ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 31/05/2018.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 31/05/2018, es reuneixen a la
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
Sra. Enrique Berlinghieri Martínez
Sr. Pere Riudavets i Fayas
Sra. Magdalena Goñalons Al·lés
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

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 membres tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de
data 24.4.2018, sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de les Resolucions d’Alcaldia des del núm. 95 de data
27.3.2018 a la número 180 de data 25.5.2018.
El Ple resta assabentat.
TERCER.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL
CLUB DEPORTIVO MIGJORN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament des
Migjorn Gran i el CD Migjorn pel qual l’Ajuntament autoritza al Club a
utilitzar les instal·lacions ubicades dins el recinte del camp de futbol,
la pista descoberta de bàsquet i el bar entre d’altres col·laboracions.
La Sra. Goñalons demana si a la quantitat s’inclouen els 1.000 € que es
destinen a la secció de Rugbi i el Batle respon que els 1.000 € no estan
inclosos al conveni del CD Migjorn com altres anys, aquest any estan
pressupostats pel conveni que s’hauria de signar amb la secció de rubgy.
Comenta que segurament aquest conveni no s’arribarà a signar perquè sembla
ser que l’esport ja no es practica. Intervé el Sr. Verdú manifestant la
seva sorpresa, desconeixia que el rugbi ja no tingués tanta bona acollida,
tant la Sra. Goñalons com el Sr. Conesa comenten que realment no ha estat
un esport que hagi tingut massa èxit as Migjorn.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Vist l’informe, de data 7 de maig de 2018, emès per la secretària interina
de l’Ajuntament des Migjorn Gran, la comissió per unanimitat, proposa al
Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i el Club
Deportivo Migjorn per l’exercici 2018, per la qual l’Ajuntament concedeix
una subvenció màxima de 4.000 € anuals per contribuir a les despeses
originades per les activitats esportives.
2. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.

Identificador documento electrónico: ES-07902-2018-FAC53D10-7911-412E-96A0-7F37A386F2C3 Fecha:11/06/2018 11:03:16 Pag.:2/37
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

3. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 341-48000 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
4.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que sempre es reserva una partida de
diners als pressuposts municipals als clubs esportius i a les Associacions
del poble, perquè puguin desenvolupar determinades qüestions i al
manteniment de les instal·lacions, i en aquest cas és de 4.000€.
El Sr. Batle conclou que acte seguit venen tots els convenis i no hi ha
gaire cosa més a dir.
El Sr. Riudavets demana si es mantenen les aportacions de les associacions
en espècie cap a l’Ajuntament (com organització de balls..)
El Sr. Batle respon que si.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

QUART.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I
L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DES MIGJORN GRAN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració
Migjorn Gran i l’Associació de comerciants des
d’impulsar l’activitat comercial al municipi

entre l’Ajuntament des
Migjorn (ACEM) per tal

Vist l’informe, de data 7 de maig de 2018, emès per la secretària interina
de l’Ajuntament des Migjorn Gran, la comissió per unanimitat, proposa al
Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l'Associació de
Comerciants per l'exercici 2018, per la qual l'Ajuntament concedeix una
subvenció màxima de 6.000€ anuals per contribuir a les despeses originades
pel desenvolupament de les activitats de l'Associació de Comerciants.
2. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 433-48000 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
4. Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que és un conveni amb l’ACEM per a
col·laborar sobre tot en l’organització dels dimarts a Migjorn i és fa cada
any.

Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

CINQUÈ.- CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
L'ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL CP FRANCESC D'ALBRANCA
L'ESCOLA INFANTIL XIBIT PER A REALITZAR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

I
I
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament des
Migjorn Gran i l’Associació de pares i mares d’alumnes del CP Francesc
d’Albranca i l’Escola Infantil Xibit, per tal de donar suport als seus
membres i, en general, als pares, mares, professors i alumnes d’aquests
centres escolars.
Vist l’informe, de data 7 de maig de 2018, emès per la secretària interina
de l’Ajuntament des Migjorn Gran, la comissió per unanimitat, proposa al
Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l'Associació de
Pares i Mares d'alumnes del Col·legi Públic Francesc d'Albranca i
l'escoleta Xibit per l'exercici 2018, per la qual l'Ajuntament concedeix
una subvenció màxima de 5.000€, per a realitzar activitats extraescolars i
l'organització de l'escola d'estiu.
2. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 326-48001 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
4. Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que el dictamen es prou clar.
La Sra. Sánchez demana si l’escola d’estiu l’organitzarà l’AMPA.
El Sr. Batle respon que ho organitzarà l’AMPA a través d’una empresa.
La Sra. Sanchéz demana si es farà per l’escoleta Xibit i per a l’escola CP
Francesc d’Albranca.
El Sr. Batle respon que si.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

SISÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL
COL·LEGI PÚBLIC FRANCESC D'ALBRANCA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament des
Migjorn Gran i el Col·legi Públic Francesc d’Albranca per tal de cooperar
amb les activitats educatives, sortides pedagògiques i demés organitzades
pel centre.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Vist l’informe, de data 7 de maig de 2018, emès per la secretària interina
de l’Ajuntament des Migjorn Gran, la comissió per unanimitat, proposa al
Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament
Públic Francesc d’Albranca per l’exercici
concedeix una subvenció màxima de 1.500
despeses originades per transport i altres

des Migjorn Gran i el Col·legi
2018, per la qual l’Ajuntament
€ anuals per contribuir a les
activitats educatives.

2. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
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3. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 326-48002 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
4. Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SETÈ.- CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA GRUP FOLKLÒRIC DES MIGJORN GRAN I LA
BANDA DE CORNETES I TAMBORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament des
Migjorn Gran i l’Associació Cultural i Recreativa (ACR), el Grup Folklòric
Aires des Migjorn i la Banda de Cornetes i Tambors per tal de col·laborar
conjuntament.
Vist l’informe, de data 7 de maig de 2018, emès per la secretària interina
de l’Ajuntament des Migjorn Gran, la comissió per unanimitat, proposa al
Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l’Associació
Cultural i Recreativa, el grup folklòric des Migjorn Gran i la Banda de
Cornetes i tambors, per la qual l'Ajuntament concedeix una subvenció màxima
de 2.000€ per a l’organització de diverses activitats al municipi.
2. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 334-48002 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
4. Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
VUITÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I
L'ASSOCIACIÓ ARQUEOLÒGICA I PATRIMONI, PER DUR A TERME DIVERSES ACTIVITATS
EN RELACIÓ A LES EXCAVACIONS DUTES A TERME AL JACIMENT DE SANT AGUSTÍ VELL
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament des
Migjorn Gran i l’Associació arqueològica i patrimoni en relació a les
excavacions als jaciments arqueològics de Sant Agustí.

El Batle comenta que aquest any la partida s’ha incrementat en 500 € més.
Explica que aquesta Associació a causa de no haver justificant correctament
les despeses, no ha pogut beneficiar-se dels 1.500 € assignats en el
conveni de l’any passat
Vist l’informe, de data 7 de maig de 2018, emès per la secretària interina
de l’Ajuntament des Migjorn Gran, la comissió per unanimitat, proposa al
Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
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1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l'Associació
Arqueològica i Patrimoni per l'exercici 2018, per la qual l'Ajuntament
concedeix una subvenció màxima de 2.000€,
per a realitzar activitats en
relació a les excavacions dutes a terme al jaciment de Sant Agustí Vell.
2. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 336-48000 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
4. Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que enguany s’ha augmentat respecte el
de l’any passat, i s’ha passat de 1500€ a 2000€.
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 ELS
AJUNTAMENTS PER DUR A TERME UN PROGRAMA D'ACTIVITAT FÍSICA PER A PERSONES
MAJORS QUE VIIUEN A RESIDÈNCIES O SÓN USUÀRIES DELS CENTRES DE DIA DE
MENORCA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l'esborrany de Conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran per dur a terme el programa d'activitat
física per a persones majors que viuen a residències de Menorca o són
usuaris de centres de dia.
La Sra. Sánchez diu que el conveni especifica un total de 10 persones i
s’interessa saber si inclou els usuaris des Migjorn Gran que es troben a
altres centres de Menorca o només és pels que són usuaris del Centre de Dia
del nostre poble, el Batle respon que només és pels usuaris actuals del
centre des Migjorn Gran.
Es passa a votar i la Comissió, per unanimitat,
municipal, l’adopció dels següents acords:

proposa

al

Plenari

1. Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament
des Migjorn Gran per dur a terme el programa d'activitat física per a
persones majors que viuen a residències de Menorca o són usuaris de centres
de dia.
2. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 231-46101 del
pressupost municipal per l'exercici 2018.
3.

Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.

4. Notificar l'acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es tracta d’un conveni que es
signa cada any i es per desenvolupar una sèrie d’activitats físiques per a
gent major al centre de dia.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i
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DESÈ.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN A LA PLATAFORMA GEISER/OVER
COM A MECANISME D'ACCÉS AL REGISTRE ELECTRÒNIC COMÚ I AL SISTEMA
D'INTERCONNEXIÓ DE REGISTRES
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“El Consell Insular de Menorca dia 29 de maig de 2017 va aprovar la seva
adhesió i la dels ajuntaments de Menorca, que així ho manifestin, a la
plataforma de l'Oficina de Registro Virtual (ORVE) en la modalitat bàsica,
en els terme establerts en la resolució de 3 de maig de 2017 de la
Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableixen les
condicions per a l'adhesió de les comunitats autònomes i les entitats
locals a la plataforma GEISER/ORVE, com a mecanisme d'accés al Registre
Electrònic Comú i al Sistema d'Interconnexió de Registres.
Sense entrar en debat, la Comissió, aprova per unanimitat, proposar al
Plenari Municipal, l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament des Migjorn Gran, per la via del
Consell Insular de Menorca, a la plataforma GEISER/ORVE com a mecanisme
d'accés al Registre electrònic comú i al Sistema d'interconnexió de
registres.
2. Elevar aquest acord al Consell Insular de Menorca, pel seu coneixement i
efectes oportuns.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
ONZÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/2018, PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient que es tramita per la
Pressupost municipal de l’exercici 2018
extraordinari

modificació núm. 6/2018 del
en la modalitat de crèdit

Vist l’informe de la secretària interina i el certificat emès per aquest,
el Sr. Triay comenta que troba que hi ha molts estudis tècnics i el Batle
li respon que de cada treball hi ha un estudi, explica que l’estudi de les
passarel·les i feines de desbrossament l’ha redactat l’enginyer agrònom
Antoni Roca; i el que fa referència al producte esportiu i als elements
lúdics exteriors s’ha encarregat en Pere Calafat.
La Sra. Goñalons comenta que no acaba d’entendre el projecte de les
passarel·les i comenta que tal vegada se’n faria més a la idea si ho vegés
amb croquis o dibuix.
El Batle explica que es tracten de passarel·les de llenya com les que hi ha
actualment per accedir a la platja. El Sr. Triay demana si els cavalls
podran passar-hi per damunt i el Sr. Conesa respon que està clar que hi
passaran, que no hi ha altra lloc per anar-hi. Intervé el Batle i explica
que la idea és que aquest projecte l’executi el Consell Insular ja que ells
disposen d’un Conveni signat amb Costes i la tramitació seria molt més

senzilla; si l’hagués d’executar l’Ajuntament, la tramitació seria més
llarga perquè ens hauriem d’adherir a n’aquest conveni, continua diguent
que ha mantingut diverses reunions i que està intentant que l’execució la
faixi el Consell, així també el Consell haurà de regular el traçat del Camí
de cavalls.
La Comissió acorda per tres (3) vots a favor; un (1) del batle i dos (2)
del Grup Popular i tres(3) abstencions del Grup socialista, proposar al
Plenari municipal l’adopció dels següents acords:
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1. Aprovar inicialment la modificació pressupostària núm. 6/2018, en la
modalitat de crèdit extraordinari, amb el detall següent:
INGRESSOS
Concepte
76109
DESPESES
Partida
22706-439
60900-439
22706-171
22700-171
22706-342
22602-342
22601-342
62901-342
22706-171
62501-171
22706-170

Denominació
Del CIM: Conveni places turístiques
TOTAL

Import
252.000,00 €
252.000,00 €

Denominació
Import
INSTAL·LACIÓ PASSAREL·LES
Estudis i treballs tècnics-Conveni places turístiques 13.915,00
Instal·lacions platges-Conveni places turístiques
141.850,08
DESBROSSAMENT I NETEJA BOSCOSA
Estudis i treballs tècnics-Conveni places turístiques
8.470,00
Treballs altres empreses-Conveni places turístiques
27.748,78
PRODUCTE ESPORTIU
Treballs tècnics
5.500,00
Publicitat i propaganda-Conveni places turístiques
3.184,50
Atencions protocolàries-Conveni places turístiques
5.373,00
Mobiliari i aparells gimnàs-Conveni places turístiques 15.972,00
ELEMENTS LÚDICS EXTERIORS
Estudis ii treballs tècnics-Conveni places turístiques
3.000,00
Jocs infantils i elements lúdics-Conveni places turístiques 13.500,00
Estudis i treballs tècnics-Conveni places turístiques 13.486,64
TOTAL
252.000,00

2. Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al BOIB i
al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentat expedient de modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es una modificació pressupostària
de la qual es pot felicitar tothom, i ve a reconèixer el conveni signat
entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament per a la regularització
de places turístiques que suposa rebre 252.000€.
El Sr. Batle comenta que hi ha hagut tres hotels de Sant Tomàs que han
regularitzat places turístiques, fet que ha suposat aquesta recepció de
diners.
El Sr. Batle explica que els diners s’havien de gastar en projectes dins la
mateixa urbanització que ha regularitzat les places i per això es va parlar
amb els tres hotelers, amb ASHOME i amb els sindicats i l’Ajuntament, per
decidir a què s’invertia aquests diners i per això es van fer diferents
reunions.
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€
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El Sr. Batle conclou que va fer una proposta per correu electrònic i la va
donar per bona, per la qual cosa s’ha procedit a fer l’oportuna modificació
pressupostaria.
El Sr. Riudavets demana si tots els diners provinents de la regularització
de places va als municipis on hi ha hagut regularització.
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El Sr. Batle
comenta que
regularització
volia repartir

respon que va ser una discussió a la reunió de Batles i
els Batles que havien de rebre diners per aquests
es varen posar forts, ja que inicialment semblava que es
tipus PIC, i els Batles que rebien no ho van trobar lògic.

El Sr. Batle comenta que determinats Batles que rebien diners varen demanar
si ho podien invertir en un altre urbanització i és va concloure que la
inversió
s’havia
de
fer
dins
la
urbanització
objecte
d’aquesta
regularització.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

DOTZÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 7/2018, PER CRÈDIT EXTRAORDINÀRI
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient que es tramita per la
Pressupost municipal de l’exercici 2018
extraordinari

modificació núm. 7/2018 del
en la modalitat de crèdit

Vist l’informe de la secretària interina i el certificat emès per aquest,
La Comissió acorda per tres (3) vots a favor; un (1) del batle i dos (2)
del Grup Popular i tres(3) abstencions del Grup socialista, proposar al
Plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment la modificació pressupostària núm. 7/2018, en la
modalitat de crèdit extraordinari, amb el detall següent:
INGRESSOS
Concepte
46107

Denominació
Del CIM: Conveni catàleg camins públics
TOTAL

DESPESES
Partida
Denominació
22706-1531 Estudis i treballs tècnics-Catàleg camins públics
TOTAL

Import
10.890,00 €
10.890,00 €
Import
10.890,00 €
10.890,08 €

2. Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al BOIB i
al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentat expedient de modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Obert el debat, El Sr. Batle comenta que es tracta de reconèixer un altre
conveni, en aquest cas que ve del Departament de cooperació, s’ha fet molt
bona feina per part d’aquest departament ja que els Ajuntaments han de
tenir un catàleg de camins públics i amb aquests prop de 11.000€
l’Ajuntament podrà fer un contracte menor amb la persona que es consideri
convenient i aquest faci el començament de l’inventari de camins públics.

Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

TRETZÈ.- ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ FETA PER LA SRA. MÒNICA MOLL MARTÍ A LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE DIVERSOS DOCUMENTS PER SER INCLOSOS EN EL FONS DEL
LLEGAT FRANCESC D'ALBRANCA
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 17.5.2018, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 04.09.2017 (RE 997) la Sra. Monica Moll Martí, va
presentar escrit acompanyant d’una carta de la Sra. Francesca Camps i
Riudavets dirigida a la seva germana Esperança Camps i Riudavets, una còpia
mecanografiada de “Vida popular del metge Francesc Camps” i unes notes
biogràfigues escrites a mà de Francesca Camps i Riudavets amb la finalitat
que tot aquest material sigui inclòs al llegat del Metge Camps que es troba
a la Biblioteca pública.
Sense entrar a debat, la
l’adopció del següent acord:

Comissió,

per

unanimitat,

PRIMER.- Acceptar la donació dels documents
Camps i Riudavets dirigida a la seva germana
una còpia mecanografiada de “Vida popular del
notes biogràfigues escrites a mà de Francesca
Sra. Mónica Moll Martí

proposa

al

Ple,

(carta de la Sra. Francesca
Esperança Camps i Riudavets,
metge Francesc Camps” i unes
Camps i Riudavets)feta per la

SEGON.- Incloure aquesta donació al llegat del Metge Camps que es troba a
la Biblioteca municipal.
TERCER.- Notificar l'esmentat acord a la persona interessada.”
Obert el debat, El Sr. Batle diu que es un tràmit que s’ha de fer per ple
per acceptar aquests documents, per això es va passar per la comissió i ara
és dur a ple, i desprès anirà al llegat del Metge Camps que es troba a la
Biblioteca Municipal.
El Sr. Riudavets comenta que està content d’aquesta donació i diu que
segons consta a la instància la donació la fa una descendent del Metge
Camps fa bastant de temps.
El Sr. Batle respon que efectivament la donació ja fa mesos que es va fer
per regisre d’entrada però això encara no s’havia dut a ple.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

CATORZÈ.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER L'AUTORITZACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ
DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE PELS ANYS 2018 A 2021: ADJUDICACIÓ
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 25.5.20188, que es transcriu a continuació:
“Atès que per acord de Ple de data 24.4.2018, es va acordar ratificar la
Resolució d’Alcaldia de data 10.4.2018, d’inici d’expedient de contractació
de l’autorització única de l’explotació de les instal·lacions temporals a
les platges des Migjorn Gran pels anys 2018 a 2021 i es va aprovar els
plecs
de
condicions
redactats,
es
va
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
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

d’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el perfil de
contractant de l’Ajuntament.
Atès que en data 28.4.2018 es va publicar l’esmentat anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (núm., 52), en el perfil del contractant i en
el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
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Atès que en data 4.5.2018 (RE 498) el Sr. Juan José Rodríguez Bernabel va
presentar davant de l’Ajuntament al·legacions en forma de recurs especial
en matèria de contractació contra els plecs aprovats per Ple de data
24.4.2018.
Vist l’informe de la secretària interina de data 17.5.2018 que consta a
l’expedient.
Es dona compte que a la licitació es varen presentar quatre ofertes:
-

Francisco Jose Robles Morales, en data 11.5.2018 (RE 530)
Angelica Maria Pillo Cevallos, en data 11.5.2018 (RE 531)
Explotaciones Resomar, SL, en data 14.5.2018 (RE 535)
Midimar Gestió i Serveis, SL, en data 14.5.2018 (RE 538)

En data 17.5.2018 es va reunir la Mesa de contractació i es va procedir a
l’obertura del sobre A (documentació justificativa per prendre part en
l’adjudicació) i a la vista de la documentació presentada es va proposar
declarar admesos els següents licitadors:
-

Francisco Jose Robles Morales
Angelica Maria Pillo Cevallos
Explotaciones Resomar, SL
Midimar Gestió i Serveis, SL

I es va comunicar als licitadors que l’acte públic d’obertura del sobre B
tindria lloc el dia 18.5.2018 a les 9.00 hores a la Biblioteca Municipal.
En data 18.5.2018 la Mesa de contractació en acte públic va procedir a
l’obertura del sobre B (Proposició econòmica i millores complementàries que
milloren la imatge de la platja, i a la vista de les propostes presentades
es va sol·licitar informe a l’arquitecte municipal.
Analizada la documentació presentada per cadascun dels licitadors es va
emetre informe tècnic ponderant els criteris aplicables a la licitació, del
qual resulta el següent:
LICITADOR
Francisco Jose Robles Morales
Angelica Maria Pillo Cevallos
Explotaciones Resomar, SL
Midimar Gestió i Serveis, SL

1
27,12
20,56
50
28,59

2.1
4,80
3,66
2,78
20

PUNTUACIÓ
2.2
1,51
1,38
0
20

2.3
0
0
0
10

TOTAL
33,43
25,60
52,78
78,59

En data 22.5.2018 a les 12.30 hores, la Mesa de contractació desprès
d’avaluar l’informe tècnic, va efectuar proposta d’adjudicació a favor de
l’empresa Midimar Gestió i Serveis, SL.
El Batle explica que el preu mínim de licitació era de 80.000 € i que les
ofertes de les quatre empreses que s’hi van presentar van ser; 95.300 €,
91.600 €, 108.200 € i 96.129 €,r respectivament. Comenta que no només es té
en compte el preu més elevat, sinó que també es puntuen les millores que

les empreses oferten, així idò, en aquest cas l’adjudicació no ha estat a
l’empresa amb l’oferta econòmica més alta.
Explica que entre altres ofertes que ha presentat
destacable és el valisament de les platges verges.

l’empresa,

la

més
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Explica també que l’empresa que ha presentat un recurs es va entrevistar
amb ell per
manifestar el seu desacord amb el plec de clàusules,
concretament amb l’apartat on exigeix que les empreses que es presentin,
han de demostrar un mínim d’antiguitat de tres anys. La secretària va
informar desfavorablement aquest recurs.
El Sr. Verdú demana si els 13.000 € inclosos al pressupost pel valisament
eren per un any i el batle li diu que si, que l’empresa s’encarregarà del
valisament dels quatre anys. El Sr. Verdú continua diguent que només amb
aquesta millora l’Ajuntament s’estalviarà 13.000 € per any, el Batle li
respon que aquests 13.000 € pressupostats per el concepte de valisament
podran invertir-se en altres conceptes una vegada feta la pertinent
modificació de crèdit.
El Batle continua diguent que a més a més l’empresa també valisarà la
platja d’Atalis, però que segurament serà a partir de la temporada d’estiu
que ve perquè l’Ajuntament no havia inclòs aquesta platja a la sol·licitud
d’autorització a la demarcació de Costes.
Amb harmonia amb la proposta de la Mesa, la Comissió acorda per unanimitat,
proposar al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs especial en matèria de contractació presentat
en data 4.5.2018 (RE 498) pel Sr. Juan Jose Rodríguez Bernabel, contra els
plecs aprovats per Ple de data 24.4.2018, en base a l’informe jurídic que
consta a l’expedient.
SEGON.- ADJUDICAR la contractació per procediment obert de l’autorització
d’ocupació temporal del domini públic a diverses platges del terme
municipal des Migjorn Gran per l’any 2018 a 2021 a Midimar Gestió i
Serveis, SL amb CIF b57831174, amb un cànon d’explotació anual de
96.129,00€ amb les millores presentades per l’empresari d’acord amb el Plec
de clàusules aprovat que forma part del contracte.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària que presenti en el termini de
10 dies hàbils a comptar des del següent en que s’hagués rebut el
requeriment la documentació prevista en els plecs de condicions (
compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social) i dipositi
la fiança definitiva de 4.806,45€, la qual cosa podrà formalitzar-se en
qualsevol de les formes previstes en l’article 96 del TRLCSP.
QUART.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
en el perfil del contractant i notificar-ho a tos els participants
d’aquesta contractació.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que el retard en la licitació de
platges, ha estat causa de que l’autorització de Costes va arribar a
principis del mes d’abril, i s’havia sol·licitat a finals d’octubre.
El Sr. Batle continua dient que a finals d’abril es va publicar al BOIB, i
es varen presentar quatre ofertes, les quals totes van millorar el cànon
mínim, i l’empresa guanyadora ha ofertat un poc més de 96.000€, per tant
s’ofertat més de 16.000€ del preu de sortida.
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El Sr. Batle comenta que s’han seguit tots els processos pertinents, amb la
convocatòria de la mesa de negociació, es va obrir el sobre A i totes les
empreses varen complir amb la documentació requerida i el cap de dos dies
en acte públic es va tornar a convocar la mesa de negociació i és va obrir
el sobre B relatiu a la part econòmica i a l’esmentat acte públic hi vàren
assistir tres de les quatre empreses.
El Sr. Batle continua dient que totes les empreses varen ofertar per damunt
del cànon mínim, i curiosament la que va oferir la quantitat més alta
108.000€ no ha resultat ser la que ha aconseguit més punts, ja que la
segona empresa que va presentar un cànon de 96.000€ va ofertar una sèrie de
millores entre les que destaca el balissament de les cinc platges verges
del municipi. El Sr. Batle comenta que al pressupost 2018 va preveure uns
13.000€ per a balissar tres platges verges (Cala Excorxada, Cala Fustam i
Trebáluger).
El Sr. Batle explica que l’Ajuntament va demanar autorització a Costes per
a balissar aquestes tres platges, però aquesta autorització encar no ha
arribat i espera que els pròxims dies arribi l’informe de Costes, i així
l’empresa que resulti adjudicatària ho pugui balissar, i comenta que com no
s’havia demanat autorització per balissar Atalis aquest estiu tal vegada no
s’arribi a temps.
El Sr. Batle diu que es va presentar un recurs en contra dels plecs i
comenta que l’Ajuntament va aprovar els mateixos plecs que 4 anys enrere, i
comenta que aquesta al·legació es va desestimar per part de la secretària
interventora, i és va procedir a seguir el procediment establert.
El Sr. Batle comenta que altres millores presentades són el manteniment del
passeig marítim que afecta a la caseta de socorrisme, els quartos de banys
del passeig marítim, posar noves papeperes, posar cendres per a les
platges).
El Sr. Batle conclou que el preu junt amb les millores presentades ha fet
que l’adjudicatària sigui aquesta empresa, que de fet és la mateixa que hi
havia fins ara.
La Sra. Sànchez demana quin dia va arribar l’autorització de Costes.
El Sr. Batle
secretària.

creu

que

a

finals

d’octubre

i

cedeix

la

paraula

a

la

El Sr. Batle rectificar i diu que es va demanar a finals d’octubre i es va
rebre a principis d’abril.
La Secretària respon que l’autorització va tenir entrada al registre de
l’Ajuntament el dia 4 d’abril de 2018.
La Sra. Sànchez demana si s’havia d’esperar a disposar de l’autorització de
Costes per poder iniciar la contractació.
La Secretària respon que per poder fer els plecs s’ha de saber quin és el
cànon que s’haurà de pagar a Costes, ja que aquest import ha de sortir en
els plecs.
El Sr. Batle intervé dient que no és dubti de la paraula del Batle, ja que
ell ha explicat en tota claretat el que ha passat.
El Sr. Riudavets vol fer una reflexió, i continua dient que l’oferta
econòmica afavoreix l’Ajuntament ja que ha millorat el cànon, en 16.000€,
però tal vegada no li anirà tant bé a l’adjudicatàri que culpa de la

negligència de Costes en la seva tardança, tot i que la concessió es per a
quatre anys, l’adjudicatària haurà perdut un mes..
El Sr. Batle conclou que ell ha de defensar els interessos des Migjorn i
amb aquesta quantitat extra que rebrà l’Ajuntament queda demostrat, i diu
que considera que s’ha fet una bona gestió.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i
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QUINZÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER A LA
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES A L'ESCOLA PÚBLICA FRANCESC D'ALBRANCA
La secretària interina llegeix, la moció que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ
TITOL: MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES A L’ESCOLA PÚBLICA
FRANCESC D’ALBRANCA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS :
Atès que l’escola Pública Francesc d’Albranca des Migjorn Gran presenta des
de fa temps problemes amb l’estat de totes les finestres de l’edifici ja
que, des que es va construir, no s’han canviat ni s’han pogut fer millores
pel seu manteniment.
Atès que, tal i com explicava l’informe de la tècnica de l’Ajuntament, el
tipus de finestres que es van instal·lar en el seu moment no permeten
manteniment, sinó que quan es fan malbé s’han de substituïr per unes de
noves.
Atès que fa uns anys es va canviar la caldera de l’escola per tal de
millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, però mentre les finestres no
aïllin correctament, no es pot aconseguir el rendiment esperat de la
inversió.
Atès que, entre la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears i
els Ajuntaments existeix l’acord de que les inversions corresponents als
canvis estructurals corresponen al Govern Balear, mentre les feines de
manteniment s’han d’assumir per part de l’Ajuntament.
Atès que el Govern Balear, en el seu Pla d’Infraestructures Educatives té
previst el canvi de les finestres de l’escola per a l’any 2019.
PER TOT AÇÒ EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PRESENTA AL PLENARI LA SEGÜENT
PROPOSTA:
Que l’Ajuntament de Migjorn Gran signi un conveni de col·laboració amb la
Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears per tal d’avançar el
canvi de les finestres de l’Escola Francesc d’ Albranca per part de
l’Ajuntament, amb el compromís per part del Govern de les Illes Balears que
l’any 2019 assumeixi el cost tal i com consta al Pla d’Infraestructures
Educatives i retorni els diners avançats per part de l’Ajuntament.
Es Migjorn Gran, 24 d’abril de 2018
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
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Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que és una demanda de l’escola des
de fa molts d’anys i comenta que saben que l’any que ve la Conselleria
d’Educació tindrà partida per fer millores en les infraestructures a les
escoles i demana que es puguin començar a fer aquesta inversió tant
necessària.
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La Sra. Sànchez continua dient que es va canviar el sistema de calefacció
per a l’escola per pellets i s’està perden molta energia.
La Sra. Sànchez conclou que es una inversió molt necessària i vol que es
comenci a planificar, i demana si es Batle tenia coneixement o si ha xerrat
amb el Conseller d’Educació o el Delegat d’Educació a Menorca.
El Sr. Batle diu que no té res a dir i que poden passar a votar la moció, i
diu que el Batle s’interessa per tot allò que sigui en interès del poble.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
SETZÈ.- PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN
DE PROPOSTA DE MODEL PER GARANTIR UN SISTEMA DIGNE DE PENSIONS
La secretària interina llegeix, la moció que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
PROPOSTA D’ACORD
TITOL: PROPOSTA DE MODEL PER GARANTIR UN SISTEMA DIGNE DE PENSIONS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS :
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major
capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. Des de l’any
1995, el Pacte de Toledo assegurava la defensa d’un sistema del que els
socialistes ens podem sentir orgullosos: un model basat en la contribució i
la solidaritat, articulat mitjançant un consens polític i de diàleg social
i amb una cobertura financera adequada a la naturalesa i finalitat de les
prestacions, que descansa en les cotitzacions socials, complementades per
aportacions de l’Estat.
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic
de pensions. Amb les seves polítiques d'ocupació el Govern de Rajoy ha
posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat
en un període de dèficits constants i creixents, es condemna als
pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant
la imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del
Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques el PP està preparant el camí per
als Fons de Pensions privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat
Social.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de
poder adquisitiu de les pensions, sensació d'incertesa en els actuals
jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les seves pensions en els
propers anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al
sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en

un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de
la joventut en què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema.
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El PP està acabant amb el Sistema Públic de Pensions sotmetent a un espoli
permanent al Fons de Reserva de la Seguretat Social.
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva
que, de comptar amb 66.815 milions d'euros a la fi de 2011, se situa, en el
dia d'avui, en 8.095 milions d'euros, i que si no s'ha esgotat totalment ha
estat com a conseqüència del préstec de 10.192 milions d'euros de l'Estat a
la Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de
Mútues, per import de 8.621 milions d'euros en aquests anys. En definitiva,
s'han necessitat fons per import de 93.251 milions d'euros addicionals a
les cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en el
període 2012 - 2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en
comptes de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i el
Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant a la Seguretat Social amb un
crèdit de 15.000 milions d'euros.
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la
Seguretat Social duta a terme pels governs socialistes en 1989 i recollit
posteriorment com una recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per
ser usat quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre el Sistema,
entorn de l'any 2023. De no haver estat utilitzat, el Fondo tindria avui
més de 90.000 milions, fins i tot sense noves aportacions, només sobre la
base de la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb aquest ritme
de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment buida
l'any 2018. És a dir, es va a esgotar 10 anys abans del previst.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i
en conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i
especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar
mesures que donin estabilitat al Sistema.
A més, a les Illes Balears, tenim les pensions més baixes de l’Estat. Un
problema que s’agreuja amb el gran problema de l’estacionalitat. Per això
cal cercar un sistema que millori la cobertura, per tal de corregir i
compensar
aquest
desequilibri
que
suposa
que
els
treballadors
i
treballadores de les nostres illes no cotitzin tot l’any.
En el PSOE considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de
Seguretat Social ha de considerar-se un dret constitucional i ser
incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que proposem. Per a
això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic
de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un
nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de
qualitat; i establint una font complementària de finançament de les
pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels països del nostre
entorn.
Per aquestes raons el PSOE defensa un nou model per reequilibrar el sistema
de pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i
incrementant els ingressos del sistema.
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA A PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA:
1. Tornar al consens de 2011 derogant tots els canvis legals introduïts
al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació
anticipada del RDL 5/2013 i, de forma íntegra, la Llei 23/2013,
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reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració
del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
2. Garantir
el
poder
adquisitiu
de
les
pensions,
l'actualització de les mateixes conforme a l'IPC.

recuperant
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3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei
23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de
l'esperança de vida del conjunt corresponent a partir de l'1 de gener
de 2019.
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als Pressupostos
Generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions,
com les següents despeses entre uns altres:
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes,
tarifes planes, etc). Si es considera necessari mantenir alguna
hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les Entitats Administratives de la
Seguretat Social, igual que es fa amb la resta d'organismes
públics.
5. Incrementar els ingressos del sistema:
a. Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre altres
mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a
completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a
equilibrar dins del sistema, com per exemple nous impostos
extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que
si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats
financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del
sistema públic de pensions.
b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a
la Seguretat Social.
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la gestió
del Fons de Reserva a través d'una millora de la seva regulació,
recuperant l'establiment de límits a la disposició de fons amb
caràcter anual.
7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la
bretxa propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels
homes i de les dones (dèficit de gènere):
a. Aprovació
d'una
Llei
d'Igualtat
Laboral
amb
la
finalitat
d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions, que
acaba derivant en pensions més baixes.
b. Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei
27/2011 d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65
anys que no rebin una altra pensió pública fins a aconseguir el
60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària
a les dones.
8. Introduir en el Pacte de Toledo, un nou principi de
pressupostari”, un concepte que implica una cerca
racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada
tindrà efectes en el mig termini i fins a finals dels
segle XXI.

“reequilibri
constant de
any, i que
anys 40 del

Es Migjorn Gran, 13 d’abril de 2018
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
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Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que el text de la proposta d’acord
es prou clara i va amb concordança amb totes les manifestacions que hi ha
hagut els darrers mesos, i conclou que el que es vol és garantir un sistema
de pensions digne per a les persones majors.
El Sr. Verdú comenta que li fa gràcia això, ja que el partit
votat en contra dels pressupostos generals de l’Estat i varen
i no varen aclarir res de tot això i considera que el que
demagògia i conclou que quan es govern és quan s’han de fer
tot el contrari.

socialista ha
ser al govern
es fa ara es
les coses no

Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i
s’aprova per sis (6) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sra.
Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets i tres (3) abstencions
del Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps.
DISSETÈ.- PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN
RELATIU AL PRESSUPOST COMPROMÉS PEL GOVERN D'ESPANYA PER A DESENVOLUPAMENT
DE MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La secretària interina llegeix, la moció que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
PROPOSTA D’ACORD
TITOL: PRESSUPOST COMPROMÈS PEL GOVERN D'ESPANYA PER A DESENVOLUPAMENT DE
LES MESURES CONTEMPLADES EN EL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS :
La lluita contra la violència que s'exerceix cap a les dones ha de ser una
prioritat per a tota la societat i també una obligació que correspon als
partits polítics i en primera instància als governs i administracions en el
marc de les seves corresponents competències.
El Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere aprovat pel Congrés dels
Diputats vincula directament als partits polítics, poders de l'Estat,
Administracions Autonòmiques i locals, en el compromís adoptat per
contribuir a l'eradicació de la violència de gènere.
El Pacte d'Estat, és un instrument complementari de la nostra actual
legislació, que estableix els marcs de coordinació institucional precisos
per al desenvolupament de les diferents mesures acordades. Un total de 213
propostes d'actuació que aborden el problema de manera integral i que en el
seu conjunt milloren la situació de les dones víctimes de violència de
gènere i la de les seves filles i fills.
Però no es podrà avançar en l'eradicació de la violència masclista i en
l'atenció específica a les dones, si no s'estableixen aquests mecanismes de
coordinació necessaris entre les diferents administracions i institucions
amb responsabilitat en la matèria, i tampoc es podrà seguir avançant si no
es doten a les diferents Administracions (Comunitats Autònomes i
Ajuntaments), dels recursos econòmics adequats.
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Cal ressaltar pel que fa a les atribucions i competències de les
Administracions Autonòmiques, el recollit en el Pacte: “El que es disposa
en el present Pacte haurà de ser interpretat sense perjudici del ple
exercici per les Comunitats Autònomes de les competències que tenen
atribuïdes en virtut dels respectius Estatuts d'Autonomia, no podent, en
conseqüència, vincular a les Comunitats Autònomes o altres Administracions
Públiques, les recomanacions contingudes en el present Informe quan afectin
als seus respectius àmbits competencials.”.
Aquest aspecte és fonamental, en reconèixer l'esforç i el compromís
econòmic de les Administracions Autonòmiques i Locals en el marc de les
seves competències específiques, dedicat a la lluita contra la violència de
gènere.
Per això, i en funció de les mesures establertes en el Pacte, s'ha de dotar
a aquestes Administracions de les partides econòmiques específiques
corresponents fixades en el Pacte, i compromeses pel propi Govern.
Sobre la base d'aquests acords, cal recordar també que tots els Grups
Parlamentaris van recolzar i van votar a favor la Proposició No de Llei
presentada pel Grup Socialista a l'octubre de 2017, relativa a la
sol·licitud al Govern d'Espanya l'aprovació per Decret Llei, en cas de
pròrroga pressupostària, l'increment d'almenys 200 milions, per donar
compliment als acords pressupostaris del Pacte d'Estat en matèria de
Violència de Gènere.
Acord que el Govern d'Espanya ha incomplit, malgrat haver estat votat a
favor pel Partit Popular.
Al seu torn, cal destacar i denunciar que en la proposta de Pressupostos
Generals
de
l'Estat
per
2018,
s'incompleix
de
nou
el
compromís
pressupostari compromès en el Pacte.
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA A PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA:
PRIMER. Instar al Govern d'Espanya al fet que als Pressupostos Generals de
l'Estat, per a les noves o ampliades competències reservades a les
Comunitats Autònomes i als Ajuntaments, es destinin, via transferències un
increment anual de 20 milions d'euros als Ajuntaments i 100 milions d'euros
destinats a les Comunitats Autònomes.
Tal com figura en l'acord del Pacte que diu textualment: “Els Pressupostos
Generals de l'Estat, destinaran, via transferència als Ajuntaments, un
increment anual de 20 milions d'euros durant els propers cinc exercicis.”.
SEGÓN. Donar trasllat d'aquest acord Plenari al President del Govern
d'Espanya, a la Ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al
conjunt dels Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats.
Es Migjorn Gran, 13 d’abril de 2018
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que la proposta d’acord és prou
clara i demana que es doni el finançament necessari i comenta que no basta
en dir que es faran coses sinó que es necessari disposar de diners per a
fer les actuacions.
El Sr. Verdú comenta que el darrer Ple la portaveu dels socialista el va
emplaçar que parlés amb Madrid. El Sr. Verdú continua dient que els
Pressupostos generals preveuen una partida de 200 milions d’euros
per

això, i conclou que ells votaran a favor però no s’ha de fer demagògia
sobre el tema, ja que sinó s’aproven els pressupostos aquesta partida de
diners no podrà arribar, i comenta que els socialistes podrien telefonar a
Madrid i demanar que ho aprovin.
La Sra. Goñalons
aprovats.

respon

que

en

aquest

cas

els

pressupostos

es

troben

la

d’acord

El Sr. Verdú respon que no és gràcies a ells.
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Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

proposta

i

DIVUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
18.1 El Sr. Batle comenta que el partit socialista ha presentat per
registre d’entrada núm. 597, de data 29.5.2018, una sèrie de preguntes que
passarà a contestar:
18.1.1a El Sr. Batle respon que ara s’està parlant de la ratificació del
Conveni entre l’Ajuntament i el Fons Menorquí i (aquesta qüestió) se li pot
demanar en un altre moment (acta del ple ordinari de dijous 25 de gener).
Som-hi idò: Pot explicar el batle el tema que no va voler contestar en el
Ple del mes de gener sobre el plantejament que fa el Fons Menorquí de
Cooperació sobre la confluència –a mig termini- de les aportacions dels
diferents ajuntaments de l’illa; del qual, curiosament, no en va voler
donar raons quan el consistori municipal tractava precisament la nostra
aprovació del conveni corresponent a l’any 2017?
18.1.1b S’esforçarà el batle a dur el conveni d’enguany dins el primer
semestre de l’exercici, en tost de fer-ho dins l’exercici següent, com va
fer amb el corresponent a 2017?
El Sr. Batle diu que començarà per la darrera pregunta, i diu que el Batle
no s’esforçarà per a dur el conveni dins el primer semestre i comenta que
estarà encantat de dur-lo dins el primer semestre, i comenta que si no s’ha
dut a la comissió i al ple d’aquest mes va ser perquè el Fons Menorquí de
Cooperació no havia justificat fins fa pocs dies el conveni corresponent a
2017, per la qual cosa no es podia dur a aprovació el Conveni de 2018.
El Sr. Batle diu que en relació a la primera pregunta hi va haver una
proposta que va dur el Conseller de Cultura del CIM on demanava un esforç
als Ajuntaments, però comenta que l’Ajuntament des Migjorn ja arribava a
aquest 0,7% del pressupost municipal amb les aportacions al Fons Menorquí
de Cooperació.
El Sr. Batle comenta que aquest esforç es va demanar a aquells ajuntaments
que no arribaven al 0,7%, i el conseller de Cultura entenia que era molt
complicat per determinats ajuntaments arribar a aquest percentatge, tenint
en compte que hi va haver alguns ajuntaments que havien eliminat la partida
del tot, i per això es va donar una sèrie d’anys per tal que els
ajuntaments poguessin arribar a aquests percentatges del 0,7%.
El Sr. Batle conclou que hi ha ajuntaments que en tres o quatre anys
arribaran a aquest percentatges però n’hi ha d’altres que necessitaran deu
anys, i comenta que tots els batles dels diferents grups polítics i aquells
que no tenen grup polític i varen estar d’acord.
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18.1.2 A dia d’avui, quantes places sense cobrir hi ha al centre de dia? En
cas que n’hi hagi, de places lliures, quina és la distribució d’aquestes
vacants entre les places municipals i les de dependència? A dia d’avui, hi
ha peticions per entrar al Centre de dia que no puguin se ateses pel nostre
ajuntament? En cas afirmatiu, què pensa fer l’equip de govern per donar una
solució a aquestes demandes?
El Sr. Batle diu que donarà un escrit i demana que la secretària interina
el llegeixi i aquest donarà resposta a la pregunta i possibles preguntes
que puguin sortir.
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La secretària interina llegeix el següent escrit:
“El centre de dia d'es Migjorn disposa de 15 places, 11 a disposició de
Dependència i 4 a disposició del Municipi.
A 31 de desembre del 2007 la ocupació era la següent:
- 5 places de Dependència
- 5 places Municipals
De les 10 persones usuàries tres d'elles pertanyen al municipi d'Alaior,
una a Ferreries i 6 des Migjorn Gran
Al llarg del que duim d'any hi han hagut molts canvis:
Fins a dia d'avui han entrat tres persones més i n'ha sortit una, la de
Ferreries. També s'han incrementat el n.º de places per Depencència. De tal
Manera que ha quedat així:
- 10 persones ocupen plaça per Dependència. D'aquestes 10 persones, 5 són
d'Alaior i 5 del nostra municipi.
- 2 persones amb plaça Municipal, les dues persones són des Migjorn i una
d'elles molt probablement obtindrà la plaça per dependència en uns mesos.
Quedant així complerta la disposició de places per Dependència.
No hi ha llista d'espera per entrar al nostra centre, aquest és el motiu
pel que hi tenim tanta gent de fora poble. Ara la gent de fora poble és
d'Alaior però en un altre moment va ser de Mercadal, fins que varen obrir
el Centre de Dia des Mercadal.
La major part del usuaris que són del poble van entrar al CD amb plaça
municipal i poc a poc han anat ocupant places de Dependència.
Així, ara mateix, a dia 30 de maig del 2018, la ocupació és de 12 persones.
- 10 de dependència
- 2 Municipal
Tal com he dit la previsió a és que les 11 places de dependència quedin
cobertes un o dos mesos, per tant quedaran 2 plaçes buides que hauràn de
ser d'ocupació municipal. “
18.1.3 A què creu el batle que pot ser deguda la diferència de cost dels
honoraris, posada de manifest del portaveu del partit popular, entre els
enginyers Joan Morro i Manel de Febrer, a banda de la diferent titulació
d’un i altre tècnic?
El Sr. Batle respon que pot ser per la qüestió que diu el partit
socialista, però comenta que es va demanar pressupost als dos enginyers i
es va contractar el que era més barat, que es sap que també és un bon
enginyer i un bon director d’obra.
El Sr. Batle conclou que quan es varen demanar dos pressupostos es va
escollir el que era més barat com va explicar el portaveu del partit
popular en el seu moment, i comenta que no té res més a afegir.

18.1.4 Pot compartir l’equip de govern amb els dos grups polítics
consistori municipal la valoració de la sessió de feina al Consell
Menorca en què es va constituir la Mesa per a l’habitatge social
Menorca; explicant la informació facilitada sobre la matèria i
comunicacions de presidència d’interès per as Migjorn Gran?

del
de
de
les
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El Sr. Batle comenta que pot demanar aquesta informació ja que ell no va
poder assistir a la constitució d’aquesta mesa, ja que tenia altres actes.
El Sr. Batle diu que no els hi pot contestar ja que desconeix el que es va
xerrar, i comenta que el pròxim ple ordinari contestarà desprès d’haver-se
informat.
El Sr. Batle conclou que no va assistir a la constitució de la Mesa per
l’habitatge social i no sap el que es va xerrar.
18.1.5 a Essent que el grup socialista està completament d’acord amb la
denúncia plantejada pel portaveu del partit popular al seu escrit nombre
188, demanam: Quin és el balanç que fa l’equip de govern de la campanya
tardor-hiver-primavera en relació a la petició del partit popular?
18.1.5 b Per què el regidor d’urbanisme (el batle) i el regidor de turisme
(el batle) no van fer la feina que pertoca als seus càrrecs, posant-se les
piles, a partir del mes d’octubre i següents, i van permetre que s’arribàs
a la greu situació denunciada pel partit popular?
El Sr. Batle comenta que dir que el partit popular va fer una denuncia creu
que es una exageració, ja que el que va fer va ser un registre d’entrada
exposant una qüestió.
El Sr. Batle explica que el balanç que es fa és que les inspeccions d’obres
de finals d’anys de 2017 (novembre) fins a principis de 2018 han estat un
total de 9 obres que han estat inspeccionades tant del nucli tradicional
des Migjorn com de Sant Tomàs.
El Sr. Batle comenta que no entén ben bé el que demana la pregunta 5b, al
parlar “de posar-se les piles a partit del mes d’octubre i següents i
permetre que s’arribàs a la greu situació denunciada pel partit popular.
El Sr. Batle diu que no creu que hi hagi una greu situació i considera que
la inspectora d’obres va fer la seva feina i ja està i no hi ha res més a
comptar. El Sr. Batle aprofita per dir que a partir de demà hi haurà un nou
inspector d’obres.
El Sr. Batle comenta que arran de la pregunta del partit socialista va
demanar informació a la inspectora d’obres i a l’arquitecte municipal al
respecte.
El Sr. Batle llegeix correu electrònic de la tècnica municipal que es
transcriu textualment:
“Poder-te fer un llistat de quines inspeccions compleixen o no amb la
llicència donada o la comunicació prèvia presentada, hauria de tenir primer
informades totes aquestes inspeccions cosa que no està feta, ja que duim
uns quants mesos que m’has donat com a prioritat informar i revisar
projectes d’obres municipals i quan es pugui informar també llicències
d’obres, d’activitats, de primeres ocupacions etc.. peticions dels
ciutadans”
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El Sr. Batle conclou que els serveis tècnics estan colapsats i arran d’aquí
es va fer la proposta d’anar contractant gent puntualment, i es vol fer
aquesta passa.
18.1.6 Al Ple del pressupost, els portaveus del partit popular i l’equip de
govern van afirmar que el 2018 es contractaria un assessor urbanístic per
desbloquejar diferents unitats d’actuació del municipi. Com està el tema? A
quina persona, per quin cost i en base a quins criteris s’ha contractat o
es pensa contractar? En lloc d’ajudicar directament aquest encàrrec al Sr.
Pedro Luis Jordi Petrus, no seria millor tramitar una petició al
corresponent Col·legi Oficial, o bé demanar suport al departament de
Cooperació local del Consell de Menorca?
En base a quin contracte laboral o mercantil ha tingut accés aquesta
persona a informació de l’Ajuntament? Quantes reunions s’han fet a
l’Ajuntament amb aquesta persona i quins temes s’han tractat?
El Sr. Batle respon que aquesta persona a data d’avui encara no està
contractada, i se li ha de fer un contracte menor.
El Sr. Batle comenta que les persones que vol que facin feina a
l’Ajuntament siguin les millors en la matèria i se li va recomanar que
aquesta persona era molt bon advocat en urbanisme, per la qual cosa arran
d’això se li ha volgut contractar.
El Sr. Batle conclou que a dia d’avui no està contractat.
El Sr. Batle comenta que al llegir aquesta pregunta va quedar satisfet, ja
que en certa manera el regidor Manuel Triay també havia proposat demanar
ajuda al Col·legi corresponent o a Cooperació Local, per tal de demanar un
arquitecte o un assessor urbanístic, i conclou que farà la petició i si
arriba un treballador més(com és el cas del tresorer accidental que és
treballador del CIM i fa molt bona feina) serà ben rebut, però així i tot
l’equip de govern troba convenient contractar una persona per desbloquetjar
la situació urbanística de l’Ajuntament.
El Sr. Batle diu en relació a la pregunta 6b, comenta que aquesta persona
no ha tingut informació directe o no ha vist una documentació per part de
l’Ajuntament, sinó que aquesta persona ha tingut tres o quatre reunions amb
el Sr. Batle on li ha exposat les diferents unitats d’actuació que volien
que desenvolupés i arran d’això aquest senyor li ha donat una sèrie de
consells, sense pagar un duro.
El Sr. Batle conclou que això sense perjudici que ell i l’equip de govern
volen que aquesta persona sigui contractada per l’Ajuntament per
desencallar els informes a fer per part dels serveis tècnics i donar el seu
punt de vista urbanísticament xerrant.
18.1.7 Quan podrà disposar el nostre grup (també s’hauria de facilitar
còpia al partit popular)de la informació sol·licitada fa quatre mesos sobre
el llistat complet de contractes menors fets pel batle durant l’any 2017?
(registre d’entrada número 108, de dia 29/01/2018)
El Sr. Batle diu que li encantaria que quan es fes un registre d’entrada es
pogués contestar al cap d’una setmana, però per qüestions de feina no s’ha
contestat i reconeix que fa quatre mesos que varen demanar aquesta
informació però el partit popular també fa molts mesos que té informació
demanada i vol pensar que la secretaria agafarà el registre d’entrada i
anirà informant tots els registres d’entrada que com oposició van demanant.
El Sr. Batle conclou que no pot dir un temps en concret perquè no el sap.

18.1.8 Essent que el ple ordinari coincideix amb el dia en què es compleix
un mes complet de l’inici de la temporada turística 2018 i que pràcticament
durant tot maig hi ha hagut obres en plena Av. Binicudrell (que no només és
carrer, sinó també travessia de la xarxa insular de carreteres), quina
previsió de conclusió d’aquest contracte fa el regidor delegat d’urbanisme,
turisme i vies públiques?
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El Sr. Batle diu que segons el director de l’obra “los obres en si quedaran
finalitzades aquesta setmana i només restarà pendent l’aglomerat de
l’aparcament i les rases”
El Sr. Batle conclou que no es pot fer una previsió de quant es farà perquè
actualment totes les màquines d’asfaltat (segons el director de l’obra) es
troben asfaltant a la ctra. de Ferreries a Ciutadella.
El Sr. Batle conclou que just tinguin un moment vindran a asfaltar el
pàrquing i un tram de l’av. Binicudrell.
18.1.9a
Que ha motivat que no s’hagi continuat amb els serveis
professionals del despatx Pérez López Abogados Asociados, SL per defensar
els interessos de l’ajuntament des Migjorn Gran en relacio al contenciós
amb Agrytursa sobre la recepció dels polígons A i B de Sant Tomàs?
El Sr. Batle diu que com a Batle del municipi pot contractar a l’advocat
que ell o l’equip de govern consideri convenient. El Sr. Batle continua
dient que la persona que s’ha contractat es molt bona en la màteria
d’urbanisme i s’atreviria a dir que del més bons que hi ha a les Illes
Balears, per a defensar un contenciós que va posar AGRYTURSA en el tema de
la recepció de Sant Tomàs. El Sr. Batle conclou que s’ha contractat a un
molt bon professional i diu que l’Ajuntament té molt clar que han de ser
aquests tipus de professionals els qui ha de fer feina per l’Ajuntament.
18.1.9b No consideren el batle i els regidors del grup popular que
adjudicar aquesta responsabilitat al mateix advocat que defensa el batle en
la seva batalla judicial per les denúncies del partit popular des Migjorn
és, com a mínim, poc convenient?
El Sr. Batle comenta que la pregunta també va dirigida al partit popular i
recorda que les preguntes només es poden dirigir a l’equip de govern, i
demana que de cara als pròxims plens no facin preguntes dirigides al partit
popular, amb independència de que aquests vulguin o no contestar.
El Sr. Batle diu que creu convenient que la persona que ha de representar a
l’Ajuntament no es conegui amb la part que ha demandat l’Ajuntament, ja que
considera que hi pot haver possibles amigismes.
El Sr. Batle conclou que baix el seu punt de vista s’ha contractat un molt
bon professional, i amb això no vol dir que els d’abans no ho fossin, però
avui dia considera que l’advocat contractat es dels millors de les Balears.
El Sr. Verdú diu que el partit socialista hauria de ser més valent i si vol
fer preguntes al partit popular haurien de passar-li les preguntes a ells,
i arran d’això, el partit socialista hauria d’estar d’acord en respondre
les preguntes que els faci el partit popular, ja que estan interessats en
que els hi contestin algunes coses.
El Sr. Verdú conclou que si és així, ells no tenen cap problema en
contestar les preguntes i remarcar que ells no han contractat cap advocat.
La Sra. Sànchez intervé demanant si per al·lusions pot contestar, i demana
si pot tenir la paraula al igual que el portaveu del partit popular.
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El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Sànchez.
La Sra. Sànchez comenta que ells han posat al partit popular a la pregunta
i ells decideixen si volen o no contestar, i diu que el partit socialista
respondrà o no a les preguntes del partit popular si un dia decideixen ferli cap pregunta.
La Sra. Sànchez conclou que ells a les preguntes poden posar el que vulguin
o és que el Batle també els hi ha de dir com han de fer les preguntes.
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El Sr. Batle diu que ell només ha fet una recomanació.
La Sra. Sànchez comenta que el Batle els hi fa masses recomanacions i ells
no en volen cap de seva.
18.1.9c No hauria estat més prudent no mesclar qüestions de la defensa
particular amb temes d’estat (de municipi) com el de la recepció de Sant
Tomàs i –si no havia de ser José L. Pérez- encarregar la defensa de
l’ajuntament a qualque advocat o despatx solvent suggerit pel partit
popular?
El Sr. Batle comenta que es fan preguntes mal intencionades, i comenta que
el PP pot suggerir però el final el qui contracta és l’equip de govern a la
persona que trobi convenient.
El Sr. Batle diu que és una opinió del partit socialista que ell no
comparteix, i el fet de que sigui el mateix advocat i precisament pel fet
de que el coneix sap que fa una molt bona feina i per això va decidir
contractar.
El Sr. Batle
interventora
defenses a
l’Ajuntament

comenta que en el seu moment es va traslladar a la secretària
interina i no hi va veure impediment legal, en el fet que el
ell a nivell particular en unes denuncies i defensés a
en aquest contenciós.

El Sr. Riudavets diu que el seu grup ja li va quedar clar el dia que la
secretària va explicar que les preguntes s’havien de dirigir a l’equip de
govern i vol puntualitzar que les preguntes no van dirigides al PP, sinó
que no s’ha de perdre de vista que hi ha un govern en minoria, i ell no
dubte que l’advocat Ramis sigui molt bó o no, sinó que el que no veu bé el
partit socialista i pensava que el partit popular tampoc, que un advocat
que defensa el Batle sigui a la vegada contractat pel propi Batle per
defensar interessos de l’Ajuntament, ja que així no queda clar quina es la
frontera entre ell i l’Ajuntament.
El Sr. Riudavets conclou que formalment el partit popular no forma part de
l’equip de govern, però hagués estat bé que el Sr. Batle hagués consultat
al partit popular si recomanava a algú com advocat per aquest contenciós.
El Sr. Batle conclou que es molt senzill, i recorda que el fet de
contractar el Sr. Ramis no suposa cap il·legalitat i tot i haver-lo
representat a ell a nivell personal se’l pot contractar com advocat de
l’Ajuntament i ja està. I conclou que volen contractar a les persones que
consideri adients per a defensar al poble el millor possible per a
l’interès general de tothom i diu que no hi ha res més i no hi ha cap
interès particular.
El Sr. Verdú recorda que no formen part de l’equip de govern i a vegades
pel bé de l’Ajuntament donen recolzament a determinats temes, i diuen que
ells varen recomanar un advocat per urbanisme o l’enginyer en Manel de
Febrer, però el partit popular cada vegada que s’ha contractat un advocat

per a defensar els interessos de l’Ajuntament, quan ha estat governat pel
partit socialista, sempre hi ha votat a favor.
El Sr. Verdú recorda que a principis de l’any 2011 o 2012, per a defensar
la Sra. Baquero arran d’un contenciós interposat per la Bibliotecària es va
contractar al soci del marit de la Sra. Baquero i el partit socialista no
hi va posar cap pega.
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El Sr. Verdú diu que si en aquell moment el partit popular ja va votar a
favor, el que els interessa a ells es que hi hagi un advocat que defensi
els interessos de l’Ajuntament.
18.1.9d Quin interès concret té el batle per nomenar un tema d’interès
públic general (municipal) el mateix lletrat que el defensa a ell a nivell
particular?
El Sr. Batle respon que cap ni un.
18.1.9e Per què l batle va intentar colar a l’Ajuntament una factura del
lletrat Sr. Ramis –el qual defensa Pere Moll en relació a la denúncia del
partit popular per la seva actuació discrecional amb l’eliminació de multes
imposades per la policia local del municipi- que si la tresorera i la
interventora no s’hi haguessin oposat, l’hauria pagada l’erari públic, en
lloc de fer-ho la persona a qui correspon fer-li front, és a dir, el batle?
El Sr. Batle considera que es una altra pregunta que va a possar el dit
dins la llaga.
El Sr. Batle diu que ell no va intentar en cap cas colar cap factura a
l’Ajuntament, diu que només faltaria.
El Sr. Batle continua dient que l’únic que va fer va ser presentar una
factura, i quan la secretària interventora li va dir que aquella factura no
la podia assumir l’Ajuntament i l’havia d’assumir ell, la va pagar i ja
està.
El Sr. Batle conclou que en cap cas ha intentat colar cap factura ni molt
manco, i considera que les preguntes s’haurien de fer d’una altre manera i
que dir “intentar colar” haurien de ser més seriós.
El Sr. Riudavets diu que acaba de reconèixer que va intentar colar la
factura a l’Ajuntament.
El Sr. Batle diu que ell no acaba de reconèixer res, i diu que la manera de
fer les preguntes haurien de ser una mica més seriós, i insisteix en que no
va intentar colar cap factura.
El Sr. Batle retira la paraula al Sr. Riudavets.
La Sra. Sànchez demana si pot intervenir per al·lusions.
El Sr. Batle li respon que no.
18.1.10 Per quina raó objectiva es negà el batle “de tots els migjorners” a
la raonable petició del Consell de Menorca que a la reunió amb els
comerciants del dimarts 8 de maig, a migdia, hi poguessin assistir els
diferents grups polítics del consistori?
El Sr. Batle comenta que a través de wassap no va veure necessari ni
convenient fer la reunió proposada pel director insular de presidència a on
hi hagués tota la corporació municipal, ja que volia que fos una reunió
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transparent on hi hagués tranquil·litat per part de les persones que
explicaven (presidenta i les dues persones que la varen acompanyar), i va
considerar que si venien la resta de grups polítics arran del que havia
sentit i havia vist per premsa, aquella reunió hagués estat un girigay.
El Sr. Batle conclou que aquest va ser el motiu pel qual no va convocar a
tothom i tampoc ho trobava convenient.
La Sra. Goñalons comenta que el Sr. Batle va recriminar que a la reunió que
es va fer amb la Presidenta del Cim no se l’hagués convidat.
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El Sr. Batle respon que ell va dir que ja que venia la Presidenta del CIM
ho fes a nivell institucional.
18.1.11a A data d’avui, quina és la situació de l’escola de música
municipal? Quines gestions ha fet el grup popular per ajudar a resoldre
aquest tema? Quines reunions ha mantingut el regidor delegat de l’àrea amb
l’equip docent de l’escola? A quins acords o preacords s’ha arribat? Veu bé
l’equip de govern la creació de l’Associació de Música des Migjorn ?
18.1.11b En definitiva, quin és el balanç de feina política i institucional
del primer mig any (30 de novembre-31 de maig) del regidor de cultura de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, des del dia en què el Ple fixà la seva
retribució a càrrec de l’erari públic, pel que toca el punt anterior?
El Sr. Berlinghieri diu que la situació de l’escola de música ara mateix, i
segueix dient que avui ha tingut una reunió amb la coordinadora i tot està
tranquil i no hi ha cap mena de conflicte.
El Sr. Berlinghieri diu que les reunions que ha mantingut des de que va
començar a tenir assignació, són tres reunions amb la coordinadora i
diferents converses telefòniques, amb en Juan desprès de la d’avui tres
reunions i diverses converses telefòniques i amb l’Isaac el director de la
Banda ha mantingut dues reunions i diverses converses telefòniques.
El Sr. Berlinghieri
pregunta.

demana

si

el

partit

popular

vol

contestar

a

la

Els membres del partit popular responen que no.
El Sr. Batle insisteix en que les preguntes s’ha de dirigir a l’equip de
govern.
La Sra. Goñalons recorda que el portaveu del partit popular els va mostrar
un munt de papers referents a l’Associació.
El Sr. Berlinghieri comenta que en relació als acords o preacords als quals
s’ha arribat, respon que de la conversa que han mantingut avui, està tot en
ordre i s’està mirant com s’organitzarà l’any que ve si definitivament ho
fa la coordinadora, i l’associació s'està preparant per si d’acàs ho ha de
fer ella.
El Sr. Berlinghieri considera que l’Associació és una cosa bona per
l’escola i per a la Banda i suposa un suport més adient de cara a tenir
gent que pugui col·laborar més i conclou que l’equip de govern creu que
seria una bona solució.
El Sr. Berlinghieri conclou que a partir d’aquí hi ha molts passos a seguir
i quan hi hagi novetats aniran informant.

La Sra. Goñalons comenta que el curs ha acabat un mes abans i va començar
un mes més tard.
El Sr. Berlinghieri diu que la coordinadora li ha dit que acaba el curs
aquesta setmana i tot està en ordre per acabar el curs.
18.1.12 Té ja l’ajuntament a la seva disposició l’informe de l’advocat
Josep Massot Tejedor referent a la titularitat pública del camí de
Binigaus?
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El Sr. Batle respon que no, que encara no el té.
18.1.13a Acabat ja el mes de maig, l’estat de l’aparcament de darrera
l’edifici Llevant es troba en condicions de fer la seva funció (ja és
operatiu)?. Encara hi ha restes de les obres de l’hotel que s’ha construït
prop d’ella o ja s’ha deixat l’espai públic en perfecte estat de
conservació?
18.1.13b Vam veure que l’empresa constructora hi posava una capa d’asfalt:
Qui paga la factura d’aquesta actuació?
El Sr. Batle respon que si que està operatiu i comenta que únicament falta
pintar els pàrkings.
El Sr. Batle comenta que s’ha posat una cap d’asfalt i serà pagat per la
promotora de l’hotel i l’Ajuntament pagarà el pintat.
18.1.14 A la comissió informativa de dia 15/03/2018 es van explicar de les
inversions previstes al camp de futbol amb el conveni d’inversions
financerament sostenibles amb el Consell, el batle va afirmar (així consta
a l’acta) que les obres començarien “a mitjans de maig”, “una vegada
acabada la temporada de futbol”. Com està el tema? Quina empresa ha
resultat ser l’adjudicatària per executar aquest projecte? Quina previsió
hi ha d’inici d’obres?
El Sr. Berlinghieri la situació és la mateixa que la resta d’actuacions
pendents al poble de les millores de carrers, ja que la nova plataforma
digital estatal es té que publicar, ens hem donat d’alta i es troba pendent
de poder penjar totes les licitacions i diu que no depèn d’ells sinó que a
la plataforma accepti totes les dades que s’han d’introduir.
El Sr. Batle comenta que la planificació que havia fet l’equip de govern,
era quan acabés la temporada esportiva es pogués començar l’execució dels
projectes del camp de futbol i diu que tot fa escola i com ara el partit
socialista li retreu que desprès no compleixi els terminis, creu que a
partir d’ara deixarà de dir terminis concrets, ja que desprès li retreuen a
cada pregunta o cada ple.
El Sr. Batle conclou que al parlar de terminis ho deixarà una mica més
extens
18.1.15 Pot el regidor de festes compartir amb el plenari de l’ajuntament
el detall aproximat de les despeses de l’àrea, previstes per al mes de
juliol, molt en particular, els dos Sant Cristòfol i l’actuació de Tomeu
Penya? Quin cost total tindrà per les arques públiques aquest concert?
El Sr. Batle respon que la previsió de la despesa la poden veure al propi
pressupost, i diu que es la primera vegada que li fan una pregunta abans de
que es desenvolupi les festes o el concert en concret.
El Sr. Batle diu que un cop s’hagin fet les festes i el concert en qüestió,
ja es disposarà de les despeses originades totals i emplaça al partit
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socialista a que torni a fer la pregunta, ja que si ara digués la previsió
tal vegada es deixaria qualque despesa i el partit socialista li retrauria
que no va dir la totalitat de les despeses.
El Sr. Batle emplaça al partit socialista que al proper Ple ordinari li
torni a fer la pregunta, i els hi podrà donar la quantitat definitiva.
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18.1.16 Quins temes es van tractar a la primera comissió de seguiment de
les obres (Inversions financerament sostenibles) que s’estan duent a terme
a Menorca a compte del superàvit del Consell Insular? Qui hi va assistir?
Com va anar?
El Sr. Batle dona en mà a cada portaveu còpia de l’acta d’aquesta comissió
de seguiment, en la qual queda reflexat les persones que hi varen assistir,
els temes que es varen tractar i del que es va rallar.
18.1.17a Segueix afirmant el batle que les persones que van treballar
durant la torrada de Sant Antoni ho van fer sense cost per a les arques
municipals, de manera gratuïta?
El Sr. Batle respon que si, ja ho va afirmar en el seu moment en el Ple que
se li va demanar.
18.1.17b Quin problema hi hauria –si no fos així- perquè una d’elles girés
a l’ajuntament una factura detallant conceptes i preus, i es pagués la
feina efectivament feta aquell 17 de gener?
El Sr. Batle respon que no hi hauria cap problema.
18.1.17c Té res a veure amb les preguntes anteriors que –poques setmanes
després de la celebració del patró de l’illa- el batle adjudiqués a dit a
l’empresa d’unes d’aquestes persones de Sant Antoni, diferents feines de
manteniment d’espais municipals?
El Sr. Batle considera que no es correcte utilitzar les paraules com
“adjudicacions a dit”, sinó que en tot cas seria adjudicar a una empresa en
concret o a través d’un contracte. El Sr. Batle recorda que són contractes
menors o contractes que com Ajuntament es contracta o encomanés una feina
per tal que facin una feina en concret.
El Sr. Batle respon que no té res a veure i vol recordar que aquesta
empresa ja ha fet altres feines per l’Ajuntament i és una empresa local que
fa la feina qualitat-preu bé. Aquesta empresa ja va pintar els afores de
l’Escola Francesc d’Albranca, i el centre sanitari.
18.1.17d Va consultar el batle amb l’únic regidor de l’equip de govern i
amb el grup popular la conveniència i necessitat de dur a terme aquests
encàrrecs, sense la deguda concurrència?
El Sr. Batle respon que no entén molt bé aquesta pregunta i diu que el
Batle amb el suport de l’equip de govern va contractar una empresa perquè
va considerar convenient que aquesta fes una feina per l’Ajuntament.
El Sr. Batle diu que ell no té per a que dir-ho tot, i és un encàrrec a una
empresa local per fer una determinada feina.
18.1.17e Pot dur a la propera comissió informativa d’urbanisme les factures
per aquestes actuacions, convenientment informades pels serveis tècnics
municipals i per la intervenció municipal?

El Sr. Batle respon que no, i recorda que això no s’ha fet en cap cas i
suposa donar més feina a intervenció i serveis tècnics i no ho considera
convenient.
El Sr. Batle diu que si volen la factura la poden demanar per registre
d’entrada i sel’s hi donarà.
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18.1.18 Quina planificació fa l’equip de govern de començament i final de
les obres públiques del programa d’inversions previst al pressupost de
2018? Podria el batle, a banda de tenir-la dins el seu cap, posar-la per
escrit a disposició dels dos grups polítics de l’ajuntament?
El Sr. Batle diu que en quan a la planificació, com ha dit abans ja que no
es vol enganxar els dits, i comenta que serà dins el 2n semestre d’enguany
quan s’executaran totes les obres previstes dins el pressupost 2018.
18.1.19 Al ple de gener el batle diferenciava entre adjudicacions a dit i
contractes menors. Així idò, Ens pot dir la relació de tots els contractes
menors en relació al casat de Binicudrell de Darrere fets sota la seva
presidència de la corporació local des Migjorn?
El Sr. Batle comenta que aquesta pregunta la va traslladar ahir a la
secretària interventora, ja que desconeixia amb certesa quants de
contractes menors s’havien donat.
I la Secretària li va ha contestat avui que en tant poc temps fer un
informe revisant tots els expedients de contractació no tenia prou temps.
El Sr. Batle diu que si no recorda malament, el que es contracte en si creu
que només n’hi ha un amb l’arquitecte que va fer la redacció del projecte
inicial, però no ho vol dir segur i comenta que quan hi hagi aquest informe
en tot cas ho durà al pròxim ple.
18.1.20 Com està el tema de la sanció de la Direcció General de Salut
Pública a l’ajuntament?
El Sr. Batle respon que està igual que la darrera vegada que li van demanar
i no hi hagut cap novetat i com els partits polítics reben cada setmana els
registres d’entrada i sortida de l’Ajuntament probablement ho haguessin
vist si hagués donat qualque novetat.
18.1.21 Vist que l’equip de govern ha continuat autoritzant la celebració
de “festes infantils privades” dins el recinte públic del pavelló esportiu
municipal; i vist que no tenim cap constància que s’hagi fet cas a la
nostra petició que algú del personal de l’empresa adjudicatària de la
gestió del poliesportiu s’hi faci present durant l’estona que dura la
festa; demanam: en l’eventual cas que es produís un desperfecte –gran o
petit- de les instal·lacions propietat de l’ajuntament, qui assumirà el
cosst de la seva reparació o reposició? El batle, el tinent de batle, el
regidor d’esports, l’empresa adjudicatària- batle, regidor i empresa
(33,33% cada un)?
Quin
mecanisme
empra
l’equip
celebracions: verbal o escrit?
condicionada a certes qüestions?

de
govern
Autorització

per
autoritzar
aquestes
a seques o autorització

El Sr. Berlinghieri respon no, no, no, no i no i el que es fa és fer signar
aquest paper a la persona responsable i es fa càrrec de qualsevol
reparació, problema, trencadissa dintre del poliesportiu.
El Sr. Berlinghieri diu que el qui es fa càrrec és el que firma el paper.
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La Sra. Goñalons demana si hi ha cap responsable de l’empresa.
El Sr. Berlinghieri
responsable.

comenta

que

en

aquest

paper

consta

qui

és

el

La Sra. Goñalons demana si li pot dir quin és el preu concret que es paga.
El Sr. Berlinghieri respon que hi es el paper que li ha donat.
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18.1.22 Quan es posarà en marxa la gravació de les sessions del plenari via
streaming?
El Sr. Batle diu que aquesta pregunta ja li varen fer en el Ple
extraordinari del mes de gener i contestarà el mateix que va dir “el Sr.
Batle comenta que hi ha una sèrie de prioritats i ell considera que aqusta
no es una de les prioritats. El Sr. Batle explica que abans ho feia una
persona del partit socialista i demana la col·laboració a ells per preparar
tot el muntatge que s’ha de fer abans de poder gravar els plens. EL Sr.
Batle conclou que no sap quan serà i no és una prioritat de l’equip de
govern.”
El Sr. Batle comenta que va fer aquest oferiment a finals de gener al
partit socialista i a dia d’avui no li han fet cap comentari de si ells
estarien disposats a fer aquesta feina o no.
18.2 El Sr. Riudavets recorda que segueix damunt la taula la moció que va
presentar el partit socialista referent a utilitzar el poliesportiu per a
festes infantils, i diu que ja es podria passar a votar d’una vegada.
El Sr. Batle respon que ja està bé amb la punyetera moció, i recorda que va
dir que en tot cas ho corregeixin i la portessin de nou a votar.
18.3 La Sra. Sànchez comenta que de la moció presentada avui per la millora
de les infraestructures públiques a l’escola Francesc d’Albranca entén que
es signarà aquest conveni enguany amb el Govern Balear.
El Sr. Batle respon que ell no ha dit això.
La Sra. Sànchez li recorda que ha votar a favor i ells demanaven que
l’Ajuntament faci aquest conveni.
El Sr. Batle respon que també hi ha d’haver voluntat per a signar el
conveni i diu que voluntat per part de l’equip de govern hi és, i comenta
que es faran les gestions per poder signar aquest conveni, i no sap si es
signarà, i ojalà es signi però conclou que ell no es pot comprometre a que
l’altre Administració el signi o no.
La Sra. Sànchez diu que tal vegada si que la Conselleria el Vol signar.
La Sra. Sànchez comenta que té coneixement que el Batle sabia ja fa uns
dies que portarien aquesta moció i volen saber quines gestions s’han fet.
El Sr. Batle respon que ell la va veure quan la varen presentar, i li
recorda que ell no forma part del partit socialista ja que el vàren
expulsar.
La Sra. Sànchez li demana com vol que el partit socialista controli la
feina que fa el Batle respecte aquesta moció, ja que diu si, si, si..i
desprès arribar a final d’any i no és pot fer.

El Sr. Batle li respon que a final d’any li retregui que en el ple ordinari
del mes de maig em vaig comprometre a una cosa i no la vaig fer.
La Sra. Sànchez comenta que el pla d’infrastructures està previst per a
l’any 2019 i diu que si es fa la feina que es toca a fer, es podrà tirar
endavant.
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El Sr. Batle respon que ell no tenia constància de que es presentaria
aquesta moció, i si li demana si es va tractar aquest tema a un Consell
Escolar la resposta es si.
La Sra. Sànchez li recorda que ell es el regidor d’educació, i si varen
tractar aquest tema al Consell Escolar li demana si ha fet res al respecte,
si ha xerrat amb algú del govern, amb el director de planificació...o s’ha
d’espera a que el partit socialista presenti una moció per a fer la feina.
El Sr. Batle li diu que ha votat a favor de la moció i que li deixi fer la
feina tranquil, i li recorda que es troben al mes de maig i queda mitj any
per endavant.
El Sr. Batle comenta que en el Consell Escolar se li va traslladar i diu
que l’anterior regidora d’educació no li havia trasllat al Batle i li va
venir de nou, i el seu compromís va ser que es demanaria i a més si es
tenia planificat de cara 2019, i farà el que faci falta perquè arribin
aquests diners d’inversió per a l’escola.
18.4 La Sra. Sànchez comenta que en relació als contractes menors i a dit
han sortit diferents temes, i el Sr. Batle sempre els hi respon el mateix
que es fan les coses com toca. Però la Sra. Sànchez es demana qui li diu a
ella que l’advocat que ara ha contractat per defensar el contenciós
d’AGRYTURSA és el millor, quin paper té el partit socialista que ho
acrediti i li demana al Batle si perquè ho diu ell s’ho ha de creure. La
Sra. Sànchez comenta que el Batle en algun moment de la seva intervenció ha
dit que li han recomenat i demana qui es la persona que li ha recomenat.
El Sr. Batle respon que per la mateixa regla de tres els advocats que fins
ara contractaven sabien que eren els millors.
La Sra. Sànchez comenta que eren els que sempre s’havien contractat.
El Sr. Batle respon que ara el Batle ha considerat convenient agafar un
advocat que sap que es especialitza en temes urbanístics.
La Sra. Sànchez respon que això no es nét ni clar, ja que ho fa ell sense
cap document que avali que aquella persona és la millor o no. La resposta
de que s’ha contractat perquè el Batle vol, no li serveix al partit
socialista per això demanaven que quan es facin informes en qualsevol cosa
al igual que varen demanar informes tècnics i jurídics en el Conveni de
l’estació de bombeig encara que no fos necessari, ja que amb la situació
actual de l’Ajuntament estaria bé que les coses anessin acompanyades
d’informe.
El Sr. Batle intervé dient que el que no poden fer és que quan es governava
actuar d’una manera i ara que governa en minoria s’ha de fer de la manera
que vostès volen.
El Sr. Batle els hi recorda que si estan a l’oposició és perquè ells varen
voler, i ara podrien governar as Migjorn ja que els ciutadans els varen
votar.

Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Batle diu que ell no té per a què, i comenta que en el moment de
contractar l’advocat la secretària interventora li va fer un comentari i
desprès de mirar la normativa no li va posar cap problema ja que legalment
no hi havia problema.
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El Sr. Batle comenta que ell pot contractar a la persona que consideri que
farà una millor feina en segons quins aspectes en concret, si el contenciós
hagués estat per un altre tema diferent a l’urbanístic no hagués agafat
aquest advocat.
El Sr. Batle diu que sap en certesa que la persona que ha contractar
l’Ajuntament és molt bon professional per el tema en concret d’urbanisme i
comenta que la recepció de Sant Tomàs s’ha de fer de la millor manera
possible.
18.5 La Sra. Sànchez comenta que en relació a la petició del llistat
complert de contractes menors, li agradaria saber si hi ha informes tècnics
i jurídics que avalin aquests contractes que es varen fer l’any 2017.
El Sr. Batle creu que no n’ha fet cap més des de que eren equip de govern i
creu recordar que només s’ha fet el contracte amb l’arquitecte.
El Sr. Batle diu que com a equip de govern actual ell no n’ha signat cap
més pel que fa referència a Binicudrell i diu que si el va signar essent
equip de govern amb ells hi devien estar d’acord.
El Sr. Batle comenta que ell sempre ha estat molt transparent
l’adjudicació i amb les persones que s’han contractat a Binicudrell.

amb

La Sra. Sànchez respon que si ells demanen informes i el Sr. Batle respon
que no són necessaris vol dir que ell no es transparent, i demana quin
problema hi ha en demanar informes.
La Sra. Sànchez conclou que el Sr. Batle no es transparent.
El Sr. Batle respon que si ell ha fet
transparent i que això hagi dut a fer una
cosa que no podia fer amb la llei amb
socialista el denunciï, i recorda que ja
el denunciïn.

qualque qüestió que no ha estat
adjudicació irregular o qualsevol
la mà, emplaça a que el partit
els hi va dir a l’altre ple, que

El Sr. Batle comenta que a l’Ajuntament un no pot fer les coses que vol
sinó que s’ha de complir la llei, i diu que si hi ha alguna cosa que els
crea sospités ho poden demanar però recorda que es una càrrega més de feina
als treballadors de l’Ajuntament i diu que no estaven d’acord quan el
partit popular ho feia, si ara ho volen demanar ho poden fer.
El Sr. Batle diu que ell no dirà a la secretària que no faci l’informe,
però el farà quan el pugui fer segons el volum de feina.
La Sra. Sànchez li recorda al Sr. Batle que la situació era totalment
diferent.
El Sr. Batle li respon que la situació l’han han cercada ells.
La Sra. Sànchez comenta que la situació no és la mateixa, ja que abans hi
havia juntes de govern i ara s’està governant per decrets d’Alcaldia, i
abans no feia les coses de manera unilateral.
El Sr. Batle li recorda que no és l’únic Batle que ha governat per Decret
de Batlia.

18.6 La Sra. Sànchez demana si en aquests moments la factura de l’advocat
és a l’Ajuntament i li demana si ho poden saber o no, referent a les multes
que ell ha dit que no va intentar colar.
El Sr. Batle respon que la factura de les multes no hi és.
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La Sra. Sànchez demana si ara mateix es o no a recaptació.
El Sr. Batle respon que la factura de les multes la va tenir que pagar ell
i desprès n’hi ha d’altres en relació al contenciós interposat per partit
popular en relació als apartaments Mestral-Llebeig que en aquest cas si
s’ha de fer càrrec l’Ajuntament ja que el Batle i la regidora en aquest cas
no varen fer res, i diu que només faltaria que ho haguessin d’assumir els
mateixos, i conclou que aquesta factura si que sap que hi és.
El Sr. Batle diu que la factura que fa referència a les multes no n’hi ha
cap.
18.7 La Sra. Sànchez en relació a l’advocat que va defensar a la Sra.
Baquero, demana al partit popular si sap si l’advocat va cobrar res per
prestar aquests serveis i demana si té qualque document que acrediti que va
cobrar alguna cosa.
La Sra. Sànchez li recorda al Sr. Verdú que ells eren equip de govern i
saben el que va passar, li recriminar al Sr. Verdú que no es poden dir les
coses a la lleugera.
El Sr. Verdú respon que l’únic que sap es que el varen contractar per acord
plenari.
La Sra. Sànchez li demana al portaveu del partit popular si sap si va
cobrar o no aquest advocat.
El Sr. Verdú respon que no ho sap i que varen ser ells qui el varen
contractar
La Sra. Sànchez comenta que ara el que s’està xerrant es de gastar diners.
El Sr. Verdú diu que el partit socialista el que hauria de fer és dir les
coses clares.
18.8 La Sra. Sànchez comenta que en relació a la pregunta 10.
El Sr. Batle demana a la
preguntes que li ha de fer.

portaveu

del

partit

socialista

si

tot

són

La Sra. Sànchez respon que vol donar resposta per al·lusions.
El Sr. Batle emplaça a la portaveu a que torni a fer les preguntes per
escrit.
La Sra. Sànchez respon que ella fa una pregunta i considera que no li ha
contestat bé o no té prou informació, per la qual cosa té dret a replicar.
El Sr. Batle respon que no, que si tot són preguntes les torni a fer per
escrit i considera que no és un prec o suggeriment.
La Sra. Sànchez
afirmacions.

diu

que

en

lloc

de

fer-ho

com

a

pregunta

farà

doncs
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La Sra. Sànchez diu en relació a la pregunta 10, el partit socialista troba
que si a les primeres reunions que va fer amb els comerciants va poder
assistit el portaveu del partit popular, ve a demanar quina diferència hi
ha entre partit popular i el partit socialista., i considera que el partit
socialista també hagués pogut assistir a les reunions i així s’haguessis
evitat moltes coses que desprès es diuen i el Batle respon que són mentida
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El Sr. Batle respon que el Batle té poder per decidir segons quines coses i
aquesta és una decisió que va perdre és Batle de convidar a aquesta reunió
a un grup de l’oposició que ara en aquests moments i en determinats
aspectes dona suport a l’equip de govern.
El Sr. Batle diu que està clar que ell no convidarà al partit socialista a
cap reunió mai a la vista del que ha passat.
La Sra. Goñalons comenta que si el Batle no els té en compte per cap cosa,
no els queda cap més remei que demanar-ho al Ple i per això hi ha els plens
i les comissions.
El Sr. Batle respon que ell ha contestat les preguntes presentades per el
partit socialista
La Sra. Goñalons recorda que ja es la tercera vegada que els diu que a ells
no els tindrà en compte per res, ni pels pressupostos i ara els hi tornar a
dir. La Sra. Goñalons li recorda que no li queda més remei que fer-ho
d’aquesta manera, al Ple i a les comissions.
El Sr. Batle respon que el lloc més adient és a les comissions, i com el
reglament diu que si es fan preguntes amb 48 hores d’antelació s’han de
respondre, ell ho ha fet i no s’ha negat mai.
Essent les 21.40 el Sr. Camps abandona la sessió plenària.
18.9 La Sra. Sànchez comenta que han demanat quin serà el cost de les
actuacions den Tomeu Penya, i li sembla mentida que s’anunciï un
esdeveniment i no es sàpiga el cost que tindrà.
El Sr. Batle respon que no ha dit això. El Sr. Batle continua dient que ell
ha dit que al pressupost hi ha la previsió d’aquestes despeses
La Sra. Sànchez insisteix en que demana al Batle si sap que costarà aquests
esdeveniments, o és que es va a fer alguna cosa sense saber el que costarà.
El Sr. Batle respon que ell sap quin cost tindrà el conjunt i l’artista que
vindrà.
La Sra. Goñalons diu que això és el que demanen.
El Sr. Batle respon que ells xerren de tot, i en aquests moments desconeix
que costaran els wàters químics i prefereix donar aquesta resposta ja que
d’aquesta manera no s’equivocarà.
El Sr. Riudavets diu que en allò que sap tampoc s’equivocaria.
El Sr. Batle conclou que el cost total a dia d’avui no el sap, i el dia del
concert ho sabrà i emplaça al partit socialista que en tot cas faci la
pregunta al ple de juliol, i a més hi ha totes les despeses de Sant
Cristòfol.
La Sra. Goñalons diu que en una paraula no els hi vol dir que costarà el
concert de’n Tomeu Penya.

El Sr. Batle diu que no vol donar una informació que desprès s’equivoqui i
li puguin retreure.
El Sr. Batle conclou que els hi dirà quan sàpiga el cost total del que ha
costat el concert.
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18.10 El Sr. Verdú comenta que quan AGRYTURSA va posar el contenciós, el
Sr. Batle els hi va demanar si coneixien algun advocat i els hi va dir que
no.
El Sr. Verdú diu que en relació als dos enginyers dels quals ha parlat, el
Sr. Morro i el Sr. Manel, només per aquest fet el poble s’ha estalviat
16.000€ i diu que encara el partit socialista no els hi ha donat ni les
gràcies. El Sr. Verdú segueix dient que ell no té res en contra de cap dels
enginyers, però sap que el Sr. Manel de Febrer és un enginyer que et lleva
els problemes de davant i ho aclareix i conclou que així com aniran les
obres es necessita una persona que aclareixi els problemes que surten.
El Sr. Riudavets demana al Sr. Verdú si s’enrecorda que li va dir del Sr.
De Febrer.
El Sr. Verdú diu que si, que li va dir que era molt bo.
El Sr. Riudavets
l’Ajuntament

comenta

que

el

Sr.

de

Febrer

ja

havia

fet

feina

a

El Sr. Verdú diu que el partit socialista ho deixa tot enlaire i sembla que
l’Ajuntament ve a repartir diners amb senalles, i recorda que el partit
socialista cada dia parla dels contractes a dit i el partit popular es fa
la mateixa pregunta: que punyetes a passat amb els contractes a dit i
demana si algun dia els hi explicaran.
El Sr. Verdú diu que el partit socialista s’ha tirat 6 anys fent contractes
a dit, i a més a favor de l’empresa d’aquest senyor que es la que s’ha dut
més contractes a dit, i no heu dit res.
El Sr. Verdú conclou que passa amb els contractes a dit, i comenta que si
ho diuen així ho sabran tothom i podran riure.
La Sra. Sànchez demana si el portaveu del grup popular es dirigeix a ell.
El Sr. Verdú diu que si.
La Sra. Sànchez demana que es miri al Batle que era del partit socialista,
i recorda que el Batle era el responsable de les contractacions i era el
responsable de les obres públiques.
El Sr. Conesa diu que l’equip de govern no s’enterava del que passava.
El Sr. Batle discrepa en que no digués res, i comenta que els contractes es
varen fer legalment i ara es fan legalment, i comenta que el Batle amb el
consens de l’equip de govern, el Batle adjudicava legalment els contractes
El Sr. Batle conclou que si abans ho feia i estava d’acord, que ha passat
ara.
La Sra. Sànchez respon que els deia mentides.
El Sr. Batle retira la paraula a la Sra. Sànchez.
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El Sr. Verdú diu que en relació a l’hotel de Sant Tomàs, el partit popular
va treure el tema a la comissió de que es tractava d’un establiment que no
disposava de llicència d’obertura, i demana si es tindria de fer algo per
part de l’Ajuntament en aquesta qüestió i demana al partit socialista que
en pensa.
La Sra. Sànches respon que ara ells no governen.
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El Sr. Verdú recorda que varen contestar alguna cosa a la comissió.
La Sra. Goñalons diu que el qui va contestar a la comissió va ser el Batle,
i va dir que hi havia molts de negocis o comerços havien obert sense tenir
la llicència d’obertura, i diu que va dir que fins ara s’havia fet
d’aquesta manera.
El Sr. Verdú demana si ho troben normal a això.
El Sr. Batle diu que tots els membres de la corporació poden donar la seva
opinió, i ell la va donar a la comissió.
La Sra. Goñalons comenta que a tothom al acabar l’obra a l’endemà no
disposa de les pertinents llicències d’ocupació o obertura.
El Sr. Verdú respon que ell no en tenia coneixement de que passes això as
Migjorn i respon que ara ho ha vist i comenta que li ha passat el mateix a
l’estilet i ara li passa a l’hotel i considera que és vergonyós.
La Sra. Sànchez demana si sap cert que no disposa de llicència d’obertura.
El Sr. Verdú respon que aquesta llicència no ha estat tractada a cap
comissió.
El Sr. Batle diu que el que no pot ser és que un grup de l’oposició demani
una cosa i l’altre no vulgui contestar i ara es posin a demanar ells.
La Sra. Sànchez diu que ella ha contestat tot el que li han demanat
El Sr. Batle demana que la pregunta en concret és que farien ells en el cas
que hi hagi establiments que obrin sense llicència.
La Sra. Sànchez respon que ells ara no estan governant i si li hagués fet
la pregunta abans li hagués dit la seva opinió, i li recorda al Sr. Verdú
quines són les dues persones que ara estan governant, el Sr. Batle i aquest
Sr. que viu a Eivissa i amb el suport puntual dels regidors del partit
popular.
El Sr. Batle diu que el Sr. que viu a Eivissa fa bastanta més feina que els
senyors que abans hi havia a l’equip de govern.
El Sr. Berlinghieri diu que el senyor que viu a Eivissa té un nom.
18.11 El Sr. Verdú comenta que respecte a l’Associació que es vol fer per a
l’escola de música tota la documentació es troba a l’Ajuntament, i diu que
no sap si ara és oportú o no demanar-ho però demana a la secretaria quanta
estona estaria en resoldre aquest tema, si li pot dir.
La secretària respon que no és el moment oportú per contestar en el punt de
precs i suggeriments.
El Sr. Verdú diu que només volia saber si suposava 15 dies de feina o més.

La Sra. Secretària respon que té altres temes pendents de resoldre abans
que el platejat pel regidor del partit popular.
El Sr. Verdú demana si sap quan de temps s’estarà quan arribi el moment.
La secretària respon que ho desconeix.
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.50 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

Secretària interina - Catalina El Batle - Pedro G. Moll Triay
Pons Marqués
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