu la redacció
dels mateixos.
El Sr. Batle comenta que aquestes inversions es fan sense perdre de vista
els serveis socials, els serveis educatius, i conclou que s'ha obert una
nova etapa en l'àmbit autonòmic insular i agraeix la important inversió
feta per part del CIM.
El Sr. Batle diu que passarà a explicar els ingressos municipals i centrarà
la seva explicació en tres bàsicament, i continua dient que els ingressos
prevists per l'IBI puja 40.000 euros, d'acord amb el procediment de
revaloratització col·lectiva dels terrenys del polígon C de Sant Tomàs per
part del cadastre i les pluvalues s'han augmentat en 30.000 euros ja que
s'ha agafat com a valor l'avanç de l'estat d'execució del pressupost 2017.
I per últim s'ha pujat la taxa de clavegueram en 20.000 euros , ja que el
clavegueram de Sant Tomàs es recaptar segons els m2 i al fer-se l'hotel
aquesta recaptació augmentarà.
El Sr. Batle diu que de l'Estat es rebran uns 270.000 euros, del Fons
autonòmic de la CAIB es rebran 14.000 euros més.
El Sr. Batle comenta que el CIM repartirà 1.500.000 euros a través del PIC,
dels quals al haver davallat la població des Migjorn, enguany serà de
80.000 euros en lloc de 84.000 euros.
El Sr. Batle vol destacar la major implicació per part de les altres
administracions, com el CIM que manté els plans d'equipaments culturals,
esportius, el PIC, així mateix comenta que es signarà un conveni amb el CIM
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que permetrà fer l'obra de l'avinguda de la mar i a més a més s'han previst
rebre més de 500.000 euros en inversions financerament sostenibles.
El Sr. Batle conclou que es rebran més de 859.000 euros del CIM, on hi ha
718.000 euros més que l’any, i considera que si una cosa s'ha ben fet s'ha
de remarcar.
El Sr. Batle diu que xerrarà de les despeses del Pressupost que han tingut
en compte les propostes de les diferents àrees i explicarà les principals
novetats.
El Sr. Batle comenta que al grup de programa: seguretat i protecció civil,
s'ha previst tres inversions: un aparell d'aire condicionat, de 8.000 euros
finançat pel PIC, un etilometre de 10.000 euros i el condicionament dels
vestuaris de la policia que suposa un cost de 4.000 euros. El Sr. Batle
continua dient que la partida de trànsit i condicionament ha baixat, ja que
es preveu que amb les rebaixes dels projectes dels carrers es pugui
destinar a senyalització tant vertical com horitzontal.
El Sr. Batle comenta que en el grup de programa: habitatge i urbanisme,
s'ha previst partida pel lloguer del pàrquing de l.av. Binicudrell i es
preveuen 27.700 euros per a treballs tècnics i redacció de projectes (7.700
euros per pagar factures d'anys anteriors d'en Tolo Martí que tenen el
vist-i-plau de l'arquitecte municipal, redacció del projecte per fer una
modificació de les Normes Subsidiàries per fer equipament les antigues
depuradores i regularitzar la situació de l'agility).
El Sr. Batle conclou que s'han previst tres inversions: les instal·lacions
hídríques del tram nord del c/Major (de la plaça a la farmàcia) i també
inclou la recollida de pluvials de l.av. de la Mar que correspon al CIM, i
mitjançant conveni el CIM aportarà els diners que li pertoquin, essent el
cost tots del projecte de 580.000 euros. A més una part també vindrà
finançada mitjançant les inversions financerament sostenibles del CIM. Del
CIM temabé vindran els 25.500 euros i la resta es pagarà amb finançament
propi provient dels diners del conveni urbanístic amb AGYTURSA per a
invertir a les instal·lacions hídriques dels carrers del casc antic. Per
últim, s'ha previst 1.000 euros per reposició de bancs i papereres des casc
urbà. El Sr. Batle continua dient que es continua amb les ajudes per pintar
façanes.
EL Sr. Batle comenta que dins el grup de programa paviment de vies
públiques s'inclouen els treballs tècnics per la redacció del projecte de
recollida de pluvials del carrer major tram sud i de l'aparcament de l.av.
Binicudrell, i c/ Major tram nord i av. De la Mar i carrers del casc antic
amb un import total de 35.800 euro; per la redacció i la direcció de les
obres dels dos projectes de pluvials ( parquing av. Binicudrell i c/ Major
tram sud, és a dir, des de la plaça al Cap de la Vila). El Sr. Batle
recorda que aquest projecte vindrà finançat íntegrament per fons de
l'ecotaxa, i ara no esta dins el pressupost.
El Sr. Batle comenta que també s'ha inclòs la redacció i direcció d’obres
del projecte c/ Major tram nord av. de la Mar i la direcció de les obres
dels carrers del casc antic ( mirada del Toro, Sant Llorenç, Bernat Alzina,
Sant Jaume, c/ Nou, Es Carritxeret..) i per últim s'ha previst 5.000 euros
per a reparar un tram de pàrquing de Sant Tomàs, que es finançarà amb el
PIC 2018.
El Sr. Batle comenta que s'ha inclòs la redacció d’un altre projecte per
valor de 10.500 euros, que es pretén finançar amb es romanent de tresoreria
municipal, i consisteix en canviar tota la canonada d'aigua potable
provinent del dipòsit de Can Borràs i s'aprofitaria per posar la tuberia
"PONS MARQUES, CATALINA (FIRMA) MOLL TRIAY PEDRO GASPAR - 41497866
Motivo La secretaria interina
Localidad Es Migjorn Gran
FECHA:06/02/2018 10:18:23

motivo El batle
localidad Es Migjorn Gran
FECHA:06/02/2018 10:50:35

per l.aigua de rebuig dels filtres. EL Sr. Batle comenta que la tuberia que
passa pel nucli rural de na Figuerenya no necessitarà declaració d'interés
general però s'haurà de demanar per la nova tuberia dels filtres.
El Sr. Batle continua dient que s'ha previst diners per comprar una bomba
d'aigua.
El Sr. Batle continua dient que en el Programa de residus urbans s'ha
augmentat la previsió, ja que el Consorci de Residus ha dit que de cara al
pròxim contracte de deixelleria sortiria una mica més car.
El Sr. Batle comenta que dins el programa de neteja viària s'ha previst
2.000 euros per redactar el projecte d'activitats de la nau de la brigada
municipal que quedarà lliure, ja que prest es podrà donar llicència d'obres
a la modificació de l'estació de bombeig.
El Sr. Batle comenta que dins el grup de programa parcs i jardins, s'ha
previst 40.000 euros per la neteja de la urbanització de Sant Tomàs i
l’enfarinament del nucli urbà des Migjorn i es vol treure conjuntament a
licitació, juntament amb la neteja dels camins rurals. El Sr. Batle segueix
dient que s'ha previst 8.000 euros per col·locar una tirolina s la plaça
David Russell a petició de l'escola, que vindrà finançada pel PIC.
El Sr. Batle comenta que dins el grup de programa de contaminació acústica
i lumínica, s’ha previst 4.800 euros per redactar el projecte per canviar
tots els focos del camp de futbol, també és preveuen 40.000 euros per la
reposició de lluminàries LED de l.av. David Rusell, av. de l'esport i del
polígon que també vindrà finançat pel PIC, així mateix s’ha previst 73.000
euros per canviar els llums del camp de futbol a LED (inclou el canvi de
llums i l'adaptació de la instal·lació). El Sr. Batle segueix dient que
s'ha previst 13.600 euros per canviar a LED els llums de les pistes de
tennis i polisportiu., el Sr. Batle conclou que això millora la
il·luminació i baixi el cost del consum elèctric.
El Sr. Batle explica que dins el grup de assistència social primària, s’ha
previst partida per repassar les finestres del centre de dia i pintar
exterior i repassar els tendals de Xibit, també es seguirà amb el projecte
intergeneracional, es segueix amb el fisioterapeuta i cuinera del centre de
dia gràcies al conveni amb la fundació de discapacitats, i per últim s’ha
previst diners per a l'educadora i l’escola d'estiu. El Batle continua
dient que s'han previst 6.000 euros per ajudar a famílies amb necessitats.
El Sr. Batle comenta que s’ha augmentat la partida del Fons de Cooperació
passant de 8.000 euros a 9.008 euros, ja que s’ha afegit l'aportació
d'habitatge als refugiats, també es manté l'ajuda als refugiats per una
quantitat de 2.000 euros. Per últim, com a inversions s’ha previst posar un
nou aire condicionat a xibit per un import de 12.000 euros que vindrà
finançat pel PIC, l'adquisició d'una cadira de rodes pel centre de dia i
una partida per equips informàtics.
El Sr. Batle comenta que dins el grup de programa de centres docents, s’ha
previst la redacció del projecte per posar una instal·lació fotovoltàica a
l’escola CP Albranca, i el Sr. Batle continua dient que en el seu moment ja
varen posar un caldera de biomasa que va ser pioner, l’Ajuntament aportarà
16.000 euros i s’ha demanat una ajuda al govern de 50.000 o 60.000 euros,
per últim es canviarà un joc a petició de l’escola.
El Sr. Batle comenta que dins el grup serveis complementaris de l'educació
s’ha previst beques a estudiants valorats en 5.000 euros per ajudar en el
transport d'alumnes que estudien a altres poblacions de Menorca.
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El Sr. Batle comenta que es mantenen les ajudes a les associacions de caire
social i esportiu.
El Sr. Batle comenta que dins el grup de programa promoció cultural s’ha
previst 10.000 euros ja que és vol fer un gran concert en el camp de
futbol, i s’ha previst 15.500 euros per a treballs tècnics on una part és
destinarà a la redacció del projecte d'interiorisme del Casat de
Binicudrell, ja que ja està adjudicat el projecte bàsic i executiu i
activitats de l'esmentat edifici, ja que es vol presentar a l'ecotaxa 2018
i també es presentarà a l'ecotaxa el projecte de reutilització de les
aigües de Sant Tomàs.
El Sr. Batle continua dient que dins treballs d'altres empreses s’ha
previst 20.000 euros, on 14.000 euros aniran destinats a la banda de música
i també sel's hi donarà 7.000 euros mitjançant conveni. També s’ha previst
el compromís anual de 30.000 euros de la compra a plaços del Casat de
Binicudrell. El Sr. Batle comenta que es manté una partida per seguir en la
rehabilitació del Casat de Binicudrell i així poder posar el museu del
cavall de Menorca i de les festes populars i poder albergar una activitat
relacionada amb la Menorca talaiòtica, això vindrà finançat pel Pla
d'equipaments culturals.
El Sr. Batle continua dient que s'augmenta de 1.500 euros a 2.000 euros
l'aportació a l'Associació que recupera el poblat de Sant Agustí.
El Sr. Batle comenta que dins el grup de programa instal·lacions de temps
lliure, on 300 euros aniran a través de conveni a l'Associsció juvenil i la
resta 1320 euros directament ho gestionarà el PIJ. El Sr. Batle continua
dient que 4.200 euros es destinaran al Pla de joventut i 15.000 euros per a
posar aire condicionat al Casal i PIJ i vindrà finançat pel Pla
d'equipaments culturals.
El Sr. Batle diu que es donarà 1.000 euros a través de conveni al nou club
esportiu de rugbi des Migjorn.
El Sr. Batle explica que a les instal·lacions esportives es allà on es dona
més inversió, on 2.200 euros aniran al manteniment de la gespa del camp de
futbol, després dins l'apartat de treballs tècnics s’ha previst 9.620 euros
per la redacció del projecte de recollida de pluvials, així com la redacció
del projecte per adequar les grades del camp de futbol i una part anirà a
la direcció d'obra de la segona fase de la coberta del camp. Per últim hi
ha 5.000 euros per la redacció del projecte fer un dipòsit de recollida de
pluvials al mateix camp de futbol.
EL Sr. Batle continua dient
a l'execució de la 2n fase
per el dipòsit que recull
finançat per les inversions

que hi ha una gran inversió de 83.100 euros per
de les grades del camp de futbol i 77.000 euros
les aigües de rec i pluvials i aquest vindrà
financerament sostenibles del CIM.

El Sr. Batle comenta que es vol dinamitzar el poble amb les diferents
fires, i en promoció turística és manté l'aposta per les demostracions
eqüestres de Sant Tomàs i per últim es preveu 2.000 euros per la redacció
d’un Pla turístic.
El Sr. Batle comenta que en altres actuacions sectorials, s’ha previst
balissar les platges verges del municipi des Migjorn Gran, i amb els 11.300
euros es balissaran Cala Excorxada, Cala Fustam i Trebàluger.
El Sr. Batle comenta que dins el grup de programa òrgans de govern s'han
previst 8.350 euros, i aquesta partida s’ha disminuït en 8.300 euros a
causa de la decisió que va prendre el partit socialista de sortir de
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l’equip de govern i s’ha previst una nova partida de 3.630 euros de
comunicacions de Batlia per contractar a una persona que dugui les
comunicacions del Ajuntament.
El Sr. Batle explica que dins el grup de programa de Administració General
s’ha previst 30,000 euros , on hi ha 15.000 euros per el procurador de
Trebaluger i la resta per poder contractar diferents assessors jurídics i
ajudar en temes d'urbanisme. El Sr. Batle continua dient que s’ha previst
26.000 euros: destinat a l'inventari d'edicis municipals, despeses de
gestoria i per la revisió del catàleg de llocs de feina a petició del
delegat sindical. Per últim s’ha afegit el compromís anual per la compra de
les Cases Consistorials de 42.720 euros que es paga al Bisbat.
El Sr. Batle conclou que es un compromís de molta feina, i comenta que s’ha
de menester molt bona coordinació i manifesta que aquesta hi serà per no
perdre les inversions alienes i pròpies.
El Sr. Berlinghieri manifesta que tot i no ser-hi tot el que voldria ha
tingut reunions i contactes amb tots els encarregats de les diferents
associacions, clubs de futbol i altres persones relacionades amb les seves
àrees i creu que són uns pressupostos fets expressament pel beneficiï de la
gent del poble. El Sr. Berlinghieri diu que la inversió ės molt gran però
queda suficientment explicat com es pagarà i l’Ajuntament no tindrà cap
problema en poder assumir aquestes despeses.
El Sr. Berljnghieri vol felicitar a la gent del CIM pel finançament rebut,
tot i que sembla que quan algú fa bé les coses no se’l felicita.
El Sr. Berlinguieri conclou que desitjà que tot vagi bé i es felicita que
els reis mags hagin portat quasi bé tots els regals que es varen demanar,
menys que ell tornés a Eivissa, i felicitar-se en definitiva.
La Sra. Sánchez comenta que les valoracions que farà amb primer lloc són de
caràcter general, i explica que no s’ha donat participació ciutadana ni
participació dels partits polítics. La Sra. Sánchez comenta que el seu grup
quan elaborava el pressupost donava participació al grup de l'oposició
perquè fes arribar propostes e idees. I conclou que enguany al partit
socialista no sel's hi ha demanat res, sense perjudici que ells tenien les
seves propostes.
La Sra. Sanchėz comenta que el document de Batlia no l'han vist fins avui i
normalment es lliurava a la Comissió.
El Sr. Batle respon que açò no és cert.
La Sra. Sánchez diu que són uns pressupostos clarament inflats i poc
realistes, sobretot al capítol I però també als capítols II! III i IV , i
veuen impossible recaptar el que es preveu en base a la liquidació de 2016
i de 2017 parcial i conclou que així també ho avala l'informe
d'intervenció.
La Sra. Sánchez comenta que en relació a l'IBI les previsions eren de
893..000 euros i els drets reconeguts han estat 890.000 i ara es posa
933.000, per la qual cosa posa 43.000 euros més.
La Sra. Sánchez comenta que les plusvalues augmenten en 8.000, 30.000 en
impostos d’obres, 16.000 en la taxa d’obres, s'augmenta 16.200 la taxa del
centre de dia i també s’augmenta les previsions del Conveni de Dependència.
La Sra. Sanchez conclou que si es suma i es calcula respecte de l'avanç de
la liquidació surt una diferència de 149.200 euros d'ingressos inflats.
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La Sra. Sánchez comenta que la partida del IBI ės una de les que més els
preocupa i diu que voldrien saber l'import exacte que ve per la
regularització cadastral de Sant Tomàs.
La Sra. Sánchez diu que el partit socialista demana que es retallin
aquestes quantitats per tal que no és provoqui un forat econòmic i demana
que es corregeixi per evitar problemes econòmics greus al municipi.
La Sra. Sánchez comenta que també hi ha partides inflades en el capítol IV
, ja que de l’avanç 2017 es veu que hi ha moltes partides que no han
arribat, bé perquè no s'han dignat els convenis corresponents o no s'han
justificat adequadament les activitats subvencionables, i vol saber si hi
ha algú a l’Ajuntament que en faci el seguiment ja que això és una feina
dels regidors, i demana que això no faci perdre oportunitats per la
deixadesa de l'equip de govern.
La Sra. Sánchez comenta que la participació en tributs de l'estat i tributs
autonòmics venen explicats a la memòria de Batlia però li agradaria veure
la informació de la que ės parla.
La Sra. Sánchez comenta que el previst recaptar per la taxa del centre de
dia es desorbitat, a no ser que és disposi d’un pla per omplir el centre de
dia.
La Sra. Sanchez diu que el mateix passa amb les aportacions de les empreses
privades, com és el conveni amb els hotelers per neteja i jardineria i el
de socorrisme, i sembla ser que l’any 2017 no es varen signar aquests
convenis. La Sra. Sánchez comenta que al darrer ple ja va demanar si
s'havien fet aquestes reunions amb els hotelers i demana qui assegura que
el 2018 es signarà.
El Sr. Batle interromp dient que no permetrà que digui mentides, el Sr.
Batle segueix dient que el 2017 aquests convenis es varen signar sense
perjudici que hi ha hotelers que no el varen voler signar.
La Sra. Sánchez respon que així ho diu l'informe de secretària-intervenció.
La Sra. Sánchez comenta que en relació a la recaptació de les multes
mitjançant el radar li agradaria saber qui ho pagarà i si el radar és posa
a l.av. de la Mar s’hi queda clar que la recaptació anirà a l’Ajuntament o
ho recaptarà trànsit.
La Sra. Sanchez diu que estan súper d'acord amb les inversions, i agraeix
la feina feta a l'equip de govern del CIM actualment presidit pel PSOE, per
les inversions rebudes i l'aposta que han fet per beneficiar als
Ajuntaments, però l'equip de govern ha d'aprofitar aquesta tendència i
saber coordinar bé tots aquests projectes municipals.
La Sra. Sánchez comenta que molts de dubtes dels que tenia en les despeses
s'han contestat en la memòria de Batlia però d’altres no, i per això
passarà a demanar per ells ja que els preocupen.
La Sra. Sánchez explica que la principal preocupació és el quadre
d'inversions, ja que preveu inversions potents molt fortes que s'han de
coordinar bé, i comenta que hi haurà noves inversions que s'afegiran ja
sigui per finançament de l.ecotaxa o per romanents de tresoreria, i
considera que s’ha de ben planificar com es faran aquests projectes. La
Sra. Sánchez comenta que hi ha projectes que podrien estar fets si d'hagués
fet aquesta planificació. I conclou dient que si el Sr. Pere Moll va ser
incapaç de tirar endavant en sis regidors es inversions, com pretén tirar
endavant les més de 20 inversions previstes?
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La Sra. Sánchez comenta que l’any passat hi havia la pista del
poliesportiu, el pàrquing de l.av. Binicudrell i tot el finançament extern
del CIM i actualment només esta feta sa pista, i demana que es faci un bon
pla de planificació de projectes, per evitar molèsties als veïns i una
coordinació realista. La Sra. Sánchez conclou que demana al PP que valori
no donar la possibilitat a n'és Batle d'inflar la despesa i comenta que ja
saben que no ha estat capaç de tirar endavant els projectes i demana com
pretenen que es dugui a terme aquesta inversió.
La Sra. Sánchez diu que els hi preocupa amb la situació actual que hi ha a
l’Ajuntament i em aquest equip de govern, que venguin que la despesa amb
càrrecs públics ha baixat però a lo millor resultarà més car als migjorners
perquè la despesa vagi cap a partides d’assessorament i comunicació.
La Sra. Sanchez diu que aquests pressupostos donen resposta a un pacte i
estructura política que noltros no podem recolzar de cap manera:
retribucions d'un Batle a temps parcial on cobra el 100% del sou, un
regidor que viu a distància, despeses en assessorament urbanístic que hem
d'assumir tots perquè el Sr. Pere Moll va cremant etapes, despeses en
comunicació que no sabem que faran exactament, es desconeix s’hi hi ha
ocultes altres partides destinades a despeses jurídiques i urbanístiques i
si aquestes despeses són el cost dels soletat del Sr. Pere Moll, i en
conseqüència proposa eliminar partides en despeses d'assesorament ja que no
sabem que no sabem a que corresponen i són molt poc transparents.
La Sra. Sánchez comenta que en definitiva és un pressupost que respon a la
soletat des Batle i que s’ha de pagar entre tots, un pressupost difícil de
complir amb la situació actual del Consistori, un pressupost que és un pas
més en el pacte secret entre el Batle i el PP, i conclou que el PP haurà
d'estar molt atent a totes les contractacions que faci el Batle, i demana
que les contractacions no siguin a dit i tornin a ser transparents i per
concurs públic, comenta que el grup socialista ja ha explicat suficientment
els contractes a dit i el mal ús fet dels fons públics fet per part des
Batle.
La Sra. Sánchez recorda que el PP va tombar el pressupost que va preparar
per augmentar 2000 euros el Fons Menorquí de Cooperació i demana al PP si
no troba que aquestes partides estan inflades. I diu que la resposta és
molt simple si o no?
La Sra. Sánchez reitera el seu desacord amb la pujada de l'IBI i les
plusvalues i recorda que vol veure el document de revalorització del
cadastre, els ingressos indirectes també estan súper inflats, quines idees
hi ha per omplir el centre de dia i així recaptar la quantitat prevista,
les multes urbanístiques enguany no s’ha recaptat res i s’ha deixat igual
en 6.000 euros i demana si es té previst fer res en disciplina urbanística,
el tema de les legalitzacions d'obra s’ha deixat igual en 27.500 euros i
demana quines s'han legalitzat enguany i quines es deixen per l’any 2018.
La Sra. Sánchez demana perquè s’ha llevat del capítol V l'ingrés
d'arrandament de finques urbanes (local de sa carnisseria), i demana que al
ser un local municipal com és que no es torna a llogar o es decideix
vendre.
La Sra. Sánchez diu que vol que expliqui bé en que consisteixen les
despeses d’assessorament urbanístic i jurídic i de comunicació, i demana
com s'han fet els contractes, com d'ham escollit a les persones i si són
persones de confiança del Sr. Batle o qualque altre, quins serveis s.han
encarregat i la finalitat d'aquests contractes. I demanen si s’ha fet de
manera formal i si poden veure les factures amb els conceptes desglossats,
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i veure clarament al pressupost on estan aquestes partides, tot i que ho
pugui fer per decret determinades contractacions el que demanen és
transparència.
La Sra. Sánchez insisteix en saber a que es refereix la partida de
comunicació, ja que és paga un complement de productivitat al personal de
les oficines per a fer aquesta feina amb coordinació amb els regidors i no
suposava cap despesa i ara de repent s’ha de gastar 3.600 euros amb una
persona que no és sap ni qui és.
La Sra. Sánchez comenta que en relació a les inversions es necessita el
calendari de previsió, el començament i final de les inversions, si els
projectes estan redactats, si hi haurà modificacions de projectes.
El partit socialista està d'acord amb les inversions i especialment amb la
millora dels carrers i diu que recolzaran qualsevol projecte que sigui
positiu pes poble i que portaven al seu programa electoral, i la seva
preocupació és que hi ha projectes que ja podrien estar fets perquè es
disposava del finançament i no hi estan, i també amb la falta de
coordinació i dedicació del Sr. Batle veuen difícil que tot això és pugui
dur a terme, i els preocupa com és faran les contractacions, ja que ells
mateixos quan formaven part de l'equip de govern van patir les xapuses i
mentides del Sr. Batle.
La Sra. Sánchez vol fer una reflexió referent al recolzament del Partit
Popular al pressupost , diu que es sap que hi ha un pacte secret entre el
Sr. Pere Moll i el PP, i demana si amb l'assesor d'urbanisme serà el
portaveu del partit popular el regidor delegat d'urbanisme “in pectore” qui
controlarà l'urbanisme municipal amb la complicitat del Sr. Pere Moll i Sr.
Berlinghieri, sense que el PP entri a formar part del govern formal, i així
s'eludeixi qualssevol tipus de responsabilitat i és un xec amb blanc
polític per a l’any 2018 i si prorroga pressupost per el 2019.
La Sra. Sánchez diu que el seu grup vol saber quin és el preu d'aquest xec
amb blanc i si té a veure amb l'assessor urbanístic, per últim conclou que
no poden votar a favor d’un pressupost que manté un Batle que hauria
d'estar fora de l’Ajuntament.
El Sr. Batle dona un consell al partit socialista i els hi demana que
deixin de fer aquest tipus de poĺítica, ja que a efectes personals no li
convé a la portaveu del PSOE ,ni els hi convé com a partit polític i ja ės
hora de que mirin per la ciutadania, demana que deixin fer feina el Sr.
Batle
tranquil,
que
el
deixin
desenvolupar
aquest
projecte
tant
il·lusionant i demana que pensin amb els ciutadans des Migjorn i no pensin
tant en pactes secret.
El Sr. Batle conclou que estar segur que quan acabi 2018 totes aquestes
inversions s'hauran dut a terme i espera que en el darrer ple ordinari de
novembre ho puguin reconèixer i diguin que s’ha fet la feina ben feta per
part d'aquest equip de govern.
El Sr. Batle comenta que contestarà determinades qüestions ja que estan
parlant del pressupost, i no de com farà o deixarà de fer la feina.
El Sr. Batle diu que li xerra de participació ciutadana i participació dels
grups polítics, el Sr. Batle recorda que la participació ciutadana que és
va fer va ser pràcticament nul·la i hi va haver molts pocs ciutadans que
varen participar, però les seves aportacions s.han tingut amb compte aquest
any, i conclou que si que ha tingut en compte la participació ciutadana.
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El Sr. Batle continua dient que s’ha donat participació d’un grup polític
que si vol fer feina pes poble, que pensa amb els ciutadans des Migjorn i
dona recolzament a aquests pressupostos, i amb ells han fet reunions i s’ha
xerrat de pressupost però el PSOE no ha demanat cap tipus de reunió. El Sr.
Batle li agradaria saber quina hagués estat la resposta de la Sra. Sánchez
si un grup polític en el qual confiava i aquest va voler treure el Sr.
Batle, cosa que no van aconseguir, desprès varen fer un espectacle
lamentable en voler presentar mocions de censura, i conclou dient com els
hi ha de donar cabuda al PSOE dins el pressupost i diu que no és mereixen
participar d'aquest pressupost.
El Sr. Batle respon en relació a pressuposts inflats que s'està parlant de
previsió de pressupost, i comenta que el gener o febrer 2019 quan es tanqui
el pressupost 2018 desprès si que li podrà dir.
El Sr. Batle comenta que l'increment de partides no sap a que es refereix.
El Sr. Batle demana que deixin de parlar de la deixadesa de l'equip de
govern, i conclou que l'equip de govern fa la feina que li pertoca...el
Batle està aprop del ciutadà, desenvolupa diferents projectes. El Sr. Batle
conclou que deixadesa en absolut i comenta que el Sr. Berlinghieri des de
la distancia amb les seves àrees ha fet més feina que la que va fer qualque
regidor va fer essent a Migjorn. El Sr. Batle demana que deixin fer feina
al Sr. Berlinghieri, que ve d'Eivissa als plens i a reunir-se amb les
associacions i coordinadors de les seves àrees.
El Sr. Batle en relació al centre de dia els hi demana si saben quants
usuaris hi ha al centre de dia actualment.
La Sra. Sánchez respon que no.
El Sr. Batle contesta que actualment n’hi ha 10 usuaris i hi ha peticions
per entrar al centre, però el problema en que és troba l’Ajuntament es que
no és poden omplir les 15 places ja que només hi ha 2 treballadores. El Sr.
Batle conclou que no diguin que no s'ingresserà aquests diners quan
desconeixen els usuaris que hi ha.
El Sr. Batle comenta que la partida de multes de trànsit hagués pogut ésser
més gran segons li va explicar el responsable de l’empresa que va posar el
radar a Sant Climent, i comenta que aquest radar tindrà un cost 0 per a l
Ajuntament, l'única despesa serà la connexió al llum, i explica que
l’Ajuntament gestionarà les multes i el que es recapti serà 50% per
l'empresa i 50% per l’Ajuntament, i conclou que no és fa amb afany
recaudatori sinó de seguretat.
El Sr. Batle diu que el partit socialista no ha de passar pena amb la
coordinació de les inversions i diu que el requadre està dins es cap. El
Sr. Batle comenta que creu que al PSOE no li agrada el pressupost perquè hi
ha molta inversió i diu que això es una millora pel poble en general.
El Sr. Batle respon que Pere Moll durà a terme aquest pressupost encara que
s’hi hagi de rompre les banyes.
El Sr. Batle comenta que les despeses en tema de comunicació i
assessorament urbanístic, ja ho ha explicat i diu que contractarà a una
persona que dugui la comunicació i altres qüestions de l’Ajuntament com els
butlletins de la feina que es fa dins l’Ajuntament. El Sr. Batle explica
que pel que fa a l'assesorament urbanístic, diu que no és una quantitat
molt grossa però amb això es vol desencallar diferents qüestions que hi ha
a l’Ajuntament.
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El Sr. Batle demana que no parli de contractes a dit, ja que són contractes
menors que és poden fer sempre que no superin els límits de la llei.
EL Sr. Batle comenta en relació a les multes urbanístiques, que el govern
balear va permetre una legalització extraordinària de edificacions en
rústic i resten pendent de resoldre aquelles que tenen deficiències i
preveuen aquestes sancions específiques.
El Sr.
que es
ingrés
altres

Batle diu que desgraciadament es tanquen negocis i un dels negocis
va tancar és el de qui parla vostè i es va considerar que aquest
de 1200 euros no s'havia de posar com ingrés si no es lloga i es té
idees per aquell local.

El Sr. Batle diu que esta cansat de sentir que governa per decret i no hi
ha transparència, i comenta que poden demanar els decrets, venguin a xerrar
amb es Batle, i diu que es fa d'aquesta manera perquè el partit socialista
va decidir deixar-lo tot sol en el govern.
EL Sr. Batle comenta que no té per a que donar un calendari dels projectes,
el que si farà és explicar-lis els projectes, i recorda que les inversions
financerament sostenibles han d'estar executades i pagades abans de 30 de
novembre de 2018. El Sr. Batle diu que qualsevol obra genera molèsties i
demanar al veïnat una mica de comprensió, ja que el resultat final valdrà
la pena.
El Sr. Batle diu que tornen a remarcar falta de dedicació del Sr. Batle i
respon que cada de mati es a l’Ajuntament i sinó el poden trobar a qualque
reunió al Cim i comenta que també fa moltes hores es capvespre i conclou
que tot això que diuen no és cert.
El Sr. Batle diu que tornen xerrar d’un xec en blanc i respon que no hi ha
cap xec en blanc cap el partit popular, i comenta que el PP ha fet un acte
de responsabilitat i perquè a ells els interessa donen suport a n'és
pressupost d'avui i donaran suport a diferents qüestions que troben
favorables per a la ciutadania, i conclou que no hi ha res més.
El Sr. Batle conclou que agafa la paraula de la Sra. Sanchéz que va dir
l’any passat que és una previsió d’ingressos i despeses d’un pressupost que
ojala es compleixin a n'es 100%, i els màxims beneficiaris seran els
ciutadans des Migjorn.
El Sr. Batle cedeix la paraula al portaveu del partit popular.
El Sr. Verdú comenta que en relació als
ja ha fet diversos pressupostos baix les
curiós que fins ara no estaven inflats
saben si estan inflats o no i es veurà a
pressupost.

pressupostos inflats, el Sr. Batle
sigles del partit socialista, i és
ara hi estiguin, i comenta que no
final d'any com s’ha vist amb cada

El Sr. Verdú en relació als projectes dels carrers, i comenta que el PSOE
havia encarregat aquests projectes s un equip tècnic i quan nosaltres vàrem
entrar a l’Ajuntament ja estaven damunt de la taula, i comenta que un cop
revisats pel PP els projectes s.han hagut de fer tots nous degut a les
grans deficiències que tenien aquests projectes: hi havia una xarxa de
pluvials que ningú no sabia on enganxar ( i a base de reunions i anar a
mirar fibles s’ha sabut on enganxar) a més no es canviava casi bé cap
canonada d'aigua potable, no es modificaven les voreres i es feia un
aglomerat que anava morir als bordillos i en l'execució de l'obra
s'haguessin hagut de fer nous, cosa que hagués comportat fer el projecte
nou i aturar l'obra. El Sr. Verdú conclou que a base de moltes reunions en
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aquests dos mesos s.han canviat els projectes que estaven damunt de la
taula.
El Sr. Verdú diu que el partit socialista tenia una regidora d. Urbanisme
que havia d'estar al damunt d'aquests temes, i no tota la culpa era del
Batle, i demana que va fer la regidora d'urbanisme i conclou que no va fer
res.
El Sr. Verdú en relació a l'assesor urbanístic, considera que han deixat
l’Ajuntament que fa pena i continua dient que un dels condicionats d'entrar
a l’Ajuntament era que es recepcionés la urbanització de Sant Tomàs. El Sr.
Verdú demana si són conscients de com estar el tema urbanístic a
l’Ajuntament.
El Sr. Verdú diu que tenen tot el poble bloquejat de totes les bandes, la
UA 2, la UA 3, la UA 4, la UA 5 bloquejades, el polígon A i B de Sant Tomàs
sense recepcionar, i tot això vol dir que si un al·lot jove a dia d'avui
vol comprar un solar no el pot comprar perquè no n’hi ha, i això comporta
que la gent jove marxi a Ferreries, Mercadal o Alaior que si que hi ha
ofertes. El Sr. Verdú conclou que la regidora d'urbanisme en aquests temes
no va fer res.
El Sr. Verdú comenta que els 15.000 euros previstos per advocats serviran
per a desencallar uns o dues unitats d'actuació, però a la llarga s'haurà
d'invertir moltissims per desbloquetjar aquestes unitats d'actuació i tirar
el poble un poc cap endavant.
El Sr. Verdú diu que el PSOE diu que hi ha una persona que no fa feina,
però considera que els que no feien feina eren els del PSOE, ja que el full
de ruta marcat amb el nou equip de govern s’ha seguit. El Sr. Verdú diu que
desconeix qui diu la veritat i qui menteix però sap cert que l’Ajuntament a
nivell urbanístic es una pena.
El Sr. Verdú comenta que el partit socialista sempre creu que la culpa es
sempre des Batle i no sap quin dia assumiran la responsabilitat que varen
tenir.
El Sr. Verdú explica que l'altre dia la Sra. Sánchez portaveu del partit
socialista en un tema de cultura en relació a l’escola de música va dir que
no entenia com era que al pressupost no es preveia externelitzar l'escola
de musica, quan el PP en només tres mesos que coneix que hi ha problemes i
ja ha mantingut dues reunions amb ells, la 1era de contacte i la 2na per
entregar la seva proposta.
El Sr. Verdú demana a la Sra. Sánchez que si era conscient d'aquest
problema i ella havia confeccionat els pressupostos perquè no va deixar una
partida econòmica per aclarir-ho si tant fàcil era. El Sr. Verdú diu que
necessitaven una proposta i ara la tenen, i ara tenen els estatuts i espera
que de cara a l’any que ve i venguin tots els grups d'acord.
El Sr. Verdú diu quan l'altre dia li va dir al Sr. Riudavets que no hi
havia cap pacte i que ho havia de dir al Ple, ho vaig dir i li semblava que
havia quedat prou clar, però veu que no. EL Sr. Verdú continua dient que un
pacte es quan es beneficien dues parts, però en el nostre cas es fa en
benefici del poble i conclou que no és un pacte i demana si ho entendran
algun dia.
El Sr. Verdú diu que la Sra. Sanchéz va dir que si un dia s'equivocava
demanaria disculpes, però en 7 anys no ha vist cap disculpa ja que sempre
es culpa des Batle.
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El Sr. Verdú comenta que el poble des Migjorn ja fa uns quants dies que
espera moltes explicacions del partit socialista i moltes disculpes, i
recorda que el PP està a l'oposició però ajudaran en tot allò que beneficiï
al poble.
El Sr. Berlinghieri diu que ha tingut reunions que ell ha convocat amb el
Xavi del punt jove, amb na Judit, amb el president del club de futbol i
rugbi, també diu que ha parlat dos cops amb n.Isaac i en Juan, comenta que
ell va convocar al president de l'agility i explica que pot ensenyar tots
els correus que té amb Pere Calafat i diu que hi ha gent d'aquests que diu
que en 2 anys ningú s'havia posat en contacte amb ell per solucionar cap
problema.
El Sr. Berlinghieri comenta en relació a la participació ciutadana 2015,
quan es va comentar al partit que la participació ciutadans havia sigut
minsa, i desconeix la participació ciutadana d'aquest any, però les
peticions de l’escola s.han reflexat, hi va haver una senyora que va
demanar ajuda pels filets que estudien fora, la banda va demanar canviar el
tema del conveni, igual ha passat en les peticions d'aire condicionat del
punt jove, o s’ha demanat un llit elàstic.
El Sr. Berlinghieri comenta que diuen que no han participat al pressupost
perquè no us ho ha demanat, però vosaltres ho heu demanat de participar.
La Sra. Sánchez demana la paraula per poder contestar per al·lusions.
El Sr. Batle respon que només tenia la intenció de donar un ronda de torn
de paraules.
El Sr. Batle vol recordar que avui s'aprova provisionalment el pressupost,
i serà exposat al públic durant 15 dies, i si no hi ha al·legacions
s'aprovarà definitivament i s’hi ha al·legacions s'haurà de fer una altre
ple per a resoldre les mateixes.
Sense cap més intervenció se sotmet a votació la proposta d'acord i
s'aprova per quatre (4) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr.
Verdú, Sr. Triay i tres (3) vots en contra de la Sra. Sánchez, Sr. Conesa i
Sra. Goñalons.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
21.35 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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