ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 27/09/2018.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 27/09/2018, 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.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sr. 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 ordinària de data 26.7.2018
i còpia de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 5.9.2018,
sense cap intervenció es somet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dóna compta de les Resolucions d’Alcaldia, des de el núm. 273 de data
23.7.2018 al número 371 de data 21.9.2018.
El Ple resta assabentat.
TERCER.- SENTÈNCIA NÚM. 224/2018, DE DATA
PROCEDIMENT ORDINARI 28/2017, DONAR-NE COMPTE

18.7.2018

RECAIGUDA

EN

EL

La secretària interina llegeix la part dispositiva de la Sentència núm.
224/2018, de data 18.7.2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Palma de Mallorca que es transcriu a continuació:
“Que debo estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad mercantil AGRICULTURA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS,
SA
(AGRYTURSA),
contra
la
presunta
desestimación
por
silencio
administrativo negativo de la reclamación planteada por la entidad
mercantil ahora demandante, los días 20 de julio y 9 de noviembre de 2016,
consistente en que le fuese devuelto el aval bancario depositado en el
Ayuntamiento de Es Migjorn Gran (Menorca), en garantía de determinado
compromiso asumido mediante convenio firmado el día 5 de diciembre de 2006,
debiendo proceder el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran a devolver a la
empresa ahora demandante el aval bancario constituido por la entidad
mercantil IMAGINA, SL, el día 12 de diciembre de 2006, por importe de
48.188,89 euros, fijando a tal efecto el plazo de TRES MESES contados a
partir de la notificación de esta sentencia a la Administración demandada.
Sin costas.
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Notifíquese esta resolución a las partes haciéndolas saber que contra la
misma cabe recurso de apelación en dos efectos que deberá interponerse por
escrito ante este mismo Juzgado dentro del plazo de quince días siguientes
a su notificación y del que concederá, en su caso, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares.”
El Ple resta assabentat.
QUART.- SENTÈNCIA NÚM. 258/2018, DE DATA
PROCEDIMENT ORDINARI 9/2017, DONAR-NE COMPTE

3.9.2018,

RECAIGUDA

EN

EL

La secretària interina llegeix la part dispositiva de la Sentència núm.
258/2018, de data 3.9.2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Palma de Mallorca que es transcriu a continuació:
“Que debo desestimar el recurso contencioso-adminitrativo interpuesto por
la entidad mercantil AGRICULTURA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SA (AGRYTURSA),
contra la Resolución adoptada por la Alcaldía de Es Migjorn Gran, el dia 11
de marzo de 2016, en el que se desestimó el recurso de reposición
interpuesto el día 24 de febrero de 2016, contra la Resolución de la
Alcaldía, de 11 de febrero de 2016, por la que se ordenó la inmediata
paralización de las obras iniciadas en el complejo de apartamentos “Garden
suite” de playa Santo Tomás (parcela H2-bis del polígono A de la
Urbanización Santo Tomás del municipio de Es Migjorn Gran) y archivar el
expediente municipal de comunicación previa número 60.35/2015M, así como
requerir al promotor a fin de solicitar la correspondiente licencia de
obras para la posible autorización de las actuaciones realizadas, no
amparada en dicha comunicación previa, por ser conforme a derecho. Sin
costas.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de apelación en dos efectos que deberá interponerse por
escrito ante este mismo Juzgado dentro del plazo de quince días siguientes
a su notificación y del que concederá, en su caso, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares.”
El Ple resta assabentat.
CINQUÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS PER AL FINANÇAMENT DELS PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS
COMUNITARIS BÀSICS PER A L'ANY 2018
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l'esborrany de Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es
Mercadal, Alaior, Maó, Es Castell i Sant Lluís per al finançament dels
programes de serveis socials comunitaris bàsics per a l'any 2018.
La Sra. Sánchez demana si la quantitat és la pressupostada i el batle
respon que una mica més.
La comissió per
següents acords:

unanimitat

acorda

proposar

al

Plenari

l’adopció

dels

PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca
i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es

Mercadal, Alaior, Maó, Es Castell i Sant Lluís per al finançament dels
programes de serveis socials comunitaris bàsics per a l'any 2018.
SEGON.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que ja ho va explicar a la comissió de la
setmana passada.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
L'ASSAMBLEA LOCAL DE CREU ROJA ESPANYOLA DE FERRERIES

DES

MIGJORN

GRAN

I

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle comenta que es tracta del conveni que es fa cada any amb la creu
roja de Ferreries i amb el que queda conveniat el servei que presten durant
les festes, a diferents actes, els dos concerts d’estiu, la sessió de
proves de tir que dur a terme la policia, etc.
Comenta que la partida del pressupost era de 5.000 € i que s’ha fet una
modificació de crèdit pels 482,14 restants.
El Sr. Verdú demana si amb aquest conveni hi entra el servei que fan per
les festes i el batle li respon que si a l’hora que aprofita per dir que
fan una molt bona feina i que sempre que els hi ha demanat una
col·laboració estan predisposats a venir, posa per exemple una sortida a
Sant Tomàs que van fer els usuaris del centre de dia on la creu roja ve
acompanyar-los.
La Sra. Sánchez demana si aquests tipus de desplaçaments amb el centre de
dia estan inclosos al conveni i el batle respon que ara si, que abans no hi
eren però que en aquest conveni s'han afegit igual que s'hi ha afegit
l'assistència a concerts.
La comissió per
següents acords:

unanimitat

acorda

proposar

al

Plenari

l’adopció

dels

PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i la Creu
Roja Assemblea de Ferreries per a l’exercici 2018, per la qual l’Ajuntament
concedeix una subvenció màxima de 5.482,14 per contribuir al programa
integral d’atenció en diferents àmbits de cooperació que l’entitat
humanitària dur a terme al municipi des Migjorn Gran.
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 33848000 del Pressupost municipal de l’exercici 2018.
QUART.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest conveni respecte als anya
anteriors es que engloba la part de festes com cada any i s’ha afegit
l’assistència prestada en els dos concerts celebrats: el concert solidari
d’en Tomeu Penya i el de la Banda de Música, per sort no s’han hagut de
necessiar les prestacions de la Creu Roja.
El Sr. Batle continua dient que també inclou l’assistència a la tirada que
fa cada any per entrenar la Policia Local.
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El Sr. Batle conclou que considera que la Creu Roja fa molt bona feina i
s’ha de seguir apostant per ells, i des d’aqui vol donar-li les gràcies per
la bona feina que fan.
Per últim, el Sr. Batle diu que s’ha inclòs les sortides que es fan al
centre de dia.
El Sr. Batle conclou que es un conveni prou interessant i positiu.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SETÈ.- CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I ALIANÇA MAR BLAVA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que es tracta d’un conveni que ja fa uns anys que s’està
signant
La comissió per unanimitat acorda proposar a l’alcaldia l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i
l'Associació Aliança Mar Blava per l'exercici 2018, per la qual
l'Ajuntament concedeix una subvenció màxima de 500€, per fomentar les
actuacions de protecció del municipi davant els diferents projectes
d'exploració i explotació d'hidrocarburs a l'àmbit marí del mediterrani
nord-occidental.
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 172148000 del Pressupost municipal de l’exercici 2018.
QUART.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es el mateix conveni amb la
mateixa quantia econòmica que l’any anterior.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
VUITÈ.- RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DE REFORÇ DE LES PLANTILLES POLICIALS PER
CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS O CAUSES EXTRAORDINÀRIES
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
Atès que per la celebració de les festes patronals de Sant Cristòfol de Ses
Corregudes des Migjorn Gran va ser necessari reforçar la plantilla de la
Policia Local, per la qual cosa es varen signar acords de col·laboració
entre l'Ajuntament des Migjorn Gran i la resta d'ajuntaments de l'illa de
Menorca.
Atès que per la celebració de la resta de festes patronals va ser necessari
reforçar la plantilla de personal dels respectius ajuntaments.
La comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari municipal l’adopció
dels següents acords:

PRIMER.- Ratificar els acords de col·laboració entre l'Ajuntament des
Migjorn Gran i la resta d'ajuntaments de l'illa de Menorca pel reforç de
les plantilles policials per circumstàncies especials o per causes
extraordinàries per a la celebració de les festes de Sant Cristòfol de Ses
Corregudes.
SEGON.- Ratificar els acords de col·laboració entre l'Ajuntament des
Migjorn Gran i l'Ajuntament de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Alaior i
Sant Lluís per a reforçar la plantilla de personal dels respectius
ajuntaments en les seves festes patronals.
TERCER.- Notificar l'esmentat acord a la resta d'ajuntaments.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’una ratificació ja que
varen tenir que signar els convenis abans de cadascuna de les festes
patronals.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
NOVÈ.- PLA ESTRATÈGIC 2018-2022 DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ: APROVACIÓ
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 29.6.2017 (RE 771) vam rebre el Pla Estratègic del Fons
Menorquí de Cooperació 2018-2022.
Atès que l'Ajuntament
Cooperació.

des

Migjorn

Gran

es

soci

del

Fons

Menorquí

de

El Sr. Verdú demana si cada ajuntament fa l’aportació que vol i el batle li
explica que sa idea és que cada ajuntament aporti el 0,7% del seu
pressupost, comenta que l’aportació des Migjorn Gran i la de Ferreries
superen aquest 0,7% i que els altres ajuntament van retallar aquesta
aportació fa uns anys, però que la idea és que l’aportació sigui del 0,7%
La comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari municipal l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Pla Estratègic del Fons Menorquí de Cooperació 20182022.
SEGON.- Notificar l’acord anterior al Fons Menorquí de Cooperació.”
Obert el debat, el Batle recorda que tots els ajuntaments formen part del
Fons Menorquí de Cooperació, i l’Ajuntament va rebre aquest Pla que es un
poc la ruta a seguir per aquests quatre anys i ara s’ha d’aprovar per Ple.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DESÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que es tracta d’una proposta que han considerat
convenient per tal de baixar l’IBI i es tracta de canviar el tipus de
gravamen passant del 0,60 € al 0,55 € Comenta que aquesta baixada de
gravamen baixarà els ingressos però que tal i com està l’Ajuntament
econòmicament ara ho permet.
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La Sra. Sánchez diu que el seu grup ferà una reserva de vot al respecte i
que votaran al plenari i que els motius d’aquesta reserva és que consideren
que a l’expedient no hi a prou informació, una modificació de l’ordenança
d’IBI amb quatre fulles consideren que manca informació. Comenta que estan
d’acord amb que baixi el quoficient però volen saber quina baixada
d’ingressos suposarà per l’Ajuntament, diu també que aquesta baixa s’haurà
de quadrar amb les despeses i volen saber d’on es retallarà i a més diu que
tenen dubtes de si realment els veïns veuran realment aquesta baixa al
rebut.
La Sra. Goñalons demana quina és la diferència i el batle respon que és de
5 punts i que encara no s’ha mirat de quines quantitats es rallen, comenta
que ara es tracta de la proposta de modificació. La Sra. Goñalons diu que
s’han de saber les quantitats.
El Sr. Verdú diu que l’IBI des
Sánchez li diu que no es ver,
baix de Menorca i el Sr. Verdú
Sánchez repeteix que es tracta
baix de Menorca, que després hi

Migjorn és el més alt de Menorca i la Sra.
que Es Migjorn té el segon quoficient més
li diu que as Migjorn es paga molt. La Sra.
del quoficient i que aquest és el segon més
ha els valors que depenen del cadastre.

El Sr. Verdú diu que l'equip de govern i el partit popular van acordar
baixar l’IBI i que no van poder fer-ho pel tema dels prèstec de proveïdors
que ells desconeixien i que per açò ara que es pot fer es vol fer.
La Comissió per tres (3) vots a favor; (1) del batle i (2) del grup popular
i tres (3) reserves de vot del grup socialista, proposa al Plenari
Municipal, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre béns immobles que queda redactat de la següent
manera:
"IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1r.De conformitat amb el que preveu l'article 72 del Reial Decret 2/2004, de 5
de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles
aplicable a aquest municipi queda fixat en els termes que s'estableixen a
l'article següent.
Article 2n.El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns de
naturalesa urbana es fixa en el 0,55%.
El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns de
naturalesa rústica es fixa en el
0,55%.
De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns
immobles aplicable als béns, els valors cadastrals dels quals s'hagin
revisat o modificat serà:
a) Si es tracta de béns de naturalesa urbana, el 0,55%
b) Si es tracta de béns de naturalesa rústica, el 0,55%

4. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns
de naturalesa urbana destinats a ús comercial es fixa en 0,55%.
5. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns
de naturalesa urbana destinats a ús residencial però que es troben
desocupats amb caràcter permanent es fixa en 0.65%.
Disposició addicional.
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
i la Llei general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
BOIB."
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
Obert el debat, el Sr. Batle
prou important. El Sr. Batle
donades es sol repercutir en
cosa que no va passar el 2011

comenta que es una modificació de l’Ordenança
continua dient que quan les coses venen mal
una pujada dels impostos per als ciutadans,
a Migjorn.

El Sr. Batle comenta que un cop s’han sanejat els comptes de l’Ajuntament i
s’ha pogut retornar el prèstec de proveïdors, s’ha considerat adient per
part de l’equip de govern i amb el recolzament del Partit Popular que
s’havia de donar aquest caramel·let als ciutadans des Migjorn, ja que
aquests s’ho mèreixen.
El Sr. Batle explica que la baixa de 0.60% a 0,55% considera que serà
positiva per a les famílies des Migjorn.
El Sr. Batle reconèixer que la baixada en el rebut no suposarà molta
quantitat, però és una baixada que els ciutadans es mèreixen.
El Sr. Batle diu que a la Comissió Informativa se’l va criticar que la
documentació era molt senzilla o molt flaca, i demana a la secretaria que
digui si realment hi havia tota la documentació necessària a l’expedient.
La Secretària interina diu que l’expedient que va anar a comissió era
complet i disposava de la documentació estrictament necessària per tramitar
una modificació d’ordenança..
La Sra. Sànchez comenta que el seu grup votarà a
l’Ordenança Fiscal, i comenta que a la comissió
cosa que els va venir de no a tots els membres
que volen fer una serie de consideracions bé en
que han presentat respecte de l’IBI.

favor de la modificació de
es varen “reservar el vot”
de la Comissió, i comenta
aquest punt o en la moció

La Sra. Sànchez diu que la modificació de l’IBI els darrers anys que varen
compartir govern amb el Sr. Pere Moll era una de les revindicacions que
varen fer, tant a nivell d’equip de govern com d’assamblea. La Sra. Sànchez
continua dient que arran de que cada any hi havia superàvit i aquest per la
Llei Montoro no es podia gastar se li va demanar en diverses ocasions que
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abaixes impostos. La Sra. Sànchez conclou que era una petició com moltes
altres que el Sr. Moll no va atendre mai, i s’hagués pogut fer en els anys
que tal vegada era més díficil tirar endavant per les families.
La Sra. Sànchez diu que li agradaria que el Batle expliqui les vertaderes
raons de perquè es baixa l’IBI ara i no h va fer abans, cosa que porta
sempre allà mateix, i és que el Batle no hi era i com no feia la seva feina
el partit socialista va decidir marxar de l’equip de govern, i recorda al
partit popular que ara està recolzant aquesta manera de fer les coses.
La Sra. Sànchez comenta que com ja varen dir a la comissió i tot i que la
secretaria hagi corroborat que hi ha la documentació necessària per dur a
terme aquesta modificació, troben que es un expedient pobre per la part més
política que tècnica.
La Sra. Sànchez manifesta que tenen dubtes en relació a si aquesta baixada
tindrà un impacte significatiu en els rebuts dels ciutadans, i considera
que per molt que baixi el gràvamen el valor cadastral es massa elevat i fa
anys que no es revisa i s’hauria d’haver fet ja l’any 2014.
La Sra. Sànchez continua dient de que tenen dubtes també de om s’encaixarà
aquesta davallada d’ingressos en el Pressupost tenint en compte que la
principal font d’ingressos de l’Ajuntament és l’IBI, comenta que si es
baixen els ingressos per a l’any 2019, qualque partida de despeses es veurà
rebaixada per compensar.
La Sra. Sànchez insisiteix en que la principal font d’ingressos de les
arques municipals és l’IBI i els hi agradaria tenir més informació de
quines partides prioritàries es baixaran i si es té previst fer qualque
ratallada en els propers pressupostos i això pugui suposar una davallada
de la qualitat dels serveis.
La Sra. Sànchez llegeix en veu alta part del dictamen de la comissió
informativa, i comenta que se li va demanar quines partides de despesa
havia pensat retallar i aquesta resposta va ser 0, no va dir res, no va
obrir la boca.
La Sra. Sànchez continua dient que la proposta de modificació de l’IBI la
va portar el Batle i ell no va dir res, sinó que va ser el portaveu del
partit popular qui va defensar la proposta dient que l’IBI que es paga a
Migjorn és el més alt de tota Menorca i és paga molt. La Sra. Sànchez
comenta que si haguessin revisat les ordenances fiscals que regulen
l’impost a altres ajuntaments de Menorca veurien que el que varen dir és
una mentida.
La Sra. Sànchez explica que el seu grup ha repassat les diferents
ordenances dels altres ajuntaments, i han fet la feina que toca, i es
conclou que a Maó el gravàmen es de 0,67%, a Ciutadella de 0,719%, a Alaior
de 0,6%, Ferreries 0,75%, Es Mercadal 0,61%, Es Castell 0,72%, Sant Lluís
0,65%. La Sra. Sànchez conclou que es Migjorn es pagui més que a la resta
d’ajuntaments de Menorca és una mentida.
La Sra. Sànchez comenta que s’hauria de haver fet una feina més exhaustiva
de modificació de la ordenança que es té ara, i s’hauria pogut aprofitar
per introduir bonficacions a l’ordenança i /o haver aplicar una minoració
en el gràvamen de les families que més ho necessiten o baixar el gravàmen
per a locals destinats a entitats culturals.
La Sra. Sànchez diu que s’hagués pogut aprofitar per baixar el gravàmen
dels locals comercials.

La Sra. Sànchez comenta que una de les propostes que fa el seu grup es que
s’apugi el gravàmen dels habitatges desocupats, ja que desprès hi ha
queixes de que no hi ha pisos de lloguer i aquesta seria una mesura bona
per dinamitzar el tema dels lloguers. La Sra. Sànchez diu que s’ha deixat a
0,65% com estava i creuen que s’hauria de pujar, però aquest 0,65% no s’ha
aplicat mai as Migjorn però s’havia de fer un reglament per poder-se
aplicar i aquest no s’ha arribat a fer mai. La Sra. Sànchez conclou que ara
seria el moment de fer aquest reglament i que es pogués aplicar aquest
gràvamen i així poder incentivar el lloguer.
La Sra. Sànchez diu que també es podria sol·licitar una revisió cadastral
que segurament tindria més impacte en la baixada dels rebuts.
El Sr. Batle interromp dient que desprès hi ha una moció que parla del
mateix, i entén que ara es debatrar tot en aquest punt i desprès la
portaveu del partit socialista no ho tornarà repetir tot.
El Sr. Riudavets comenta que la portaveu del partit socialista ha de dir
tot el que consideri pertinent a cada punt, tot i que hi haurà coses que no
es repetiran.
La Sra. Sànchez diu que tot això no es repetirà, i a la moció es parlarà
dels punts de l’acord. La Sra. Sànchez recorda que ella ja ha dit que es
podria rebatre en aquest punt o en el de la moció.
La Sra. Sànchez conclou que quan es modifica una ordenança hi ha diverses
coses a tenir amb compte quan es modifica la màxima font d’ingresos de
l’Ajuntament i diu que queda clar que aquesta feina no s’ha fet , l’únic
que s’ha dit es que es baixa del 0,60% al 0,55% i no s’ha dit res més, i
recorda que el Sr. Batle dins el pacte que té amb el partit popular, un
dels punts era baixar l’IBI i així ho ha fet. La Sra. Sànchez conclou que
aquest es l’estil del Sr. Pere Moll: el PP vol que faci això ara, docns ho
fa, si ho hagués fet per ajudar al ciutadans com diu per premsa ho hauria
fet abans i no ara.
El Sr. Verdú comenta que ell constestarà al que li interessa al seu grup.
El Sr. Verdú continua dient que fa un any i mig el partit popular va haver
d’agafar les rendes amb segons quines coses de l’Ajuntament i varen fer una
sèrie de propostes a l’equip de govern , entre elles varen arribar a
determinats acords. El Sr. Verdú recorda que abaixar l’IBI va ser el primer
o segon acord al qual varen arribar.
El Sr. Verdú diu que es cert que l’any passat ells varen voler davallar
l’IBI, però un informe d’intervenció ens va dir que no es podia fer degut
al préstec de proveïdors que tenia l’Ajuntament. El Sr. Verdú recorda que
ells automàticament varen sortir a demanar disculpes per no poder abaratar
l’IBI, i l’oposició l’únic que va fer va ser tirar els trastos que va poder
a sobre seu, dient que havien anunciat a “bombo i platillo” una davallada
que no podien dur a terme. El Sr. Verdú diu que ara ha passat un any i ara
si que ho fan, i és el resultat d’haver-se reunit unes quantes vegades.
El Sr. Verdú diu al partit socialista que han tingut un any per presentar
això, i no ho han fet, i diu que ells es pensaven que el PP és com el PSOE
que no feia res, però ells ho han fet però poder tirar endavant això ha
comportat fer unes quantes reunions.
El Sr. Verdú comenta que el partit socialista reclama informes a
l’expedient i li recorda a la Sra. Sànchez que ella va començar a governar
l’any 2011 i aquella època varen modificar totes les ordenances, i recorda
que anava a veure els expedients i tampoc hi havia informes i li recorda
que ella no va fer cap informe per apujar els impostos, i amb l’excusa de
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que estaven desfassades les ordenances, va pujar tots els impostos, i
comenta que es desconeix a que es destinaven els majors diners recaptats,
quins beneficis tindria el poble. El Sr. Verdú diu que el que té clar és
que el partit socialista va pujar els imposts.
El Sr. Verdú diu que si al partit socialista no li fan falta informes per
apujar els imposts, considera que al partit popular i l’equip de govern
tampoc li fan falta informes per baixar els imposts.
El Sr. Verdú comenta que el partit socialista diu que als habitatges
desocupats s’haurien de pujar al 0,75%, i comenta que és típic del partit
socialista decidir ells mateixos quin habitatge es consider ocupat o
desaocupat, i es demana si considera que els catalans que venen dues o tres
vegades a l’any si esta o no ocupats els seus habitatges.
La Sra. Sánchez li recoda que això ho ha de plasmar el reglament que es
troba pendent.
El Sr. Verdú proposa una altre cosa, i diu que aquells que tenen dues cases
i una la lloga li podrien abaixar el 25% en el rebut de l’IBI. I es demana
si això no seria millor, enlloc d’estar sempre donant bastonades i pujant
impostos. El Sr. Verdú conclou que aquesta gent tindria més ganes de llogar
les cases.
El Sr. Verdú diu que no són ningú per via reglament determinar quines cases
es considera que estan ocupades o no, i segurament que estarien ocupades
les cases dels més afins al partit socialista.
El Sr. Verdú diu que ells fan aquesta oferta i l’any que ve, entri qui
entri la poden debatre. El Sr. Verdú considera que el partit socialista
sempre arriba tard.
El Sr. Verdú conclou que fa un any i mig varen intentar modificar l’IBI a
la baixa, no ho varen poder fer en aquell moment i en conseqüència varen
demanar disculpes i ara ho han fet, i comenta que és una de les coses que
varen acordar amb l’equip de govern, i estan contents perquè beneficiarà en
alguna cosa a la gent del poble.
El Sr. Verdú diu que en el punt de la moció ja dirà més cosa, ja que suposa
que alguna cosa es debatrà en el punt de la moció.
El Sr. Batle comenta que sempre estan amb el mateix, i diu que el partit
socialista sempre agafa l’excusa de que ho hauria d’haver fet el Batle en
el seu moment, com si no hi hagués regidors; que el Batle no hi era; que el
Batle era molt bo durant la legislatura 2011-2015 i de cop i volt va ser
molt flac, quan va ser el Batle que ha tingut més vots de la història des
Migjorn, per davant inclòs del Sr. Riudavets.
El Sr. Batle segueix dient que no entén que el grup socialista pugui passar
de tenir una persona a dalt de la teulada i desprès el vulgui enterrar en
el soterrani. El Sr. Batle continua dient que ell sempre ha donat les
explicacions pertinents encara que sembla que el PSOE no l’ha cregut.
El Sr. Batle explica que sempre arriben allà mateix, que el Batle ho havia
de fer tot i comenta que ara té un únic regidor i de les àrees que gestiona
afortunadament se’n despreocupa, a diferència dels regidors que formaven
part abans de l’equip de govern que no feien la seva feina.
El Sr. Batle diu que modificar les ordenances, podia pertànyer a l’Àrea
d’Hisenda i considera que l’anterior regidora d’hisenda hagués pogut
desenvolupar aquest reglament.

El Sr. Batle comenta que aquests retrets no porten a enlloc i s’hauria de
mirar de cara al futur, i li diu al partit socialista que a data d’avui hi
ha un Batle triat pels ciutadans i dos grups a l’oposició (no triat pels
ciutadans, cosa que varen triar ells), i ara el partit socialista es dedica
a fer una oposició destructiva.
El Sr. Batle manifesta que està content de que el partit socialista voti a
favor de la modificació de l’ordenança del IBI.
El Sr. Batle demana que es miri cap el futur, que aquesta modificació és
una cosa bona pel poble, i considera que no hi ha per a que tenir cap tipus
de reglament i demanar informes. Considera que això ho estant dient per
enredar a l’equip de govern i als treballadors de l’Ajuntament.
El Sr. Batle continua dient que de cara al Pressupost 2019 es veurà la
davallada de l’IBI i en conseqüència hauran de baixar les despeses, el Sr.
Batle continua dient que no s’abaixaran els serveis socials, no s’abaixarà
cultura ni tampoc amb personal, sinó que diu que és de caixó que es baixarà
en inversió, i recorda que l’any 2018 ha estat l’any amb més inversió des
de que l’Ajuntament des Migjorn Gran es un municipi independent.
El Sr. Batle continua dient que tot i la retallada que s’haurà de fer en
inversió, el ciutadà agrairà la davallada en el rebut de l’IBI, i considera
que es una mesura positiva que sembla que tirarà endavant amb el vot unànim
dels membres de la corporació i en conseqüència s’han de felicitar tots.
La Sra. Sànchez comenta que ells demanen tots aquests informes perquè no
confien en la feina feta pel Sr. Batle, i li recorda al Batle que si fa una
proposta a tractar a Ple ho ha d’explicar i li retreu que ell en cap moment
ha explicat perquè modifica l’IBI.
El Sr. Batle interromp dient que al principi de la intervenció ho ha
explicat.
La Sra. Sànchez diu que segons les explicacions que ha donat hagués pogut
portar abans la modificació de l’IBI perquè ell era el Batle. I considera
que el tipus d’equip de govern que hi ha ara a l’Ajuntament hauria de ser
encara més transparent que qualsevol altre tipus d’equip de govern, i
considera que s’hauria d’explicar el pacte que tenen amb el partit popular.
La Sra. Sànchez comenta que tenen clar quines varen ser les peticions del
partit popular però desconeixen la contrapartida del Batle.
El Sr. Batle interromp dient que això no és un pacte sinó acords puntuals,
i insisteix que són acords puntuals de pressupost, de fer carrers nous i
conclou que això és el que recolza el partit popular i demana als
socialistes quan ho entendran.
El Sr. Batle continua dient que ho veu que no confien en ell, però el Batle
reconeix que ell tampoc confia en els membres del partit socialista, i
recorda que en el seu moment hi va confiar i diu que mira com li ha anat.
La Sra. Sànchez diu que sembla ser que el que es retallarà serà en
inversions i comenta que al Ple d’avui hi ha dos punts que venen finançat
per les inversions financerament sostenibles del CIM, i comenta que passarà
si 30 de novembre de 2018 aquestes obres no estan executades en el seu
100%, cosa que haurà de ser assumida per l’Ajuntament i a més es retallaran
les despeses d’inversions de 2019. La Sra. Sànchez conclou que poden tenir
un problema sota la seva impressió.
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La Sra. Sànchez recorda al Sr. Verdú que el prèstec de proveïdors va venir
arran d’una aprovació del Ministre Montoro, i no entén perquè el portaveu
del del partit popular es queixa d’això. La Sra. Sànchez li recorda que el
ministre va aprovar aquest tipus de prèstecs per llevar deutes dels
proveïdors amb l’Ajuntament. La Sra. Sànchez conclou que si tant el
molestava aquest préstec ha de tenir en compte que el va imposar el govern
que pensava com ell.
La Sra. Sànchez insisteix que a l’expedient només hi havia 4 fulles.
El Sr. Batle interromp dient que ja està bé de repetir el mateix, i
continua dient que hi havia la documentació necessària per dur a terme una
modificació de l’ordenança.
La Sra. Sànchez comenta que no troba normal que a una comissió vengui un
Batle i digui que vol baixar l’IBI, i se li demani quina quantitat de menys
recaptarà l’Ajuntament amb aquesta davallada i no ho sàpiga contestar
considera que es vergonyós.
La Sra. Sànchez conclou que al programa electoral del PP no hi havia res
respecte de la davallada de l’IBI, i comenta que ara qui venen eleccions
volen abaixar els impostos.
El Sr. Verdú comenta que no té res a dir en relació al ministre Montoro i
recorda que això és el que es devia i el que es tenia que pagar.
El Sr. Verdú diu a la portaveu del partit socialista que ell no li ha de
presentar cap documentació de cap tipus.
El Sr. Verdú comenta que li fa gràcia que li diguin que no ho portaven en
el programa electoral i reconeix que aquest punt no estava al programa
electoral, però no veu quin problema hi ha en fer una cosa encara que no
estés al programa electoral i demana al partit socialista si també portaven
en el programa electoral el follón que han armat al poble. El Sr. Verdú els
hi recorda que el partit socialista va dir que governarien quatre anys i
farien moltes coses i els hi recorda que de les promeses fetes no compliran
res.
El Sr. Verdú inisiteix en que el follón que han armat tampoc estava al
programa electoral dels socialistes, i desprès es dediquen a criticar el
partit popular quan ells ho fan pitjor i considera que el partit popular ha
canviat d’idea en favor del poble.
El Sr. Verdú conclou que el partit socialista fa estona que ha perdut el
nord i arriben sempre tard a tot i comenta que varen prometre moltes coses
que ara no podran complir, i ara volen ficar la culpa al partit popular i
considera que a data d’avui el partit popular no es el problema sinó una
solució i considera que el partit socialista és el problema.
El Sr. Batle diu que acabarà el debat ratificant les paraules que acaba de
dir el partit popular, i considera que el que ha passat as Migjorn és de
traca i és per venir a fer una pel·lícula.
La Sra. Gonyalons interromp dient que té tota la raó.
El Sr. Batle li recorda que té ell la paraula.
El Sr. Batle conclou que la quantitat recaptada de menys per la davallada
de l’IBI s’explicarà en els pròxims pressupostos.

El Sr. Batle diu que creu que hi ha una qüestió personal cap a la seva
persona per part del partit socialista i això
ho treuen a cada ple, i
comenta que han de mirar pel benestar dels ciutadans i ciutadanes del
municipi des Migjorn i considera que actualment no hi estan mirant.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
ONZÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA L'IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que amb aquesta modificació el que es
pretén és
incentivar l’adquisició de vehicles elèctrics i híbrics , d’aquesta manera
s’inclou una bonificació del 50% pels vehicles híbrics i una bonificació
del 75% pels vehicles elèctrics. Comenta que la proposta inicial era
bonificar amb el 100% els vehicles elèctrics però
que quan ho va
traslladar a la secretària aquesta li va comentar que no es podia fer.
La Sra. Sánchez diu que tampoc hi deu haver l’estudi de les quantitats fet,
tot i que es tractarà d’una menor baixada. El batle respon que no.
El Sr. Verdú diu que no representarà res que de vehicles elèctrics no ni
deu haver cap i la Sra. Sánchez li diu que de hídrics si que ni ha alguns.
La Comissió per unanimitat, proposa al Plenari Municipal, l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica que queda
redactat de la següent manera::
"ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1
De conformitat amb el que preveu l’article 95 del Reial Decret legislatiu
2/2004 , de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals,
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
aplicable en aquest municipi s’haurà d’exigir d’acord amb el quadre de
tarifes recollit a l’apartat 1 de l’esmentat article, incrementades amb
l’aplicació del coeficient 1,40.
Article 2
El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant el rebut corresponent.
Article 3
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es
reformin d’una manera que n’alteri la classificació a l’efecte del present
impost, els subjectes passius hauran de presentar a l’oficina gestora
corresponent, dins el termini de trenta dies a comptar de la data
d’adquisició o de reforma, una declaració-liquidació, segons el model
determinat per aquest Ajuntament, que ha de contenir els elements de la
relació
tributària
imprescindibles
per
a
la
liquidació
normal
o
complementària que sigui procedent i, així mateix, l’hauran haver
efectuada. Caldrà acompanyar la documentació acreditativa de compra o de
modificació del vehicle amb el certificat de les seves característiques
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tècniques i amb el document nacional d’identitat o codi d’identificació
fiscal del subjecte passiu.
2. En el moment de presentar la declaració-liquidació a què es refereix
l’apartat anterior, el subjecte passiu haurà d’ingressar l’import que
resulti
de
la
quota
de
l’impost
d’aquella
liquidació.
Aquesta
autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre no
es comprovi, mitjançant l’oficina gestora, que la dita operació s’ha
efectuat aplicant correctament les normes que regulen l’impost.
Article 4
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la
circulació, el pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà
durant els mesos de març i abril de cada exercici.
2. En el supòsit regulat a l’apartat anterior, la recaptació de les
corresponents quotes s’haurà de realitzar mitjançant el sistema de padró
anual en el qual hi hauran de figurar tots els vehicles subjectes a
l’impost que hi hagi inscrits en el corresponent Registre Públic a nom de
persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.
3. El padró o matrícula de l’impost s’haurà d’exposar al públic per un
termini de 15 dies per tal que els legítims interessats puguin examinar-lo
i, si és el cas, formular les oportunes reclamacions.
L’exposició al públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un
dels subjectes passius.
Article 5
a) Gaudiran d’una bonificació del 75% els vehicles elèctrics. Per poder
beneficiar-se de l'esmentada bonificació, caldrà que la persona interessada
presenti la sol·licitud acompanyant-la amb la documentació que acrediti que
es tracta d'un vehicle elèctric.
b) Gaudiran d’una bonificació del 50% els vehicles híbrids. Per poder
beneficiar-se de l'esmentada bonificació, caldrà que la persona interessada
presenti la sol·licitud acompanyant-la amb la documentació que acrediti que
es tracta d'un vehicle híbrid.
c) Gaudiran d'una bonificació
del 100% de la quota de l’impost aquells
vehicles que superin els 25 anys d’antiguitat des de la data de fabricació.
Si no se’n conegués la data, s’adoptarà com a tal la de la seva primera
matriculació o, quan no
consti, la data en què el tipus o variant
corresponent es vagi deixar de fabricar. Per poder beneficiar-se d'aquesta
bonificació, caldrà que la persona interessada presenti la sol·licitud
acompanyant-la amb la documentació que acrediti l’antiguitat del vehicle
per la qual se li concedeix la dita bonificació, encara que en aquest cas
l'Ajuntament ho podrà fer d'ofici.
Una volta haurà estat concedida
qualsevol de les bonificacions, s’ha
d’entendre que la bonificació es manté en vigor mentre no es modifiqui
l’Ordenança que regula l’impost de vehicles de tracció mecànica o les
disposicions legals vigents que ho autoritzen d’aquesta manera.
Disposició addicional.

Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
i la Llei general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
BOIB."
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que per resumir, la modificació de
l’Ordenança vol incentivar que la gent que canvia el cotxe es decanti per
un vehicle elèctric o híbrid.
El Sr. Batle comenta que l’equip de govern volia bonificar els cotxes
elèctrics en un 100% però la llei no ho permet, per la qual cosa s’ha
deixat en un 75 % i els cotxes híbrids es veuran bonificats en un 50%.
La Sra. Sànchez intervé dient que aquesta modificació de l’ordenança si que
s’ha explicat bé pel Sr. Batle.
El Sr. Verdú comenta que ells no tenen cap cotxe elèctric, i diu que hi
votaran a favor.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DOTZÈ.- EXPEDIENT 1/2018 ANUL·LACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUTS EN
EXERCICIS ANTERIORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l'informe de la secretària interventora interina de data 14.9.2018
els quals proposen donar de baixa i retornar determinades obligacions
reconegudes d'imports d'anys anteriors .
La Comissió per unanimitat, proposa al Plenari Municipal, l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Donar de baixa de comptabilitat i retornar la quantitat de:
NÚM.

SUBVENCIÓ O CONVENI

1

Conveni entre el CIM i l'Ajuntament des
Migjorn Gran per la tramitació i la
concessió d'ajuts econòmics individuals
i d'emergència social social 2016.

DONAR DE BAIXA I RETORNAR

5.008,70€

SEGON.- Donar de baixa de comptabilitat les quantitats de:
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NÚM.

SUBVENCIÓ O CONVENI

2

Conveni amb 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 2017

3

DONAR DE BAIXA I RETORNAR

Conveni de cooperació entre l'Ajuntament
des Migjorn Gran i l'Associació Juvenil
de Municipi (2016)

433,80€

1.620,00€

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que hi ha es dictamen de la comissió
que explica les quantitats i els conceptes.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
TRETZÈ.- DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE 2016-2017

DIPOSITADA

PER

OCUPACIÓ

DEL

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de devolució de l’aval dipositat com a garantia del
contracte “Autorització temporal d’ocupació de la zona marítim terrestre
per l’any 2016 i 2017 a les platges des Migjorn Gran”
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 11.9.2018 que
consta a l’expedient.
La Comissió, per unanimitat, proposa al Plenari, l’adopció del següent
acord:
ÚNIC.Cancel·lar
i
retornar
l’aval
dipositat
per
l’adjudicatari
MARPORTSUNBEACH MALLORCA, SL per un import de
quatre mil quatre-cents
euros (4.400€), que varen ser dipositats per garantir l’explotació dels
serveis de temporada de les platges de Sant Tomàs i de Sant Adeodat, per
als anys 2016 i 2017.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que a l’expedient hi ha els informes
favorables.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
CATORZÈ.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES HÍDRIQUÉS DELS CARRERS NOU, CARRITXERET,
MIRADA DEL TORO, SANT JAUME, BERNAT ALZINA I SANT LLORENÇ: APROVACIÓ
DEFINITIVA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que al darrer Ple es va aprovar provisionalment
l’adjudicació del contracte de les obres per la millora de les
infraestructures hídriques dels carrers del nucli antic i que l’empresa
adjudicatària havia de presentar una sèrie de documentació. Comenta que
aquesta setmana l’empresa va fer entrada d’aquesta documentació, tot i que
la convocatòria ja estava feta, es va considerar que per avançar s’havia de
tractar a comissió i així poder-ho aprovar al ple de la setmana que ve.

Manifesta que no hi ha cap mala intenció
senzillament és aprofitar la comissió.

per

part

del

batle,

que

Atès que en data 26.7.2018 el Ple de l’Ajuntament va acordar ratificar la
Resolució núm 286 de data 25.7.2018 per la qual es declarava la necessitat
de la contractació de les obres “Projecte constructiu de millora de les
infrastructures hídriques dels carrers nou, Carritxeret, Mirada del Toro,
Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç”, la urgència de la contractació i
l’inici de l’expedient corresponent. Així mateix, es va aprovar l’expedient
de contractació per procediment obert, tramitació urgent amb diversos
criteris d’adjudicació i alhora es va convocar la licitació, es va aprovar
la despesa i els Plecs de clàusules administratives que havien de regir la
licitació.
Atès que en data 31.7.2018 es va publicar la licitació en el perfil del
contractant de l’òrgan de contractació i en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic per tal que en el període de 13 dies naturals a contar de
la data de la publicació es puguessin presentar proposicions.
Els licitadors presentats a la licitació varen ser els següents:
-

Antonio Y Diego, SA en data 13.8.2018 (13.57 hores)

- Construccions Olives, SL en data 9.8.2018 (10.36 hores)
-

M. Polo SL en data 13.8.2018 (14.20 hores)

En data 3.9.2018 es dona compta de la valoració a la Mesa de Contractació,
i aquesta proposa que l’adjudicatari de les obres sigui, l’empresa
Construccions Olives, SL, ja que aquesta es l’empresa que ha obtingut la
major puntuació en la valoració objectiva de les proposicions avaluables
mitjançant fòrmules establertes en el plec de clàusules administratives.
Atès que el Ple de data 5.9.2018 va acordar requerir a l’empresa
Construccions Olives, SL amb CIF B07159676, com a licitador que ha
presentat la millor oferta perquè en el termini de 10 dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què s’hagués rebut el requeriment, per
tal que presenti la documentació que s’especifica en les clàusules 19 i 20.
Atès que en data 18.9.2018 (RE 001171) la mercantil Construccions Olives,
SL va presentar la documentació sol·licitada.
La Comissió, per tres (3) vots a favor; (1) del batle, (2) del grup popular
i tres (3) abstencions del grup socialista, proposa al Ple, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Adjudicar a l'empresa Construccions Olives, SL amb CIF B-07159676,
el
contracte
d'obres
"
Projecte
constructiu
de
millora
de
les
infraestructures hídriques dels carrers Nou, Carritxeret, Mirada del Toro,
Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç", per un import de 445.280,00€
(368.000,00€ d'import net+77.280,00€ d'IVA al 21%).
SEGON.- Requerir a
Construccions Olives, SL amb CIF B-07159676, per tal
que en el termini de 5 dies, a comptar des del següent en que hagués rebut
el requeriment, a la formalització del contracte.
TERCER.- Notificar l'esmentat acord al licitador.
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QUART.- Comunicar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que avui és un dia pel qual s’ha de
felicitar tots, ja que per fi és porta a aprovació l’adjudicació definitiva
de l’adjudicació a l’empresa que ha obtingut més punts a la licitació, i
comenta que per fi és podran dur a terme aquestes obres tant necessàries
que no tot i no portar el programa electoral s’executaran aquesta
legislatura.
El Sr. Batle diu que es la darrera passa a fer per adjudicar les obres.
El Sr. Batle explica com anècdota que la convocatòria de la comissió es fa
els dilluns, i l’adjudicatàri no va presentar la documentació fins dimarts,
per la qual cosa no es va poder posar el punt dins l’ordre del dia de la
comissió i al tractar-se d’una comissió ordinària va introduir aquest punt
com a urgència a la Comissió, i el partit socialista va votar en contra de
la urgència i desprès es va abstendre en la votació del punt. El Sr. Batle
conclou que comença a dubtar si estan interessats el partit socialista en
que s’executin les obres o no, ja que durant tot el procediment no han
votar ni una vegada a favor.
La Sra. Sànchez explica que en aquest punt i amb els mateixos arguments el
vot del partit socialista serà l’abstenció.
La Sra. Sànchez comenta que tornarà a repetir igual que ja ha fet en totes
les propostes sobre aquest tema que no és que no, no...trobin que s’hagin
de fer aquestes obres,
ja que si que consideren que les infraestuctures
s’han de millorar, sino que troben una manca de coordinació i planificació
de les mateixes.
La Sra. Sànchez diu que avui es duen a ple les propostes d’adjudicació
definitiva de dos projectes d’una magnitud considerable i que venen
finançades amb finançament extern del Consell Insular de Menorca amb les
Inversions Financerament Sostenibles amb major o dotació pressupostaria per
part del CIM i amb uns terminis d’execució molt ajustats i que han d’estar
acabades el 30 de novembre de 2018.
La Sra. Sànchez continua dient que l’empresa Construccions Olives, SL com a
millora va proposar reduir el termini d’execució de les obres en 1 mes,
quan el propi redactor del projecte en el seu moment ja va explicar que els
terminis d’execució dels projecte eren super ajustats.
La Sra. Sànchez comenta que si l’obra dels carrers del casc antic s’havia
de fer en quatre mesos ara s’haurà de fer amb tres mesos, i l’altre que
eren 3 mesos s’haurà de fer amb dos mesos.
La Sra. Sànchez diu que ara que ja estaran licitades les obres, demana a
l’equip de govern que digui quina planificació hi ha de les dues obres a
executar (per on començaran, per on acabaran, si hi haurà modificats
d’obra, s’hi hi haurà pròrrogues, quina previsió és té del percentatge
d’execució) i desprès si tot allò planificat per l’equip de govern i partit
popular no surt és demana que passarà sinó s’executa el 100% d’allò previst
al Conveni amb el Cim en relació a les inversions financerament
sostenibles.
La Sra. Sànchez conclou si s’ha fet la consulta al CIM, de que passarà sinó
s’arriba a executar el 100% i és demana si s’haurà de fer càrrec del mateix
amb finançament propi, i demana si es podrà incloure dins el PIC 2019 o si
saben si hi haurà cap convocatòria d’inversions financerament sostenibles,
i per últim és demana com s’encaixarà si no surt segons el previst en el
pressupost 2019.

El Sr. Verdú comenta que es una llàstima que ara la portaveu del partit
socialista estigui tant preocupada, i abans quan governava amb el Sr. Batle
no s’enterava de res. El Sr. Verdú li demana a la Sr. Sànchez si els
convidarà a sopar si el constructor acaba les obres amb els terminis que ha
dit.
El Sr. Verdú recorda que ells varen dur el director de l’obra i només amb
ell l’Ajuntament s’ha estalviat 16.000€.
El Sr. Verdú comenta que el partit popular està molt content de dur
aprovació això i recorda que el projecte que portava el partit socialista
era una vergonya.
El Sr. Verdú conclou que canviaran tot el poble i el poble quedarà bé i a
més a més proposarà a l’equip de govern, que d’aquelles partides rídicules
que es posaven per reparar carrers (per exemple 30.000€) les quals no varen
servir ni per canviar una vorera, serà on es pugui estalviar a conseqüència
de la baixada de l’IBI.
El Sr. Batle diu que parlarà dels dos expedients en conjunt, aquest i el
del proper punt.
El Sr. Batle demana al partit socialista com voldria que es coordinés tota
la gran obra que es farà a Migjorn, quan no es tenia coneixement de que el
CIM
faria
aquesta
injecció
de
diners
mitjançant
les
inversions
financerament sostenibles a tots els municipis, el Sr. Batle conclou que si
això no es sap no es pot planificar ja que no són adivins.
El Sr. Batle recorda que les inversions sostenibles sel’s va dir a finals
de 2017 principis de 2018, i comenta que la planificació i coordinació que
ha fet l’equip de govern i la feina que ha tingut que fer conjuntament amb
el partit popular ha estat moltissima, però ara se n’alegrar perquè ara es
veu que aquesta feina durà és seu fruït.
El Sr. Batle diu que si es fan coses malament i ho poden demostrar ho
facin, però per contra si hi ha coses que no poden demostrar els demana que
no ho torni’n a dir.
El Sr. Batle explica que el que està clar és que les obres han d’estar
finalitzades el 30 de novembre i que queden dos mesos, i diu que el
projecte del c/ Major s’ha de fer sencer que són més de 500.000€ i el que
s’ha de justificar a les inversions finacerament sostenibles són uns
350.000€, ja que la resta ve per un altre conveni amb mobilitat del CIM que
no ha d’estar acabat a 30 de novembre.
El Sr. Batle conclou que en 2 mesos s’ha de fer el c/ Major, tram nord i la
resta s’intentarà fer ja que no es vol perdre ni un euro.
El Sr. Batle diu que el constructor, l’enginyer i la part política faran el
possible per tal que aquesta obra s’executi abans del 30 de novembre.
El Sr. Batle comenta que si no s’arriba, probablement s’haurà de preveure
de cara al pressupost 2019, encara que espera que no passi.
El Sr. Batle explica que tot està programat i diu que demà s’informarà als
ciutadans i les obres començaran dilluns i és disposa de 2 mesos, i vol
pensar que a l’obra del carrer Major s’arribarà.
La Sra. Sànchez
pregunta.

interrop

dient

que

no

li

ha

contestat

a

la

primera
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El Batle demana que li recordi quina era la priemra pregunta.
La Sra. Sànchez diu que ha demanat quina planificació hi ha de les dues
obres a executar (per on començaran, per on acabaran..).
El Sr. Batle li respon que li acaba de dir, que començaran dilluns i si li
acaba de dir que han de justificar el c/ Major, el més coherent es començar
pel carrer Major.
El Sr. Batle explica que el finançament dels carrers del casc antic per
inversions sostenibles és de 25.000€ per la qual cosa justificar aquest no
els preocupa. En canvi el carrer Major, està finançat per 350.000€ i vol
pensar que en 2 mesos podran justificar aquests diners.
El Sr. Batle conclou que les obres com a tal es començaran dilluns, i
comenta que des del moment en que es va saber qui seria l’adjudicatària ja
s’ha fet feina amb l’empresa i el director de l’obra i demà es comunicarà
per escrit a tots els ciutadans i s’intentarà el mínim d’afeccions als
ciutadans.
La Sra. Sànchez demana que passarà si no s’executa i demana si s’ha parlat
amb el CIM.
El Sr. Batle respon que el CIM diu que si o si han d’estar executades el 30
de novembre de 2018, i no serà que no hagin demanat una ampliació i comenta
que per part del Cim s’ha fet molt bona feina donant una inversió molt
important als municipis. El Sr. Batle comenta que hi haurà de marge fins
dia 31.12.2018, i la gran pregunta és si estarà o no executat.
La Sra. Gonyalons interromp dient que hi ha ajuntaments que han renunciat i
han tingut més ull.
El Sr. Batle respon que no estar d’acord en que hagin tingut més ull i
explica que l’Ajuntament de Ciutadella ha hagut de fer obres a l’estiu (en
canvi a Migjorn) s’ha respectat la voluntat dels ciutadans), a l’Ajuntament
de Ferreries els pertocava quasi 500.000€ i l’únic que han fet són una fase
de 120.000€ i a resta ho han perdut.
La Sr. Gonyalons considera que l’Ajuntament de Ferreries ha fet bé ja que
veu que no arribaran.
El Sr. Batle li respon que en el Ple de novembre li demani.
La Sra. Gonyalons li recorda que l’av. binicudrell ha estat 3 mesos d’obres
i només afectava a un carrer.
El Sr. Batle segueix explicant la resta d’ajuntaments i diu que es Mercadal
ha hagut de fer obres a l’estiu;
a Alaior el projecte de l’argentina ha
deixat perdre 800.000€ ja que a data d’avui per culpa de la renuncia del
constructor no ho tenen ni contractat; a Es castell hi ha 500.000€ que no
es podran justificar; Maó tampoc arriba amb el projecte de l’altra banda
des Port.
El Sr. Batle conclou que es Migjorn no és dels municipis que ho tengui
pitjor, ni molt manco, gràcies a la coordinació i planificació de l’equip
de govern i del partit popular.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per cinc(5) vots
a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i

quatre (4) abstencions de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Gonyalons i Sr.
Riudavets.
QUINZÈ.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE
NOUS PLUVIALS AL C/ MAJOR -TRAM NORD- I MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA
DE L'AVINGUDA DE LA MAR: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.9.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle diu que l’empresa que va guanyar la licitació va renunciar a fer
les obres i que serà Construccions Olives, la mateixa que durà a terme les
obra al nucli antic del poble qui s’encarregui d’aquesta. Comenta que igual
que ha explicat a l’anterior punt al darrer Ple es va aprovar
provisionalment l’adjudicació del contracte de les obres pels nous pluvials
al Carrer Major (tram Nord) i millora del drenatge de la rotonda de l’Av de
la Mar i que l’empresa adjudicatària havia de presentar una sèrie de
documentació. Comenta que aquesta setmana l’empresa va fer entrada
d’aquesta documentació, tot i que la convocatòria ja estava feta, es va
considerar que per avançar s’havia de tractar a comissió i així poder-ho
aprovar al ple de la setmana que ve.
Atès que en data 26.7.2018 el Ple de l’Ajuntament va acordar ratificar la
Resolució núm 287 de data 25.7.2018 per la qual es declarava la necessitat
de la contractació de les obres “Projecte constructiu de nous pluvials al
c/ Major -tram Nord- i millora del drenatge de la rotonda de l'av. De la
Mar des Migjorn Gran", la urgència de la contractació i l’inici de
l’expedient corresponent. Així mateix, es va aprovar l’expedient de
contractació per procediment obert, tramitació urgent amb diversos criteris
d’adjudicació i alhora es va convocar la licitació, es va aprovar la
despesa i els Plecs de clàusules administratives que havien de regir la
licitació.
Atès que en data 31.7.2018 es va publicar la licitació en el perfil del
contractant de l’òrgan de contractació i en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic per tal que en el període de 13 dies naturals a contar de
la data de la publicació es puguessin presentar proposicions.
Els licitadors presentats a la licitació varen ser els següents:
-

Antonio Y Diego, SA en data 13.8.2018 (13.12 hores)
Construccions Olives, SL en data 9.8.2018 (10.54 hores)
M. Polo SL en data 13.8.2018 (14.22 hores)

En data 3.9.2018 es dona compta de la valoració a la Mesa de Contractació,
i aquesta proposa que l’adjudicatari de les obres sigui, l’empresa
Construccions Olives, SL,, empresa que ha presentat la segona millor
oferta, ja que el licitador Antonio y Diego SA va renunciar a executar
l'obra, en la valoració objectiva de les proposicions avaluables mitjançant
fòrmules establertes en el plec de clàusules administratives.
Atès que el Ple de data 5.9.2018 va acordar requerir a l’empresa
Construccions Olives, SL amb CIF B07159676, com a licitador que havia
presentat la segona millor oferta ( a la vista de la renuncia de la
mercantil Antonio y Diego, SA) perquè en el termini de 10 dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què s’hagués rebut el requeriment, per
tal que presenti la documentació que s’especifica en les clàusules 19 i 20.
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Atès que en data 18.9.2018 (RE 001172) la mercantil Construccions Olives,
SL va presentar la documentació sol·licitada.
La Comissió, per tres (3) vots a favor; (1) del batle, (2) del grup popular
i tres (3) abstencions del grup socialista, proposa al Ple, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Adjudicar a l'empresa Construccions Olives, SL amb CIF B-07159676,
el contracte d'obres "“Projecte constructiu de nous pluvials al c/ Major tram Nord- i millora del drenatge de la rotonda de l'av. De la Mar des
Migjorn Gran", per un import de 573.298,00€ (473.800,00€ d'import net +
99.498,00€ d'IVA al 21%)
SEGON.- Requerir a
Construccions Olives, SL amb CIF B-07159676, per tal
que en el termini de 5 dies, a comptar des del següent en que hagués rebut
el requeriment, a la formalització del contracte.
TERCER.- Notificar l'esmentat acord al licitador.
QUART.- Comunicar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es pràcticament el mateix però amb
el projecte del carrer major.
La sra. Sànchez comenta que la coordinació i planificació demanada en el
punt anterior, no feia referència a quan el CIM va decidir invertir aquests
diners, sinó que demanaven la coordinació i planificació durant els 4 anys
de legislatura, i li demana que no lii la troca.
La Sra. Sànchez insisteix que en aquests 4 anys hi ha coordinat
planificat i ara corre cuita s’han de fer totes aquestes obres.

ni

El Sr. Batle interromp demanant que ha deixat de fer amb aquesta falta de
planificació.
La Sra. Sànchez li retreu que totes les reunions que feia amb els enginyers
les feia ell directament sense cap més membre de l’equip de govern, ja que
el Batle no els convidava.
La Sra. Sànchez comenta que per les obres d’un únic carrer el de l’av.
Binicudrell, que sembla ser que es va obrir per posar uns tubs que tal
vegada no s’empraran mai, hi hagut moltes queixes.
El Sr. Batle interromp dient que això no té res a veure amb el que es vota
ara i emplaça a la portaveu del partit popular a tractar el tema a precs i
suggeriments.
La Sra. Sànchez respon que si que té a veure, ja que té a veure amb l’obra
pública.
El Sr. Batle insisteix que no té res a veure i li recorda que parli d’això
a precs i suggeriments.
El Sr. Verdú diu que el partit popular ha anat a moltes reunions i això ha
suposat moltes hores de feina en benefici del poble, i li recordar que han
modificat els projectes en un temps record.
El Sr. Verdú considera que si els membres del partit socialista no anaven a
les reunions era perquè no volien.

El Sr. Batle recorda als portaveus del partits polítics que han de guardar
el respecte mutu.
La Sra. Sànchez diu que no es pot permetre que li diguin xula a la cara en
el Ple, i demana a la secretària que consti en acta que el portaveu del
partit popular li ha dit que era una xula.
El Sr. Verdú li recorda que fa 14 vegades que l’interromp la portaveu del
partit socialista.
El Sr. Verdú diu que està fart de sentir que la culpa és des Batle, i
desconeix de qui es la culpa, però vol que quedi clar que el partit popular
ha donat el recolzament al Batle per tirar endavant aquests projectes, i
vol que li quedi clar que aquesta feina no pot recaure en una única persona
tota sola, i comenta que això porta molta feina cosa que el partit
socialista no té punyetera idea.
La sra. Sànchez demana que consti en acta que no té ni punyetera idea, i
no s’enterà de res.
El Sr. Batle retira la paraula a la portaveu del partit socialista.
El Sr. Batle vol que consti en acta que és la 3era vegada que la portaveu
del partit socialista interromp i considera que és una falta d’educació.
El Sr. Verdú diu que l’article 6 del Codi Civil diu que el desconeixement
de la llei no l’eximeix del seu compliment, i li recorda a la Sra. Sànchez
que la seva obligació era enterar-se de tot, i si no s’enterava és perquè
mai ha tingut ganes, i considera que sempre ha tingut vessa i la feina que
ha fet el partit popular mai l’han feta els membres del partit socialista.
El Sr. Verdú comenta que per tenir carrera no s’enteraven de res.
La Sra. Sànchez demana que consti en acta el que ha dit el Sr. Verdú.
El Sr. Batle demana que consti en acta que la regidora ha dit que això
semblava un pati d’escola.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per cinc(5) vots
a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i
quatre (4) abstencions de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Gonyalons i Sr.
Riudavets.
SETZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR SOBRE LA SALVAGUARDA DEL NOSTRE
ORDENAMENT JURÍDIC I CONSTITUCIONAL
El Sr. Batle demana si es pot passar a llegir directament l’acord.
El Sr. Riudavets sol·licita que es llegeixi íntegrament i així tothom ho
podrà escoltar.
El Sr. Batle diu que per ell no fa falta llegir-ho tot.
El Sr. Riudavets diu que pel seu grup fa molta falta que es llegeixi tot el
text.
El Sr. Batle diu que idò les llegiran totes.
La secretària interina llegeix la moció que es transcriu a continuació:
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“MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP POPULAR A L’AJUNTAMENT DE ES
MIGJORN GRAN SOBRE LA SALVAGUARDA DEL NOSTRE ORDENAMENT JURÍDIC I
CONSTITUCIONAL.
Atès que Espanya i concretament el seu estat de dret, està vivint un moment
difícil d’entendre, tenint com a marc de convivència i com a norma suprema
de l’ordenament jurídic espanyol la Constitució, a la qual estan subjetes
tots els poders públics i tots els ciutadans des de la seva entrada en
vigor el 29 de desembre de 1978 quan va ser confirmada després del
referèndum nacional on el SI va guanyar per un 91,81% dels votants.
Atès que la Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació
espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i estableix
una organització territorial basada en l’autonomia de municipis, províncies
i comunitats autònomes, regint entre ells el principi de solidaritat.
És per això que el Grup Popular a l’Ajuntament presenta aquesta moció per
traslladar al govern d’Espanya els següents punts:
1.- L’Ajuntament de Es Migjorn Gran trasllada al govern de la nació el seu
suport a la sobirania i integritat de la justícia espanyola com a garant de
la defensa dels interessos d’Espanya.
2.- L’Ajuntament de Es Migjorn Gran se sumeixi al Govern d’Espanya en la
seva decisió d’atendre totes la indicacions del Consell General de Poder
Judicial en relació a la demanda contra el jutge del Tribunal Suprem a fi
de defensar els interessos del país així com d’atendre les peticions de
salvaguarda de la sobirania jurisdiccional espanyola que en un futur pugui
realitzar Poder Judicial.
3.- L’Ajuntament de Es Migjorn Gran demana al govern d’Espanya que
assumeixi les mesures necessàries per assegurar la integritat i immunitat
de la jurisdicció espanyola davant els tribunal del Regne de Bèlgica.
4.- L’Ajuntament de Es Migjorn Gran trasllada al govern d’Espanya el seu
suport al magistrat Sr. Llarena.
5.- L’Ajuntament de Es Migjorn Gran farà arribar al magistrat Sr. Llarena
el seu suport i agraïment per dur a terme la labor i la comesa
que té
encomanat com a jutge del Tribunal Suprem defensant la Constitució
Espanyola, salvaguardant així les nostres lleis i garantint per tant la
nostra convivència i democràcia.
Fd: Ramon Verdu Navarro
Portaveu del Grup Popular
17 de setembre de 2018”
Obert el debat, el Sr. Verdú demana si algú vol que la torni a llegir i
considera que tot està dit.
La Sra. Sànchez comenta que la intervenció del seu partit la farà el Sr.
Riudavets.
El Sr. Riudavets explica que no volen entrar en aquest debat, i considera
que tots els grups polítics que hi ha hagut as Migjorn han portat mocions
que no són pròpiament de competència de l’Ajuntament i comenta que votaran
en contra però no vol entrar a debatre el fons.
El Sr. Riudavets vol animar a to el Consistori a fer feina amb temes
nostres, i vol posar un exemple al partit popular i els dos membres de

l’equip de govern, i tractar els dos punts dels quals s’ha donat compte a
l’apartat de les sentències, i comenta que el fet que no s’hagi de votar no
impedeix que s’hagués pogut debatre i fer un repàs històric del que ha
passat a l’Ajuntament. I conclou que així es podria apendre dels errors.
El Sr. Riudavets proposa tractar els temes propis des Migjorn i deixar que
els altres temes siguin resolts per les administracions que toquen.
El Sr. Berlinghieri diu que està d’acord amb el que ha dit el partit
socialista, i no vol barrejar el que pensa ell amb la política del poble, i
comenta que ell s’abstendrà per no pendre partit per cap de les dues
postures.
El Sr. Verdú diu que està bastant d’acord amb el que ha dit el Sr.
Riudavets, però li recorda que el partit socialista ha presentat per un tub
mocions d’aquest estil al Ple i li estranya que li revengui ara.
El Sr. Riudavets comenta que el seu partit està intentant deixar quasi a 0
aquesta costum i demana que el partit popular faci el mateix.
El Sr. Verdú demana si em presentaran més.
El Sr. Riudavets diu que la seva intenció és deixar-ho a 0 o al mínim.
El Sr. Verdú diu que a nivell personal no li va aquest tipus de mocions,
però al partit socialista els hi sol agradar molt.
El Sr. Batle conclou dient que considera positiu i convenient no mesclar
les coses estatals amb les municipals.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la moció i s’aprova per
quatre (4) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps,
una (1) abstenció del Sr. Berlinghieri i quatre (4) vots en contra de la
Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sr. Goñalons i Sr. Riudavets.
Atès que s’ha donat un empat es passa a segona votació la moció i s’aprova
per quatre (4) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr.
Camps, una (1) abstenció del Sr. Berlinghieri i quatre (4) vots en contra
de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sr. Goñalons i Sr. Riudavets.
Atès que persisteix l’empat, fent ús del vot de qualitat del Batle s’aprova
la moció.
DISSETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA PER LA GESTIÓ POLÍTICA I
INSTITUCIONAL PROACTIVA EN RELACIÓ A L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)
La secretària interina llegeix la moció que es transcriu a continuació:
“MOCIÓ
GESTIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL PROACTIVA EN RELACIÓ A L'IMPOST DE BÉNS
IMMOBLES (I.B.I.)
Vist que cap de les dues agrupacions polítiques que vam concórrer a les
eleccions municipals de fa tres anys i mig no va preveure cap mesura en
relació a l'assumpte de la present moció: l'IBI.
Vist que el Grup Socialista l'únic punt amb relació al tema deia (pàgina
16) “fomentarem fiscalment el lloguer d'habitatges buits... Estudiarem
bonificacions dels imposts municipals pels habitatges que es posin a
disposició del lloguer”; no havent-se fet cap de les dues mesures.
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Vist que el Partit Popular no només no duia cap proposta en relació al tema
concret (IBI),
sinó que el seu programa ni tan sols incorporava un apartat del tipus
“Hisenda”.
Vist que, en tot cas, el grup socialista pot estar d'acord en baixar l'IBI
als ciutadans; però entenem que s'hauria de fer una feina més exhaustiva i
fer-la de manera contúnia al llarg del temps, per tal d'aprofitar les eines
a disposició per anar treballant cada situació, fent que l'impost sigui més
just.
Vist que el coeficient que ha de fixar cada ajuntament per aplicar al Valor
Cadastral dels béns immobles del seu terme municipal, en el cas des Migjorn
Gran s'ha mantingut inalterable en el 0'6% d'ençà la creació de la pròpia
Corporació Local.
Vist que l'única modificació de la corresponent ordenança fiscal reguladora
d'aquest impost (tret d'errada o omissió involuntàries) s'esdevingué ara
farà sis anys, i que tan sols es limità a acordar
els dos lleus matisos que es diran tot seguit; mantenint l'esmentat
coeficient en l'inalterable 0'6%.
Vist que els 2 canvis van ser determinar per als immobles d'ús comercial
una reducció de 0'05 punts i un augment de la mateixa magnitud als immobles
d'ús residencial permanentment desocupats.
Vist però que la inoperància de la màxima autoritat local (la persona
legalment facultada per liderar aquesta i d'altres iniciatives) dugué com a
conseqüència la no posada en pràctica de la mesura en relació als
habitatges tancats. D'ença aquell mandat del Plenari, el batle mai no va
dur a la conside- ració del Ple l'aprovació del necessari Reglament que
hauria permès aplicar la proposta aprovada.
Vist que l'expedient posat a l'abast dels representants de les vesines i
vesins del poble (convocatòria de la comissió informativa d'hisenda, règim
intern i territori per avui dijous 20 de setembre de 2018)
és molt pobre, quan la trascendència de la qüestió mereix un mínim de
consideració.
Vist que, de tota Menorca, el coeficient que aplica avui Es Migjorn Gran és
el 2n més baix de l'illa.
Vist que ens pot semblar bé la reducció del coeficient, però trobam a
faltar una valoració tècnica i política de l'equip de govern i una
exposició motivada sobre quines partides de despesa del proper pressupost
de 2019 es veuran afectades, en correspondència amb la minva d'ingressos.
Vist, idò, que tampoc no s'aporta cap quantificació econòmica sobre l'abast
de la mesura. Ni quina ha estat la recaptació de l'any en curs a 15 de
setembre; ni si hi ha hagut impagaments de l'impost de caire significatiu un dels grans hotels del municipi, posem per cas- ni si s'han produït altes
al padró.
Vist que l'Agència territorial del Cadastre a les Illes procedí a la
revisió dels valors dels immobles del terme municipal l'any 2004, amb una
actualització molt considerable dels mateixos; per bé que s'acordava
aplicar els nous valors no de manera immediata, sinó al final d'un període
de deu anys; als quals s'arribaria, idò, de manera escolonada al llarg d'un
decenni.
Vist que en el decurs d'aquests deus anys d'aplicació progressiva dels nous
valors cadastrals (2005-2014) els ciutadans vam patir les greus fiblades

d'una implacable Crisi financera; arribant la gent a haver de pagar uns
rebuts de l'IBI en què els valors fixats (del sòl i la construcció sobre
ell erigida) que servien de base per aplicar el 0'6% eren manifestament
superiors al preu de mercat.
Vist que l'Ajuntament -en tant que administració pública més propera als
habitants del municipi- els anys més durs de la recessió (2011, 2012, 2013)
tenia a mà una eina -prou senzilla d'emprar- que havia de servir per
adequar a la baixa la xifra a aportar a les arques de La Sala per part dels
castigats vilatans; però no ho va fer; i aquí volem fer una franca
autocrítica; atès que el Grup polític amb la clau per fer-ho era
precisament el nostre; en concret, aleshores el batle Moll liderava tant
l'equip de govern com l'agrupació local.
Vist que ens trobam al darrer dia per poder presentar la moció al registre
municipal i continuam amb prou dubtes: com s’encaixarà aquesta davallada
d’un ingrés fix dins el pressupost en haver de confeccionar el corresponent
a 2019; donat per fet que l’IBI és la principal font d’ingresos per a les
arques del Consistori, ¿s’ha fet el càlcul de quina baixada real
d’ingressos suposarà al proper pres- supost? Vist que necessitam tenir més
informació de quines partides de despesa es veuran afectades, i poder
constatar si aquestes són o no de les socialment prioritàries; en
definitiva, si s'ha previst alguna retallada en l'imminent Pressupost 2019
que pugui suposar una minva en la qualitat dels serveis municipals.
Per tot el fins aquí exposat que el Grup Socialista eleva al Plenari
l'adopció d'aquests punts d'acord:
I- Durant la tardor de 2018, els Serveis Econòmics de l'Ajuntament, amb el
regidor d'hisenda al capdavant, elaboraran un estudi de mínims sobre
l'efecte de l'aplicació del coeficient 0'55% el qual document restarà a
disposició de regidores, regidors i batle, de forma paralel·la als
documents per a l'elaboració i tramitació del Pressupost de l'Exercici
fiscal de 2019.
II- Els Serveis Municipals, liderats pel regidor responsable d'Hisenda,
redactaran el preceptiu Reglament que permeti la posada en pràctica de
l'aplicació del 0'75% als habitatges buits de forma permanent. Escometent
d'aquesta manera el deure pendent des de fa set anys.
III- Sol·licitar a la gerència del Cadastre -o l'organisme al qual
convengui adreçar aquesta petició- que posi fill a l'agulla per tal de dur
a terme la Revisió Cadastral; atès que ja fa uns anys que s'hauria d'haver
fet.
Es Migjorn Gran; dijous, 20 de setembre de 2018;
Ana Britt Sánchez Tuomala; portaveu del Grup Socialista
Salvador Conesa; Magdalena Gonyalons; Pere Riudavets.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que no afegirà gaire cosa, ja que
ho ha explicat al punt desè.
La Sra. Sànchez comenta que els hi hagués agradat que haguessin tingut en
compte les seves propostes.
La Sra. Sànchez diu que demanen que l’Ordenança que regula l’IBI sigui més
justa per a tots els migjorners i migjorneres.
La Sra. Sànchez comenta que el punt 1 de la moció fa referència a que li
hagués agradat veure tota aquesta informació ja a l’expedient.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

La Sra. Sànchez explica que el punt 2 i 3 són coses molt clares que és
podrien debatre en qualsevol moment.
El Sr. Verdú comenta que creu recordar que el partit socialista ha votat a
favor de la modificació de l’Ordenança.
La Sra. Sànchez respon que si.
El Sr. Batle no està d’acord amb que comencin una moció amb el text
“inoperància de la màxima autoritat local” , i comenta que si no
comencessin així hi hauria qualque moció amb la qual estaria d’acord. I
considera que començar sempre retreguent al Batle la seva inoperancia
comença a ser una mica cansat.
El Sr. Batle convida al partit socialista a que no torni a passar.
El Sr. Batle comenta que durant el 2011 a 2015 hi va haver una pujada de
l’IBI d’un 0.6 % en els edificis que no eren habitatge en un 50% de les
cases amb més valor cadastral, i recorda que no tothom pagava 0,6%, sinó
que les cases incloses en el 50% amb més valor cadastral pagaven 0,635%. El
Sr. Batle comenta que no tothom paga el mateix i a la moció d’això no en
parla.
El Sr. Batle diu que aquesta baixada afectarà a tothom, però sempre hi
haurà cases que pagaran més.
Sense cap més intervenció, se somet a votació la moció i és rebutja per
quatre (4) vots a favor de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Gonyalons i
Sr. Riudavets i cinc(5) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr.
Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps.
DIVUITÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS REGIDORS DE L'EQUIP DE GOVERN EN CONTRA
DE L'ACTITUD PROVOCADA DEL SR. CARLOS MONTES, REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE
MAÓ I DE L'ACTITUD VERGONYOSA DE TRES REGIDORS DEL PSOE-MIGJORN A LES
PASSADES FESTES PATRONALS DE SANT CRISTÒFOL DE SES CORREGUDES
La secretària interina llegeix la moció que es transcriu a continuació:
“Moció que presenten els regidors de l'Equip de Govern en contra de
l'actitud provocadora del Sr. Carlos Montes, regidor de l'Ajuntament de
Maó i de l'actitud vergonyosa de tres regidors del PSOE-Migjorn a les
passades festes patronals de Sant Cristàfol de ses Corregudes.
En data 29 de juliol, diumenge de festes de Sant Cristàfol de ses
Corregudes, estant el regidor de l'equip de govern Sr. Enric
Berlinghieri al Pla de l l Església abans del cercavila, per tal
d'acompanyar la comitiva formada per caixers, cavallers i membres del
consistori a la beguda popular al Saló Verd, estaven, en animada
conversa las dues regidores del partit socialista d'es Migjorn Gran, la
portaveu del grup socialista Sra. Ana Sánchez i la Sra. Magdalena
Gonyalons amb diversos visitants, també hi havia el regidor socialista
Sr. Salvador Conesa, aquest estava apartat del grup uns metres assegut
al terra, per qué serà? En un moment donat d'aquesta trobada un del
participants es va apropar al regidor, esmentat que es trobava
acompanyat de la seva parella i un dels seus fills, i dirigint-se a ell
amb to burleta va dir "Hola, soy Carlos Montes, miembro de la ejecutiva
insular del PSOE y quería conocer al regidor tránsfuga" donant-se
automàticament la volta i covardament, sense esperar contesta i amb
clara actitud provocadora, tornar entre aplaudiments, rialles i
felicitacions per lo valent i atrevit que havia estat, amb les regidores
i regidor anteriorment anomenats, Sra. Ana Sánchez, Sra. Magdalena

Gonyalons i Sr. Salvador Conesa que el van utilitzar com esquer per
intentar organitzar un enfrontament, sense tindre en compte la llei no
escrita perb sempre respectada de deixar las diferencies polítiques a
banda mentre duran las festes.
Evidentment aquest membre de l'executiva insular del PSOE Menorca, regidor
de l'Ajuntament de Maó i caixer batle de les festes de La Mare de Deu de
Gràcia d'enguany, càrrec pel que després de la seva actuació està
completament incapacitat, està en el seu ple dret de pensar el que vulgui,
perà es de ser molt mal educat i miserable tant humana com políticament,
vindre a Es Migjorn Gran a provocar, per l'única raó de no poder aconseguir
els seus objectius polítics al nostre poble. I més miserable és encara
l'actitud vergonyosa del tres regidors del grup socialista, animant,
permeten i aplaudint l'acció del seu "valent" company sense, com hem dit
abans, respectar la treva política durant las nostres festes i el que es
pitjor, sense respectar a les migjorneres i migjorners que en aquest dies
el que volen es gaudir de las seves festes sense preocupacions de colors
polítics.
Es per tot aixà que demanem:
És presentin disculpes públiques, per una part, els regidors del grup
socialista de l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran per incitar i permetre els
fets referits en aquest escrit, i per l l altre, el membre de l'executiva
insular del PSOE-Menorca, regidor de l'Ajuntament de Maó i caixer batle de
a les festes de La Mare de Deu de Gràcia per perpetrar-los.
En cas de no fer-ho, demanem que tots ells presentin la dimissió dels seus
càrrecs polítics i en cas de no fer-ho, demanem a la executiva insular del
PSOE-Menorca i a L'Ajuntament de Maó els cessin de totes las seves
responsabilitats, per no ser dignes de representar a la gent dels seus
pobles i molt manco haver estat el màxim representant de la calcada de les
festes de Gràcia de Maó.
Es Migjorn Gran, a 20 de Setembre de 2018”
Obert el debat, el Sr. Berlinghieri diu que està tot explicat i comenta que
es tal i com van anar les coses, i ell és el qui ho va patir i ho va patir
la seva familia que estava amb ell i alguns regidors del partit popular que
eren al seu davant i a més el Sr. Montes ha reconegut pel Diari que ho
havia fet i els fets parlen per si sols i comenta que no té res a dir.
La Sra. Sànchez diu que ells si que tenen cosa a dir.
La Sra. Sànchez comenta que abans ha dit que el Ple semblava un pati
d’escola i ara ho reitera en aquest punt, i considera que aquesta moció és
de pati d’escola.
La Sra. Sànchez diu que el seu grup està totalment en contra de que s’empri
l’òrgan decisiu més important d’aquest Ajuntament per temes clarament
personals que no aporten cap millora ni benefici als ciutadans del nostre
poble.
La Sra. Sànchez torna a repetir que sembla un pati d’escola i ho repetirà
les vegades que faci falta.
La Sra. Sànchez explica que un clar reflex d’això, es que s’han portat tres
mocions al Ple: una de les quals res té a veure amb l’Ajuntament, aquesta
de pati d’escola i la presentada pel partit socialista en relació al IBI
que es l’única dirigida a millora la vida dels ciutadans des Migjorn.
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La Sra. Sànchez demana a l’equip de govern que es centri i porti propostes
dirigides als ciutadans i deixin d’emprar la institució en benefici
personal, i entén que es difícil ja que el Sr. Berlinghieri ha aprés del
Sr. Batle.
La Sra. Sànchez comenta que aquesta espècie de moció, i considera que no
està ben estructurada, no ha generat cap queixa de cap ciutadà d’aquest
poble, i a la vista està que la única persona que es va ofendre va ser el
Sr. Berlinghieri, ja que ho va filtrar en premsa ràpidament com si axiò li
importés al conjunt de ciutadans.
La Sra. Sànchez diu que això no l’importa al conjunt de ciutadants, en
canvi a ells els importa que el Sr. Berlinghieri estigui com a regidor per
a fer feina i estigui al costat dels ciutadans, les associacions, les
entitats...i faci la feina que toca a fer que es pel que se’l paga.
La Sra. Sànchez no entén com es pot ofendre per sentir una veritat i això
demostra que no esta còmode amb la situació que esta visquent i comenta que
la definició de trànsfuga en termes polítics, és una persona que abandona
un partit polític per anar a un altre, i considera que això no és cap
insult. La Sra. Sànchez continua dient que ella es podria sentir ofesa
perquè li diguin que es la portaveu del partit socialista, cosa que ella es
sent orgullosa de ser-ho, ja que es un partit que va actuar d’una manera
coherent i va expulsar a una persona per la seva manca de dedicació i pel
seu comportament poc ètic. I els recorda que aquesta persona es manté a la
cadira de Batle gràcies al Sr. Berlinghieri i al partit popular i amb
aquest sou que no es mereix baix el punt de vista del partit socialista.
La Sra. Sànchez diu que cadascu ha d’assumir les seves decisions, i la
decisió del Sr. Berlinghieri el converteix en un trànsfuga, que no es cap
insult, i considera que el que es un insult es el poble des Migjorn hagi de
tenir un regidor que viu a Eivissa, que no coneix els veïns, que no coneix
les entitats ni coneix la realitat del poble al qual ha de servir
públicament.
La Sra. Sànchez conclou que això es el vertader insult i vergonya, i diu
que li hauria de fer verngonya de cobrà 340e cada mes, i li recorda que
l’únic que ha fet fins ara és porta aquesta moció de pati d’escola més una
moció que va dur fa uns mesos reconeixent la feina del Sr. Batle, cosa que
no s’havia vist mai a cap ajuntament ni cap institució, quan es la seva
feina i cobra per això.
La Sra. Sànchez insisteix que això es de vergonya.
La Sra. Sànchez li demana al Sr. Berlinghieri si el transfugisme que
practica es transitori o definitiu, ja que el Sr. Batle ha denunciat al
partit socialista davant el jutjat i ha demana el reingrés, i li demana si
quedarà tot sol o també ell demanarà el reingrés.
El Sr. Batle interromp dient que això és un procés judicial i troba que es
de molt mala persona que faci aquest comentari i demani la opinió del Sr.
Berlinghieri.
La Sra. Sànchez
persona.

demana

que

consti

en

acta

que

l’ha

tractada

de

mala

La Sra. Sànchez comenta que sembla que ningú s’ha pres la molèstia
d’explicar al Sr. Berlinghieri la seva funció, i diu que un regidor ha
d’estar al costat dels veïns, de les associacions, de les entitats, ha de
millorar els serveis públics que depenen de la seva gestió, ha de fer
propostes per a millorar la vida dels ciutadans, rendir comptes de la seva

gestió...i sembla que això no l’hi han explicat, ja que el Consistori mai
havia rebut tantes queixes per part de veïns de lo malament que van els
serveis.
La Sra. Sànchez diu que poden alardear de fer tantes inversions, però el
partit socialista el que vol és que s’estigui al costat de les persones, de
les entitats i de les associacions. I passa a enumerar una sèrie
d’exemples: la Banda de Música va venir a un Ple a queixar-se cosa que no
havia passat mai i considera que això és una vergonya per a l’equip de
govern; associació de comerciants per les obres d’un carrer per el qual hi
varen posar el tub de gas natural; queixes de gent que posen en dubte si
l’Ajuntament fa els contractes de manera legal o no o ètica o no; queixes
de l’Associació de Sant Tomàs, queixes del personal...
La Sra. Sànchez comenta que el text de la moció està carregat de mentides i
pot ser que el regidor ho vagi viure aixì, però ells que hi eren ho varen
viure d’un altre manera. I considera que en un any de regidor ha après molt
bé a dir mentides i a transgiversar les coses com a ell li convé, i vol
tornar a repetir que es de pati d’escola i en benefici propi, ja que això
no aporta cap benefici a cap ciutadà des Migjorn.
La Sra. Sànchez diu que el Sr. Carlos Montes ja va
públicament quan ho varen filtrar en premsa, i va dir que
sentit ofès, demanava disculpes i la Sra. Sànchez demana
i comenta que avui coincidia amb Ple a l’Ajuntament de
hagués assistit al Ple des Migjorn.

demanar disculpes
si qualcu s’havia
que més ha de fer
Maó, ja que sinó

El Sr. Batle diu que el Sr. Montes va dir arran de les disculpes que ho
tornaria a fer.
La Sra. Sànchez diu que va demanar disculpes però va dir que seguia pensant
el mateix, cosa que es diferent a la que ha dit el Sr. Batle. La Sra.
Sànchez conclou que no és cap insult dir a una persona el que es.
La Sra. Sànchez demana que li expliquin quina potestat tenen els membres de
l’equip de govern per decidir si una persona és digne o no de ser caixer
Batle a les festes de Maó.
El Sr. Batle diu que ells poden fer una petició.
La Sra. Sànchez conclou que el Sr. Montes ja va demanar disculpes
públicament per la qual cosa considera que es un tema tancat. Així mateix,
la Sra. Sànchez diu que poden demanar al PSOE Menorca que els fotin fora a
tots.
La Sra. Sànchez diu que els regidors no han de demanar disculpes de res ja
que el que posa la moció no va passar, ningú en cap moment li va aplaudir
ni alardear, i explica que el Sr. Montes els va demanar qui era el regidor
que havia abandonat el partit socialista ja que havia viscut tot el procés
de l’expulsió dins l’executiva i no coneixia amb persona qui era el Sr.
Belinghieri.
El Sr. Batle interromp dient que el que no pot ser es emprar una moció per
fer aquest parlament en coses que no tenen res a veure amb la moció.
La Sra. Sànchez diu que si que té a veure amb la moció.
La Sra. Sànchez conclou que els regidors no demanaran disculpes ja que les
coses no varen passar com estan escrites a la moció, ni dimitiran com a
regidors i si volen demanar a l’executiva que els fotin fora estan en el
seu dret.
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La Sra. Sànchez diu que el que fan ells es defensar els interessos del
poble, fiscalitzar la gestió de l’equip de govern i conclou que aizò si que
és demostra respecte pel poble.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Verdú.
La Sra. Sànchez respon que ella no ha acabat.
El Sr. Batle diu que fa molta estona que té la paraula.
El Sr. Verdú comenta que en aquesta moció ells ni li va ni lis ve, però com
sempre la Sra. Sànchez ha ficat al partit popular pel mig.
El Sr. Verdú diu que li fa gràcia que diguin perquè van expulsar al Sr.
Batle i diu que per la mateixa raó de ser l’haguessin pogut treure abans,
però la portaveu del partit socialista en 6 anys no ha fet res no s’ha
enterat de res.
El Sr. Verdú comenta que el partit popular porta 7 anys a l’oposició durant
les festes i mai ha armat el flicot que varen armar ells enguany, i creu
que el que varen fer esta molt malament. EL Sr. Verdú recorda que un
familiar seu va haver d’agafar a la dona del Sr. Berlinghieri ja que estava
molt nerviosa.
La Sra. Goñalons interromp dient que aquí hi va haver insults.
El Sr. Batle diu que ja està bé d’interrupcions ja que això si que sembla
un pati d’escola.
La Sra. Goñalons insisteix que aquí hi va haver insults.
El Sr. Batle li diu que si tornar interrompre la convidarà a abandonar al
Ple.
El Sr. Riudavets recorda
regidors per igual.

al

Sr.

Batle

que

s’ha

de

tractar

a

tos

els

El Sr. Berlinghieri diu que al partit socialista li fa vergonya que ell no
sigui al poble, i comenta que ell va pendre la decisió d’abandonar el
partit socialista perquè els membres del partit en cap moment es varen
posar amb contacte amb ell i ho dirà les vegades que facin falta, ningú del
PSOE va anar a parla amb ell.
El Sr. Conesa respon que ell no va voler.
El Sr. Berlinghieri reconeix que el Sr. Conesa va anar a Eivissa però ell
no li va dir que volgués parlar d’aquest tema amb ell. El Sr. Berlinghieri
continua dient que la Sra. Maria Jose li va trucar i li va demanar si
donava suport al que havia dit i li vaig respondre que si i allà es va
quedar la conversa.
El Sr. Berlinghieri diu que es mentida que se li expliquessin les raons per
les quals es volia treure el Sr. Batle, i reconeix que va tenir una
conversa al cotxe i aquesta no va durar més de 5 minuts. El Sr.
Berlinghieri conclou que ell no diu mentides.
El Sr. Berlinghieri diu que accepta que ells vegin les coses d’una manera
però hauran d’acceptar que ell les vegi des d’una altre.

El Sr. Berlinghieri continua dient que els regidors del partit socialista
estaven amb el Sr. Montes que el va anar a buscar, i que cercava provocar i
considera que no és el lloc adient per anar a dir aquestes coses, encara
que ho pensi, i considera que aquest Sr. no ha d’anar en plenes festes a
fer això i considera que si els regidors del partit socialista haguessin
tingut una mica de dignitat li haguessin dit que això estava mal fet.
El Sr. Berlinghieri reconeix que la seva senyora es va posar nerviosa i va
insultar, per això demana disculpes, però en tot cas va ser una situació
provacada per el Sr. Montes.
El Sr. Berlinghieri comenta que el partit socialista li parla d’ètica i els
demana si es ètic baixar a un senyor en les llistes electorals per
considerar que els fa perdre vots.
La Sra. Sànchez li diu que es giri cap al Sr. Batle.
El Sr. Berlinghieri respon que no s’ha de girar cap el Sr. Batle.
El Sr. Batle diu que va passar el mateix dia de l’assamblea que havia de
votar la llista.
Essent les 21.50 hores el Sr. Camps surt de la sessió.
El Sr. Berlinghieri demana si és ètic representar a un poble aparaguent a
cadascuna de les revetlles una miqueta perjudicat, i diu que això ho saben
tots.
El Sr. Berlinghieri diu si es ètic renunciar a un càrrec per pressions,
quan els ciutadans des Migjorn t’han votat per ser a aquest càrrec o és mès
ètic que ell vengui d’Eivissa a fer una feina el millor que pugui.
El Sr. Berlinghieri reconeix que la paraula trànsfuga no és un insult en si
mateixa, però el partit socialista no la utilitza com expressió o
definició, sino que la utilitzen per ofendra al igual que el principi varen
fer servir la paraula independentista.
El Sr. Berlinghieri comenta que el que volien era que ell dimitis i
abandones a l’Alcalde, i comenta que en el seu moment ell es va comprometre
amb el Sr. Batle i no amb els senyors del PSOE.
El Sr. Berlinghieri diu que recorda que el Sr. Montes va comentar que ell
no li deixaria mai estar al PSOE, i recorda que ell no hi aniria de fet a
les llistes hi anava com independent amb totes les conseqüències.
El Sr. Berlinghieri reconeix que no anava a les reunions però va enviar una
carta enverenada ja que ningú del partit li va explicar quina era la
situació real que hi havia i conclou que l’únic que es va dignar a parla
amb ell va ser el Sr. Batle.
Essent les 21.55 el Sr. Camps s’incorpora a la sessió.
El Sr. Berlinghieri diu que ell no ha d’anar a demanar explicacions als
membres del partit socialista sinó que són ells que si volen una cosa li
han de donar les explicacions a ell i conclou que ell no anirà darrera de
ningú.
El Sr. Berlinghieri conclou que a partir d’aqui pensin el que vulguin, i
que ell intentarà seguir fent la seva feina el millor que pugui i atendrà
la gent que li ve a preguntar o demanar el millor que pugui i si hi ha
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queixes, demana al partit socialista que li facin arribar i donarà les
explicacions que calguin.
El Sr. Batle diu que si que afecta als ciutadans el que va passar per Sant
Cristòfol, i recorda que molta gent li ha dit que era una autèntica
vergonya i inclòs li varen arribar queixes a les festes de Gràcia, dient
que era una vergonya.
La Sra. Goñalons interromp dient que a ell el va indignar el que li varen
dir.
El Sr. Berlinghieri respon que aquesta persona no és política, i comenta
que el Sr. Montes es polític i va venir a provocar.
El Sr. Batle conclou que a l’equip de govern i al partit popular si es
preocupen pels ciutadans, cosa que no ha fet el partit socialista. I esta
en desacord en el fet de dir que no afecten als ciutadans.
El Sr. Batle comenta que el que ha hagut de passar el poble per sortir a
nes Diari, i reconeix que a tothom li agrada surti al diari per coses
positives, i la indignació que va tenir una gran part del poble de Migjorn
va ser brutal.
El Sr. Batle diu que el partit socialista viu a un altre món o a un altre
poble, i els demana que passegin pels carrers des Migjorn, que demanin la
opinió de la gent.
El Sr. Batle comenta que han parlat de queixes i troba normal que quan es
fa una obra hi hagi queixes, però el que no sol passar és que desprès li
donin les felicitacions per les obres realitzades, i considera normal que
hi hagi hagut 3 queixes.
El Sr. Batle conclou que a tota obra i ha queixes i avança que a les obres
que s’han adjudicat avui també n’hi haurà i segur que hi haurà escrits
d’amiguets del PSOE que enviaran a fer escrits a l’Ajuntament.
Sense cap més intervenció, se somet a votació la moció i s’aprova per cinc
(5) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay, Sr.
Camps i quatre (4) vots en contra de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra.
Goñalons i Sr. Riudavets.
DINOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
19.1 En data 25.9.2018 (RE 1214) el partit socialista ha presentat una
sèrie de preguntes que es passen a contestar:
19.1.1a.- Quines passes i gestions ha
darrer ple ordinari en què l'ajuntament
grup socialista que acordava, entre
prioritat a la licitació de l'Escola de

fet el Regidor de Cultura des del
aprovà per unanimitat una moció del
d'altres punts, "donar la màxima
Música Municipal?

El Sr. Berlinghieri explica que s’ha reunit amb el president i el
vicepresident de l’associació de música des Migjorn Gran, que també s’ha
reunit amb la coordinadora de l’escola i amb els professors. I que partint
de la informació recollida, el següent pas és començar abans possible
l’estudi de viabilitat econòmica per poder organitzar el concurs públic per
la gestió externa de l’escola.

19.1.1b.Quantes
reunions
de
feina
ha
celebrat
el
responsable
consistorial de cultura amb els respresentants de l'Associació de Música
des Migjorn Gran, i quins acords s'hi han pres?
El Sr. Berlinghieri respon que ell no sap quina quantitat de reunions ha
mantingut però que han sigut vàries.
El Sr. Berlinghieri continia dient que es van reunir el dia anterior i
també fa tres setmanes i també ha tingut diferents contactes telefònics amb
els representants de l’Associació de Música.
El Sr. Berlinghieri segueix explicant que a la penúltima reunió celebrada
fa tres setmanes hi van assistir el Batle i la Secretària, hi va explicar
els requisits per poder fer el concurs. Diu que hi segueix havent
comunicació telefònica i via WhatsApp amb els implicats i que de moment
està tot enllestit per començar abans possible a fer les gestions
necessàries per organitzar el concurs.
19.1.1c.- En quina data aproximada estima el regidor pugui arrencar la
gestió externa del Servei?
El Sr. Berlinghieri contesta que no tenen
intenció és posar en marxa la licitació abans
possible, per raó d'atendre altres assumptes
per la Secretària, la idea és que durant
estigui tot enllestit i en funcionament.

termini establert i que la
que acabi l'any i que sinó és
prioritaris a l'Ajuntament o
el primer trimestre de 2019

19.1.2.- Vist que el batle ha signat nous decrets d'aprovació de despeses
en relació al concert del Sr. Tomeu Penya, ¿pot ara ja l'equip de govern
donar la xifra definitiva del cost de l'event?
El Sr. Batle respon que en el darrer Ple ordinari ja havia donat tres
quantitats i explica que hi ha hagut dues factures més, una de l'equip de
so i llum, totalment necessari per al desenvolupament del concert.
El Sr. Batle vol tornar a remarcar que era un concert benèfic, l'entrada
era per Aspanob i el bar era per C.D. Migjorn.
El Sr. Batle conclou que la factura de l'equip de so i llum va ser de 3.435
€ i el reforç que es va haver de fer de policies locals va ser de 810 €. I
que per tant el total del concert va ser de 13.676,51 €.
19.1.3.- "(...) En Es Migjorn Gran las dos principales actuaciones, que
suman más de un millón de euros de presupuesto, no han comenzado; no
aparecen como adjudicadas en el Perfil del Contratante; y el plazo de
ejecución es de quatro meses. Las cuentas no salen" (Diari Menorca, 22-92018).¿Quin percentatge aproximat d'aquest milió d'euros creu l'equip de
govern que pot estar executat en la cada vegada més propera data del 30 de
novembre de 2018?
El Sr. Batle explica que no és un milió d'euros sinó que són cinc-cents mil
euros i que l'altre mig milió és finançament propi i per tant s'executarà
dins el mateix temps. Explica que s'haurà de justificar mig milió d'euros,
no un milió i que d'aquest mig milió, 350.000 – 360.000 € van al projecte
del carrer major i la resta va als projectes del camp de futbol.
El Sr. Batle segueix explicant que no pot saber quin percentatge aproximat
estarà executat a 30 de novembre, i vol tornar a repetir que començaran
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dilluns 1 d'octubre i per tant vol pensar que a 30 de novembre estarà
executat el 100%, però que com que no ho sap no ho pot dir.
19.1.4. Ja sabem que no és 'marca de la casa' (millor dit, de l'actual
batle) respondre els diferents escrits que vesins i entitats adrecen a
l'ajuntament amb qualsevol tipus de petició, consulta o gestió...
Així i tot, el deure dels dos grups de l'oposició és treballar per revertir
aquest mal costum.
19.1.4a- ¿Ha contestat el
Propietarios de Santo Tomás?

batle

els

dos

escrits

de

l'Asociación

de

El Sr. Batle respón que és costum del Batle no contestar i que el costum és
reunir-se amb les associacions o ciutadans que fan un registre d’entrada a
l’Ajuntament i que ha mantingut aquesta postura i ho seguirà fent. No
contestarà, sinó que farà un contacte directa amb la persona que hagi fet
un registre d’entrada.
19.1.4b- ¿Ha tingut el batle
entitat de la urbanització?

entrevistes

amb

representants

d'aquesta

El Sr. Batle explica que el dia 28 d’agost de 2018 a les 10:00h va fer
aquesta reunió i que encara no estaven com a associació, però va ser
informat que es crearia aquesta associació i que tindríem un contacte
directe.
19.1.4c- En cas afirmatiu, ¿pot explicar succintament els acords de la
mateixa o de les mateixes?
El Sr. Batle respon que en certa manera és el que ha dit anteriorment i
explica que se li va exposar que es crearia aquesta nova associació a Sant
Tomàs i també una sèrie de coses que estaven malament a Sant Tomàs.
El Sr. Batle segueix explicant que ell ho agraeix, perquè són propietaris
de Sant Tomàs que diuen el que està malament des del seu punt de vista i
per tant es pot actuar més ràpidament.
El Sr. Batle comenta que el que troba a faltar és que aquesta associació no
s'hagués fet abans, mirant en to positiu, precisament perquè els diguessin
les coses que estan malament a Sant Tomàs.
El Sr. Batle creu que és aconsellable que hi hagi aquesta associació, ell
els atendrà totes les vegades que facin un registre d'entrada o li
telefonin, com ja he fet, i seran ben arribats com associació més del poble
i el Batle estarà al seu costat, però per tot, no tan sols amb les queixes,
sinó per poder fer feina conjuntament.
El Sr. Batle diu que els va traslladar precisament a la reunió, estaria bé
que com a ajuntament i com a associació reclamassin un projecte, que és un
projecte que ja està fet, que es va fer dins la legislatura passada, que és
el carril bici de Migjorn a Sant Tomàs. L'equip de govern del Consell ha
trobat que no ho hauria de fer i per tant poden defensar una cosa que creu
que beneficia a tots els ciutadans de Migjorn i de Sant Tomàs.
19.1.4d- Quina valoració fa el regidor de turisme de la gestió de l'àrea
dels 9 mesos de l'any 18?
El Sr. Batle contesta que en fa una valoració positiva, explica que no s'ha
fet res diferent del que es feia els altres anys i que no s'ha fet res nou,

llevat de la licitació de la gestió de sa platja i que per tant ell en fa
una valoració positiva.
19.1.4e- De les propostes de l'Associació de Propietaris, quines es
compromet a tenir en compte i dur a terme l'equip de govern entre l'1
d'Octubre i el 15 d'Abril de l'any que ve?
El Sr. Batle respon que es duran a terme les propostes que es puguin, que
miraran amb el cap de la brigada les que siguin més prioritàries i diu que
no es vol comprometre en dir quines seran i quines no, perquè després li
empraran, com estan acostumats a fer, el grup socialista, però es faran les
màximes que es puguin.
El Sr. Batle conclou que és veritat que són moltes, però es faran les que
es puguin
19.1.5.- "Bon dia, Xisco. L'import són 10.890€. A veure si la setmana que
ve ja podem signar
el contracte" (mail oficial de Batlia cap al correu
professional de F. X. Roig; 30-5-2018)
Aquesta setmana, pel conducte habitual, el Grup Socialista ja ha
sol·licitat còpia de l'escrit dirigit al batle per part del geògraf
Francesc Xavier Roig (entrada núm 1186), segons el qual Document, des del
mes de maig -com a poc- el batle li havia donat a entendre en diverses
ocasions que l'Ajuntament li encarregava l'elaboració del catàleg de camins
del terme municipal des Migjorn Gran; una iniciativa conjunta del Consell
Insular i els diferents municipis de Menorca. De fet, el veí municipi de
Ferreries sí li feu l'encàrrec tècnic.
19.1.5a- ¿Per què, ben a darrera hora, sense cap explicació ni una, el
batle s'ha desdit de tot el manifestat públicament i sense embuts (davant
el Plenari de l'Ajuntament, en una reunió de presidents de corporacions
locals de l'illa, a la vice-presidenta del CIM i Consellera de Cooperació,
al batle de Ferreries, etc.) en el sentit de contractar Xisco Roig per dur
a terme l'abans mencionat treball tècnic?
19.1.5b- ¿Per què el batle respon a F. Xavier Roig, el fosquet del passat
dia 18, "Enviem un pressupost per l'elaboració del catàleg de camins des
Migjorn" a la pregunta sobre el tema plantejada pel tècnic uns minuts
abans; si el matí d'aquell mateix dia ja havia tingut lloc la primera de
les dues jornades de formació sobre l'elaboració del Catàleg -promogudes
pel Consell Insular- i on ja es donava per segur que els treballs no serien
encarregats a F. X. Roig, sinó a una altra empresa? A què juga el batle
fent una cosa així?
19.1.5c- ¿Pot el batle donar a conèixer als membres del Plenari Municipal
quines són les tres empreses convidades a concórrer per guanyar aquest
encàrrec tècnic?
19.1.5d- ¿Pot el batle exposar, per favor, enc que sigui mínimament, els
criteris fixats per Ajuntament i Consell per emmarcar aquest contracte
públic de més de deu mil euros?
19.1.5e- ¿Per què el batle, dins el despatx oficial de batlia de
l'ajuntament des Migjorn, va manifestar a una persona de prestigi dins el
seu camp profesional, que la Corporació comptava amb el seu saber fer
contrastat dins aquest món, amb una llarga experiència en la matèria i un
gran coneixement del territori, per dur a bon terme un precís treball
tècnic... si després havia d'acabar reculant? ¿No hauria estat millor fer i
callar?
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19.1.5f- ¿És conscient el batle del perjudici gratuït causat a un ciutadà,
el qual donant per bona la seva contractació, havia dit No a d'altres
encàrrecs, per poder dedicar-se en aquest de ple?
El Sr. Batle contesta que es fa referència que aquesta setmana, pel
conducte habitual, el grup socialista ja ha sol·licitat còpia de l'escrit
dirigit al Batle per part del geògraf F. X. Roig entrada núm. 1186.
El Sr. Batle comenta que no si sap si el grup socialista que la divulgació
d'e-mails o WhatsApp pot ser objecte de denúncia, ho diu perquè es fa
difusió d'un e-mail entre un ciutadà i el batle, demana si el grup
socialista sap açò. El fet que facin públic un e-mail pot ser objecte de
denúncia.
El Sr. Batle comenta que ell no dubte de la professionalitat del Sr. Roig,
i diu que com a persona en pot tenir una altra opinió però com a
professional diu que ell creu que és un bon professional.
El Sr. Batle diu que quan arribi el registre d'entrada al grup socialista
ho veuran, que ell detalla el que són les converses que va tenir el Sr.
Roig amb el Sr. Batle.
El Sr. Batle torna a repetir que divulgar aquest e-mail pot ser objecte de
denúncia i en aquests e-mails queda constància que el Sr. Batle demana un
pressupost al Sr. Roig i que el Sr. Roig li respon que ja el té. El Sr.
Roig diu que ja el té, perquè el Sr. Batle prèviament li havia enviat un email on el Sr. Roig demanava quina quantitat final se li havia exposat.
El Sr. Batle explica que no negarà que amb el Sr. Roig havien xerrat
d'aquest tema i li va exposar que hi havia aquest conveni entre el Consell
i l'Ajuntament on hi havia una quantitat de doblers. El Sr. Roig li demana,
perquè no ho recordava, la quantitat de doblers, que són 10.890 € i el Sr.
Batle li demana un pressupost així com va fer amb altres empreses.
El Sr. Batle continua dient que el Sr. Roig contesta que ja el té, donant a
entendre, des de el punt de vista del Sr. Batle, que la quantitat que ell
li havia dit, 10.890 €, era l'import que havien de posar al contracte.
El Sr. Batle diu que va demanar altres pressupostos, a pesar que en ser un
contracte menor, per aquest tipus de contracte no importaria, podria
contractar a la persona que volguessin, però així i tot demana dos
pressuposts i resulta que, una empresa i una geògrafa són més barats. Per
tant el Sr. Batle no pot deixar de banda que té dos pressupostos, amb la
contesta que li dóna el Sr. Roig donant a entendre que ell ho fa
per 10.890€,
perquè els
pressupostos són
de
menor
quantitat.
El Sr. Batle segueix explicant que el que ell ha fet és agafar el
pressupost més barat i serà el que adjudicarà, no el que està adjudicat.
El Sr. Batle demana a la secretària si és així i la Sra. Secretària respon
que sí.
El Sr. Batle comenta al grup municipal socialista que no diguin mentides,
perquè si el contracte no està adjudicat no diguin que hi està, perquè no
és així. Els diu que després van als plens i queden en evidència tan ells
com la persona que ha dit aquesta mentida.
El Sr. Batle conclou que no és així, no està adjudicat i comenta que
l’equip de govern podia contractar a qualsevol persona, i no dubta de la
professionalitat del Sr. Roig, però té pressuposts, i per tant ell ha
d'agafar el pressupost més barat.

El Sr. Riudavets demana al Sr. Batle que digui el nom de les empreses, ja
que és part de la pregunta.
El Sr. Batle li respon que les demani per escrit.
El Sr. Riudavets contesta que està demanat per escrit, que hi ha una
pregunta que demana qui eren les tres empreses, que digui els noms propis
perquè és una petició presentada 48 hores abans.
El Sr. Batle explica que una és Cristina Trujillano, que és geògrafa i
l'altre és Inmedia, aquests són els dos pressuposts que hi ha per
l'elaboració del catàleg de camins.
El Sr. Riudavets demana si pot dir les dues xifres.
El Sr. Batle contesta que les xifres són 10.690 € i 10.590 €.
19.1.6a- Quina ha estat la gestió feta pel regidor de joventud des del seu
nomenament?
El Sr. Berlinghieri respon que d'ençà del seu nomenament, a part de
reunions periòdiques sempre que ha estat al poble i converses telefòniques
amb el coordinador del punt jove per informar-se de les necessitats, tant
per escoltar els suggeriments que se li feien, s'han atès diferents
demandes, entre elles una que feia molt de temps que es demanava, que era
tenir un futbolí, també se'ls hi ha facilitat dues televisions, diferent
material que han demanat: raquetes de pim-pom, pilotes, tacs de billar,
també un equip de música que tenien molt malmès i també tenen una consola
de videojoc que el consell els hi ha prestat.
19.1.6b- Quantes vegades ha visitat el Casal de Joves i ha parlat amb elles
i ells?
El Sr. Berlinghieri contesta que s'ha vist amb el coordinador, tant a
l'ajuntament com al casal de joves, diferents cops. I amb els joves la
veritat és que no ha tingut l'oportunitat de parlar, però en qualsevol cas
el
coordinador
l'ha
informat
perfectament
de
quines
són
les
seves suggerències i les seves necessitats, i de fet ell és el que els
coneix millor i en el qual el fet que no hagi parlat amb els joves tampoc
és un problema, ja que ell l'ha informat perfectament de quines són les
carències i necessitats del punt.
19.1.6c- Quins horaris i serveis hi ha establerts per al curs 2018 – 2019?
El Sr. Berlinghieri explica que ara mateix els horaris que té el punt jove
són dimecres i dijous, obra de 08:30 h a 13:00 h, són horaris de
planificació d’activitats i també es reben a persones d’una franja d’edat
més superior que la dels joves, que fan consultes a internet o qualsevol
cosa que vulguin parlar amb el coordinador.
El Sr. Berlinghieri continua deint que els divendres l’horari és de 08:30 h
a 11:30 h i de 19:00 h a 22:00 h i els dissabtes és de 18:00 h a 22:00 h.
El Sr. Berlinghieri segueix explicant que les activitats previstes que
s’estan preparant ara mateix són diferents tallers com: hípica, cuina, dj,
guitarra i escalada. I a més a més hi ha un programa amb els serveis
socials, un programa d’esports d’aigua, que està dirigit a tots els joves
però té especial incidència amb joves que tenguin problemes de motivació o
que tenguin problemes o dificultats amb la relació amb els altres joves.
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19.1.6d- En quin punt es troba l'elaboració del Pla Municipal de Joventud?
El Sr. Berlinghieri respon que el coordinador l’ha informat que s’ha fet un
recull d’informació per franges d’edat via enquesta, s’han tingut diferents
reunions amb els joves per recollir les seves sensibilitats en quan al que
creuen que necessiten, i tot això està voltat a la persona que ha
d’introduir les dades al pla.
19.1.6e- Quina valoració fa de la recuperació del Consell de Joventud de
Menorca?
El Sr. Berlinghieri contesta que ell ha vist que la darrera anotació del
Consell de Joventut a la pàgina web és del 2010, que casualment un dels
fundadors, un dels membres de la junta directiva d'aquella època és
l'actual coordinador del Casal de Joves, i que li ha explicat que això està
format per diverses associacions que treballen conjuntament per afavorir
les activitats de la gent jove, i en qualsevol cas creu que està bé que el
Consell recuperi una entitat com aquesta.
El Sr. Berlinghieri continua dient que el coordinador també li ha explicat,
que s’ha demanat consell, tant a ell com a altres tècnics de joventut, que
s’han proposat diferents coses, que el Consell els ha escoltat, però que
ara mateix fa un temps que no s'ha posat en contacte amb ells i que esperen
aconseguir cosa.
El Sr. Berlinghieri espera que els hi facin una mica cas i que atenguin els
seus suggeriments, perquè són gent molt preparada i que sap ben bé quines
són les necessitats dels joves aquí a l'illa.
19.2 La Sra. Sànchez comenta que com no se li ha deixat acabar
l’argumentari de la moció llegirà el que li mancava: “posau-vos ja a fer
feina i deixar-vos de tonteries”
19.3 El Sr. Verdú diu que ha quedat alusinat amb el tema den Xisco Roig, i
retreu al partit socialista que s’oposi als contractes a dit
i ara el
vulgui donar a dit a aquest senyor.
El Sr. Verdú comenta que s’està demanant al Batle que demani pressupostos
en contractes que es poden donar a dit, i ara volen donar a dit el
contracte al Sr. Roig i diu que tenen poca vergonya ja que acusen al Sr.
Batle de donar contractes a dit i ara volen donar a dit el contracte al Sr.
Roig, quan hi ha dos pressupostos més.
El Sr. Verdú diu que no tenen vergonya cap dels quatre regidors del partit
socialista, i fins ara han contractat a dit i comenta que al Sr. Conesa se
li varen donar a dit totes les obres de reforma del salo verd, i en aquell
moment no varen dir res.
El Sr. Verdú conclou que mentres ells hi siguin es demanaran pressupostos i
si no els agradar emplaça als regidors del partit socialista que vagin a
una altra banda.
19.4 El Sr. Berlingheri diu que se li ha olvidat dir si es ètic anar pel
poble explicant a diferents veïns i veïnes problemes personals del Sr.
Batle amb l’única intenció de matar-lo políticament i demana que no li
contestin que no es veritat.
La Sra. Sànchez respon que no es veritat.
El Sr. Berlingheri respon que menteixen.

La Sra. Goñalons diu en relació a parlar d’ètica, si ell hagués de fer una
llista dels insults molt greus anònims sortiran i diu que els regidors del
partit socialista no diuen mentides.
La Sra. Goñalons comenta que va ser el Sr. Batle que a nivell personal es
va dedicar a anar a segons quins llocs a dir coses que no eren veritat.
El Sr. Batle li respon que ho pot dir.
La Sra. Goñalons li diu que ella diu les coses a la cara, i li demana qui
és que mentia a les assambleas
El Sr. Batle insisteix demanant en que mentia.
La Sra. Goñalons respon que a nivell personal no li varen dir res mai.
El Sr. Batle diu que ja està bé, i que el partit socialista es va inflar
d’anar a cases a anar a contar temes personals del Sr. Batle.
La Sra. Goñalons li diu al Sr. Batle qui va venir a la saleta a parla amb
ella i li demana que se la miri als ulls.
El Sr. Batle comenta que va anar a casa de la Sra. Goñalons pel mateix que
va parla amb la resta de membres de la llista que anaven al darrera.
La Sra. Goñalons diu que no va la pena seguir discutint però reconeix que
es molt trist.
Essent les 22.22 hores s’absenten de la sessió el Sr. Verdú i el Sr. Camps.
La Sra. Goñalons diu que es molt trist que el Sr. Berlinghieri també es
cregui les mentides del Sr. Batle.
El Sr. Batle insisteix a que va anar a casa de la Sra. Goñalons a exposar
el mateix que va anar exposar a ca els altres regidors i no va dir res
personal, sinó que va explicar el que li passava amb els regidors a nivell
de feina.
Essent les 22.23 es reincorpora a la sessió el Sr. Camps.
El Sr. Batle insisteix en que li va anar explicar el mateix que a la resta
de regidors a casa de la Sra. Goñalons, perquè ella formava part de la
llista amb la diferència del que varen fer ells amb el Sr. Berlinghieri,
que ningú va parlar amb ell.
Essent les 22.24 es reincorpora a la sessió el Sr. Verdú.
El Sr. Riudavets demana al Sr. Verdú que és llegeixi les preguntes fetes
pel partit socialista en relació al tema den Xisco Roig, ja que el partit
socialista en cap moment ha dit que el Sr. Batle li havia d’adjudicar a
n’en Xisco Roig, sinó que el que diuen és que el Sr. Batle no hauria
d’haver fet creure al Sr. Xisco Roig que el contractaria.
El Sr. Verdú interromp dient que ja està bé que es veu d’un hora enfora el
que volien.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 22.25 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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