ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 28/03/2019.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 28/03/2019, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
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Batle-president:
Regidors
:

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

S’han excusat d’assistir-hi el regidor Sr. Pere Riudavets i Fayas del
grup socialista.
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 31.1.2019
i
sense cap intervenció se somet a votació i s’aprova per unanimitat. I
acta de la sessió extraordinària i urgent de data 27.2.2019, que sense cap
intervenció se somet a votació i s’aprova per set (7) vots a favor del Sr.
Batle, Sra. Sànchez, Sra. Goñalons, Sr. Conesa, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr.
Camps i una (1) abstenció del Sr. Berlinghieri.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 26 de data
29.1.2019 a la núm. 162 de data 22.3.2019.
El Ple resta assabentat.
TERCER.- SENTÈNCIA NÚM. 119, DE DATA 7.3.2019 RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT
ORDINARI NÚM. 28/2017, DONAR-NE COMPTE
La Secretària interina llegeix la sentència núm. 119, de data 7.3.2019
recaiguda en el Procediment Ordinari núm. 28/2017, que es transcriu a
continuació:
“1) Desestimamos el recurso de apelación interpuesto contra la sentència
núm. 224/2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
3 que confirmamos integramente.
2) Con imposición de las costas de esta instancia al Ayuntamiento apelante,
y hasta un màximo de 500€ por todos los conceptos.”
El Ple resta assabentat.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

QUART.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018, DONAR-NE COMPTE (E0111-2019-000001)
La secretària dóna compte de la liquidació pressupostària del 2018 aprovada
per Resolució d’Alcaldia núm. 126 de data 11.3.2019, amb el següent resum:
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-

resultat
resultat
romanent
romanent

presupostàri:
786.813,62€
pressupostàri ajustat:
377.478,09€
de tresoreria despeses amb finançament afectat: 1.417.151,91€
de tresoreria per a despeses generals:
2.138.679,34€

El Sr. Batle diu que vol afegir que creu que se n’han de felicitar tots, a
pesar de que se l’havia criticat que eren uns pressupostos inflats i en
aquesta liquidació surt que els ingressos han estat majors de 4.000.000€ i
les despeses han suposat 3.365.000€ per la qual cosa el resultat
pressupostari ha estat de 786.000e aproximadament, fet que fa que els
números demostren que no es devia equivocar tant alhora de fer el
pressupost 2018.
El Ple resta assabentat.
CINQUÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER GESTIONAR EL SERVEI D'AJUDA
A DOMICILI PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (E0446-2019-000003)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
21.3.2019, que es transcriu a continuació:
“Atès l’esborrany de Conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament
des Migjorn Gran per a gestionar el servei d’ajuda a domicili per a
persones en situació de dependència, la Sra. Sánchez demana poder veure el
conveni i se li entrega una còpia del mencionat conveni.
Es passa a votar i els membres de la comissió, acorden per unanimitat,
proposar al Plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn Gran per a
gestionar el servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de
dependència.
2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Notificar l’acord anterior a la Conselleria
Cooperació del Govern de les Illes Balears.”

de

Serveis

Socials

i

Obert el debat, el Batle comenta que el conveni va passar per comissió.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA, ELS AJUNTAMENTS I CONSORCIS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE
PREVENCIÓ PER L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE MENORCA (E0446-2018-000021)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
21.3.2019, que es transcriu a continuació:
“Vist l'esborrany d'addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca, els ajuntaments de l'illa, el Consorci per a la

protecció de la legalitat urbanística al sòl rústic de l'illa de Menorca i
el Consorci de Residus i Energia de Menorca per a la prestació del servei
insular de prevenció per a l'Administració Local de Menorca.
El batle explica que l’addenda es per incorporar els diferents Consorcis al
conveni i per adquirir un vehicle.

Identificador documento electrónico: ES-07902-2019-BB706D09-0D92-4F49-BB0C-FF272EE33E1D Fecha:02/04/2019 8:59:25 Pag.:3/20
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

Es passa a votar i els membres de la comissió, acorden per unanimitat,
proposar al Plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular
de Menorca, els ajuntaments de l'illa, el Consorci per a la protecció de la
legalitat urbanística al sòl rústic de l'illa de Menorca i el Consorci de
Residus i Energia de Menorca per a la prestació del servei insular de
prevenció per a l'Administració Local de Menorca.
2.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 920-46101 del
pressupost de l'exercici 2018.
3.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura
4.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Batle comenta que el conveni va passar per comissió.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SETÈ.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT
MIGJORN GRAN PER COL·LABORAR EN LA MILLORA I MANTENIMENT DE
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 2019 (E0446-2019-000001)

DES
LES

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
21.3.2019, que es transcriu a continuació:
“Vist l'esborrany de Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els ajuntaments de Menorca per col·laborar en la millora i el
manteniment de les instal·lacions esportives municipals 2019.
El batle explica que amb aquests 44.325 € del P.I.E. l’ajuntament pretén
construir dos nous vestidors al camp de futbol. El Sr. Verdú demana si amb
aquest import es pagarà el 100% de les obres i el batle respon que s’ha de
mirar. La Sra. Goñalons s’interessa en saber on aniran situats aquests nous
vestidors i el batle li explica que en principi aniran darrera els actuals,
mirant cap a les pistes de tenis i diu que així ho ha demanat el club. La
Sra. Goñalons vol saber si aniran al costat dels actuals i el batle diu que
ja es veurà si van al costat o darrera, que açò ara fa mol mal dir. El Sr.
Verdú demana si seran prefabricats i el batle respon que si i diu que així
és com va demanar el club que fossin.
Es passa vota i els membres de la comissió, acorden per
proposar al Plenari municipal l’adopció dels següents acords:

unanimitat,

1.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca
i l'Ajuntament des Migjorn Gran per col·laborar en la millora i el
manteniment de les instal·lacions esportives municipals 2019.
2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura
3.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”

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

Obert el debat, el Sr. Batle explica que es un conveni que signa
l’Ajuntament amb el Consell Insular de Menorca, i on el CIM dona a
l’Ajuntament prop de 45.000€ i per decisió de l’equip de govern juntament
amb el CD Migjorn aquests diners es destinaran a uns nous vestidors al camp
de fútbol, degut a l’augment d’equips de fútbol.
La Sra. Goñalons comenta que a la comissió va dir que aquests vestuaris
serien prefabricats.
El Sr. Batle respon que modulars.
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La Sra. Goñalons demana de quin material son i si això suposa que siguin
més econòmics.
El Sr. Batle respon que es un material apropiat per aquest tipus
d’instal·lacions i comenta que són un tipus de fibra i comenta que el club
de fútbol s’ho va mirar i li varen fer aquesta proposta.
El Sr. Batle comenta que es vol aprofitar els terrenys que hi ha entre els
vestidors i les pistes de tennis, i comenta que hi ha un petit projectet, i
amb els diners rebuts dona per fer un vestidor i un magatzem.
La Sra. Goñalons conclou que no li havia quedat clar que volia dir alhora
de ser prefabricat.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
VUITÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I
L'ASSOCIACIÓ D'ARQUEOLOGIA I PATRIMONI, PER DUR A TERME DIVERSES ACTIVITATS
EN RELACIÓ A LES EXCAVACIONS DUTES A TERME AL JACIMENT DE SANT AGUSTÍ VELL
(E0448-2019-000002)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
21.3.2019, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des
Migjorn Gran i l'Associació d’arqueologia i patrimoni en relació a les
excavacions als jaciments arqueològics de Sant Agustí
El batle explica que l’any passat van incrementar l'ajut i que per aquest
any es continua amb l’aportació màxima de 2.000 €. La Sra. Sánchez demana
quines feines es van executar l’any passat i el batle li diu que
excavacions i neteja. La Sra. Sánchez demana si s’ha presentat una memòria
i el Sr. Verdú diu que l’any passat no van poder rebre tota la subvenció,
el batle explica que va ser la subvenció del 2017, que van cobrar però que
no van poder cobrar el 100% perquè la justificació va ser inferior a
l’import màxim.
Vist l’informe, de data 18.03.2019, emès per la secretària interina de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, els membres de la comissió, acorden per
unanimitat, proposar al Plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l’Associació
d’arqueologia i patrimoni pel qual l’Ajuntament concedeix una subvenció
màxima de 2.000 € per a realitzar activitats en relació a les excavacions
duites a terme al jaciment de Sant Agustí Vell.
2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 336-48000 del
Pressupost municipal de l’exercici 2019.

4.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Sense cap intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
NOVÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL
COL·LEGI PÚBLIC FRANCESC D'ALBRANCA (E0448-2019-000003)
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
21.3.2019, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament des
Migjorn Gran i el Col·legi Francesc d’Albranca, per tal de cooperar amb les
activitats educatives, sortides pedagògiques i demés organitzades pel
centre.
Vist l’informe, de data 18.03.2019, emès per la secretària interina de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, els membres de la comissió, acorden per
unanimitat, proposar al Plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i el col·legi
públic Francesc d’Albranca, pel qual l’Ajuntament concedeix una subvenció
màxima de 1.500 € anuals per contribuir a les despeses originades per
transport i altres activitats educatives.
2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 326-48002 del
Pressupost municipal de l’exercici 2019.
4.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Sense cap intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DESÈ.- CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I
L'ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC FRANCESC
D'ALBRANCA I L'ESCOLETA XIBIT PER A REALITZAR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
(E0448-2019-000004)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
21.3.2019, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament des
Migjorn Gran i l’Associació de pares i mares d’alumnes del Cp Francesc
d’Albranca i l’Escola infantil Xibit, per tal de donar suport als seus
membres i, en general, als pares, mares, professors i alumnes d’aquests
centres escolars
El batle explica que una part dels 5.000 € que l’Ajuntament aporta es
destinen al desenvolupament de l’escola d'estiu i l'altra a la cooperació
de les diferents activitats extraescolars que organitza l’associació.
Vist l’informe, de data 18.03.2019, emès per la secretària interina de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, els membres de la comissió, acorden per
unanimitat, proposar al Plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l’Associació
de pares i mares d’alumnes del col·legi públic Francesc d’Albranca i
l’Escoleta infantil Xibit, pel qual l’Ajuntament concedeix una subvenció
màxima de 5.000 € per a realitzar activitats extraescolars i l’organització
de l’escola d'estiu.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 326-48001 del
Pressupost municipal de l’exercici 2019.
4.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el
s’aproven cada any.

Sr.

Batle

comenta

que

es

tracta

de

convenis

que
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Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
ONZÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN
L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DES MIGJORN GRAN (E0448-2019-000005)

GRAN

I

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
21.3.2019, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des
Migjorn Gran i l'Associació de comerciants des Migjorn Gran (ACEM) per tal
d’impulsar l’activitat comercial al municipi
El batle diu que l’ajuntament aporta un màxim de 6.000 € i que l’associació
bàsicament ho destina a la organització dels mercats “Dimarts as Migjorn “
Vist l’informe, de data 18.03.2019, emès per la secretària interina de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, els membres de la comissió, acorden per
unanimitat, proposar al Plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l’Associació
de comerciants des Migjorn Gran (ACEM) pel qual l’Ajuntament concedeix una
subvenció màxima de 6.000 € anuals per contribuir a les despeses originades
pel desenvolupament de les activitats de l’Associació de comerciants
2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 433-48000 del
Pressupost municipal de l’exercici 2019.
4.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Sense cap intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DOTZÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA, GRUP FOLKLÒRIC DES MIGJORN GRAN I LA
BANDA DE CORNETES I TAMBORS (E0448-2019-000006)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
21.3.2019, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament des
Migjorn Gran i l’Associació Cultural i Recreativa (ACR), el Grup Folklòric
Aires des Migjorn i la Banda de Cornetes i Tambors per tal de col·laborar
conjuntament.
El batle explica que aquest
passant de 2.000 € a 3.000 €
petició feta per la mateixa
contractar assegurances per
necessitat que han tingut de

any s’ha augmentat l’aportació amb 1.000 €,
i comenta que aquest increment ve arran d’una
associació, explica que l’obligatorietat de
les sortides que organitzen així com la
llogar un local on guardar la plataforma que

utilitzen per fer la carrossa dels Reis han fet que l'equip de govern hagi
vist oportú aquest augment de 1.000 €
Vist l’informe, de data 18.03.2019, emès per la secretària interina de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, els membres de comissió acorden, per
unanimitat, proposar al plenari municipal, l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l’Associació
Cultural i Recreativa, el grup folklòric des Migjorn Gran i la Banda de
Cornetes i tambors, pel qual l’Ajuntament concedeix una subvenció màxima de
3.000 € per a l’organització de diverses activitats al municipi.
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2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 334-48002 del
Pressupost municipal de l’exercici 2019.
4.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta aquest conveni s’ha augmentat en
1.000€ a demanda d’aquesta associació bàsicament per l’assegurança que
paguen per a les excursions que fan i l’altre pel lloguer d’una cotxeria
que paguen per a guardar la platafoma dels reis, i es va considerar que
s’havia de fer aquesta puja.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
TRETZÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL
CLUB DEPORTIVO MIGJORN (E0448-2019-000008)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
21.3.2019, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des
Migjorn Gran i el Club deportivo Migjorn (CD Migjorn) pel qual l’Ajuntament
autoritza al Club a utilitzar les instal·lacions ubicades dins el recinte
del camp de futbol, la pista descoberta de bàsquet i el bar entre d’altres
col·laboracions.
El batle explica que aquesta aportació s’ha augmentat amb 1.000 € respecte
l’any passat, passant de 5.000 € a 6.000 €, aquest augment ve arran d’una
petició del club i motivada per l’augment d’equips esportius i per tant amb
l’augment de despeses.
Vist l’informe, de data 18.03.2019, emès per la secretària interina de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, els membres de la comissió, acorden per
unanimitat, proposar al Plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i el Club
Deportivo Migjorn pel qual l’Ajuntament concedeix una subvenció màxima de
5.000 € anuals per contribuir a les despeses originades per les activitats
esportives duites a terme pel club.
2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 341-48000 del
Pressupost municipal de l’exercici 2019.
4.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
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Obert el debat, el Sr. Batle comenta que ha passat de 4.000€ anuals a
5.000€ anuals davant l’augment de despeses que té el club al tenir més
equips de fútbol, i l’equip de govern va considerar adient augmentar
l’aportació per conveni.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
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CATORZÈ.- CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I ELS GERMANS ANTONIA
PONS MOLL, CRISTÓBAL PONS MOLL, MARGARITA PONS MOLL I MARIA AUXILIADORA
PONS MOLL PER EL LLOGUER DELS TERRENYS NECESSARS PER UBICAR-HI UN
APARCAMENT A LA PARCEL·LA SITUADA A L'AV. DE LA MAR, 29 (E0263-2019-000001)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 21.3.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“Vist l’interès de l’Ajuntament des Migjorn Gran en el lloguer de la
parcel·la situada a l’av. de la Mar, 29, per ubicar-hi un aparcament de
manera eventual.
Vistes les negociacions de l’Ajuntament i els germans Sra. Antonia Pons
Moll, Sr. Cristóbal Pons Moll, Sra. Maria Auxiliadora Pons Moll i la Sra.
Margarita Pons Moll, amb els quals s'ha arribat a l'acord de pagar 798,60€
mensuals durant el termini de 10 anys.Vist l'informe de l'arquitecte
municipal de data 6.3.2019 en relació a la idoneïtat del bé.
Vist l’informe jurídic de la secretària-interventora interina de data
18.3.2019 relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir per a
la tramitació del present expedient i la fiscalització de la despesa.
El batle explica que es tracta d’una parcel·la que hi ha a l’Av. de la mar,
i que dóna al carrer Nou, explica que s'ha comparat amb la parcel·la de
l’Av Binicudrell on s’hi va habilitar un aparcament, comenta que el que
s’ha fet ha estat una regla de tres respecte els metres i l’import mensual
abonat pel lloguer del solar de l’Av Binicudrell. Explica que en principi
es pensava que el solar de l’Av de la mar era un poc més petit que
l’existent a l'Av Binicudrell i d’aquí que al pressupost es posàs la
quantitat de 12.000 € (6.000 € pel lloguer del solar de l’Av Binicudrell i
6.000 € per aquest solar), amb les notes registrals i demés s’ha vist que
el solar és una mica més gran i per tant el lloguer és una mica més elevat,
d’aquí que s’hagi hagut de fer una modificació de crèdit. Explica que el
conveni és per deu (10) anys i que aquest any seria des de l’1 d’abril al
31 de desembre, abonant el lloguer a finals de març.
La Sra. Goñalons diu que quan es xerrava d'un solar per habilitar un
aparcament ella pensava que es referien al solar de la família Pardo, diu
que una vegada ho va demanar i li van respondre que si. El batle respon que
no. La Sra. Goñalons diu que al solar que ella fa referència hi ha
moviments d'obra i el batle respon que açò és un tracta que ha fet la
propietat i l’empresa constructora que dur a terme les obres dels carrers,
que l'ajuntament no ha intervingut en res.
Torna intervenir la Sra. Goñalons i referint-se al solar de la família Pons
Moll diu que aquest solar té molt de desnivell i demana si la
infraestructura anirà a càrrec de l’Ajuntament. El Sr. Verdú li diu que
només s’ha de lleva sa terra i que habilitar-ho serà molt més fàcil que
habilitar el de l’Av Binicudrell, continua diguent que aquell es van haver
de treure les aigües, cosa que aquest no serà necesssari.
El Sr. Conesa diu que segons un plànol només s’hi col·locaran 16 cotxes i
tant el Sr. Triay com el Sr. Verdú diuen que pensaven que era més ampla. El
batle diu que considera que la distribució es pot millorar.

El batle explica que els vehicles entraran per l’Av de la mar i s’obrirà un
portal al carrer nou pel pas peatonal. La Sra. Goñalons matisa que es
tracta del conegut "trast" i continua diguent que l’aparcament de l’Av
Binicudrell ha sortit molt car.
El Sr. Verdú insisteix en que aquest solar no és com el de l’Av
Binicudrell, que en aquell hi havia tot el tema de treure les aigües diu
que en aquest solar açò no hi serà perque les aigües ja surten.
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El Sr. Triay diu que tots pagam l’impost de vehicles i que si s'eliminen
els aparcament de dins el poble està clar que se n'han d'habilitar de nous.
Intervé la Sra. Sánchez diguent que ara es tracta d’aprovar el conveni, que
no s’està debatint el projecte i que per tant ja es debatrà quan
correspongui.
Per això, la Comissió proposa al Ple per tres (3) vots a favor; un (1) del
batle i (2) del grup popular i tres (3) abstencions del grup socialista,
l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Conveni entre l'Ajuntament des Migjorn Gran i la Sra.
Antonia Pons Moll, Sr. Cristóbal Pons Moll, Sra. Maria Auxiliadora Pons
Moll i la Sra. Margarita Pons Moll pel lloguer dels terrenys necessaris per
ubicar-hi un aparcament.
SEGON.- CONSIGNAR en els pressupostos següents les quantitats previstes en
el conveni per fer front a les despeses derivades del lloguer de les
parcel·les.
TERCER.- FACULTAR al Batle per a la signatura de qualsevol document que
sigui necessari per a l’efectivitat de l’acord.
QUART.- NOTIFICAR l'acord als propietaris de les parcel·les.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es tracta d’un conveni de nova
creació i que es molt parescut al conveni que regula el lloguer de
l’aparcament de l’av. Binicudrell, i comenta que estim xerrant d’un solar
situat a l’av. de la mar, 29 i que fa uns 563 m2, a on l’idea desprès de
signar el conveni és desbrossar la parcel·la i fer les actuacions mímimes
per poder-se utilitzar de cara a aquest estiu.
El Sr. Batle comenta que aquest aparcament tindrà tant l’entrada com la
sortida de cotxes per la mateixa avinguda de la Mar, i es farà un pas
peatonal cap al carrer nou.
El Sr. Batle explica que aquest aparcament
aparcaments que s’han eliminat del c/ Major.

pretén

donar

solució

als

El Sr. Batle diu que el preu s’ha valorat de la mateixa manera que
l’aparcament de 0l’av. Binicudrell, però com és un poc més gros el preu a
pagar és un poc més elevat, ja que s’ha utilitzat el mateix preu per m2.
El Sr. Batle vol agrair des de el Ple la bona predisposició mostrada pels
germans Pons Moll en llogar aquest solar per posar aquest aparcament, i
comenta que el conveni és per a 10 anys, i un cop passats aquests es pot
tornar a negociar.
La Sra. Goñalons comenta que as Migjorn es molt necessàri disposar de
pàrquings, ja que no es podrà aparcar dins el nucli antic, però no entén
com és que no s’ha negociat la compra d’aquesta parcel·la.
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La Sra. Goñalons continua dient que hi ha dos pàrquings llogats de
l’Ajuntament que a final d’any costen molts de diners i un cop passats
aquests 10 anys, aquestes parcel·les no seran de l’Ajuntament i s’hauran
pagat uns 95.000€ d’aquest pàrquing.
La Sra. Goñalons comenta que es pagarà més per aquest lloguer quan la
capacitat de cotxes és inferior a la de l’altre pàrquing, tot i que el Sr.
Batle ha explicat que era per raons dels metres de la parcel·la.
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La Sra. Goñalons conclou que ho veu necessàri però pels diners que costa el
lloguer creu que hauria estat millor comprar la parcel·la, ja que d’aquí a
10 anys no tindràn ni l’un ni l’altre.
La Sra. Goñalons comenta que a apart del lloguer a pagar també s’hi haurà
d’invertir a la parcel·la tot i que el Sr. Batle hagi dit que la quantitat
a invertir no serà tant grossa com la invertida a l’av. Binicudrell, i
comenta que s’hi va gastar uns 90.000€.
La Sra. Goñalons conclou que el preu a pagar el consideren molt elevat.
El Sr. Batle comenta que no entén d’on li surten els 90.000€, i comenta que
l’arquitecte que inicialment va fer el projecte va posar damunt la taula
dues maneres de fer-se, una manera més cara i una altre més econòmica. I
l’equip de govern va decidir fer la més cara, consistent en recollir les
pluvials enmig de la parcel·la i conduir desprès per av. Binicudrell,
desprès pel camí de Sa Malagarba i per últim tenir-ho tot preparat per
connectar amb l’altre projecte d’evacuació d’aigües pluvials.
El Sr. Batle no recorda la quantitat exacte, però en cap cas és va arribar
als 90.000€.
El Sr. Batle comenta que en relació a la compra, també està d’acord i
comenta que hi ha una possible candidata a les pròximes eleccions, i
comenta que es va negociar la compra d’aquest terreny i va veure bona
predisposició per part dels propietaris, però aquest conveni és una primera
passa per poder utilitzar-lo de cara aquest estiu.
EL Sr. Batle conclou que aquest conveni era el més senzill per poder
utilitzar-lo a curt termini, ja que tramitar una compra és molt més
engorros l’expedient ja que s’han de fer unes valoracions, uns informes...i
ja ens anaven molt més endavant en el temps i amb aquest conveni de lloguer
es podrà utilitzar aquest estiu.
El Sr. Batle espera que el pròxim equip de govern negocii la compra de la
parcel·la ja que ell va veure que hi havia bona voluntat per part dels
propietaris.
La Sra. Goñalons demana si les actuacions a realitzar
necessiten de projecte i si es sap quin cost tindrà.

a

la

parcel·la

El Sr. Batle respon que encara no, i diu que ara l’únic que es farà es
llevar les herbes i la sunya i obrir-se el pas peatonal i la sortida de
cotxes, és farà el mínim perquè pugi funcionar.
El Sr. Verdú recordar que quan una obra es treu a licitació, mai un
modificat pot superar el 10% del preu d’adjudicació, i damunt llei no és
pot passar de 45.000€ a 90.000€.
El Sr. Verdú vol donar les gràcies al seu company de grup, el Sr Triay qui
va aportar l’idea i la bona presdisposició en aquest tema per part de

l’equip de govern i comenta que el seu grup es va posar a fer feina tot
d’una i ha arribat a bon port aquest fet.
El Sr. Verdú comenta que en relació a la compra de la parcel·la, creu que
els pròxims equips de govern haurien de mirar de habilitar més llocs
d’aparcament, comprant aquests o fer-ne de més grans.
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El Sr. Verdú conclou que el poble hauria de quedar despejat de cotxes però
disposar d’aparcaments als afores però com més aporpo del nucli antic
millor.
El Sr. Batle comenta que aquesta negociació amb els propietaris es va
agilitzar molt, ja que en tres setmanes es va arribar a un acord i el
pressupost ja estava aprovat i no es disposava de partida pressupostària
per a comprar-lo, i és va considerar apostar per fer aquesta primera passa
de llogar-lo.
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
tres (3) abstencions de la Sra. Sànchez, Sra. Goñalons i Sr. Conesa.
QUINZÈ.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1: MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES HÍDRIQUES AL
C/ NOU, ES CARRITXARET, MIRADA DEL TORO, SANT JAUME, BERNAT ALZINA I SANT
LLORENÇ DES MIGJORN GRAN (E0003-2018-000001)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 21.3.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“Vista la 1era certificació, signada per l'enginyer d'obres públiques Manel
de Febrer Olives encarregat de la direcció de l'obra i el representant de
l'empresa contractista Construccions Olives, SL, s'ha comprovat que el
pressupost de les obres executades concorda amb el pressupost adjudicat en
el seu dia.
Per això, la Comissió
següents acords:

proposa

al

Ple

per

unanimitat,

l'adopció

dels

PRIMER.- Aprovar la 1era certificació de l'obra "Projecte constructiu de
millora de les infraestructures hidríques al carrer Nou, Es Carritxeret,
Mirada del Toro, Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç “ amb el següent
detall:
-

pressupost de
pressupost de
pressupost de
resta pendent

l'obra:
l'adjudicació:
les obres executades 29.01.2019:
d'executar:

SEGON.L'esmentada
certificació
pressupostària 150-61001.

anirà

a

459.163,25€
445.280,00€
74.878,56€
370.401,44€
càrrec

TERCER.- Ordenar el pagament d'aquesta certificació
disponibilitats de la tresoreria municipal.”

de

la

d'acord

partida
amb

les

Sense cap intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SETZÈ.- CERTIFICACIÓ NÚM. 2: MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES HÍDRIQUES AL
C/ NOU, ES CARRITXERET, MIRADA DEL TORO, SANT JAUME, BERNAT ALZINA I SANT
LLORENÇ DES MIGJORN GRAN (E0003-2018-000001)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 21.3.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i
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“Vista la 2na certificació, signada per l'enginyer d'obres públiques Manel
de Febrer Olives encarregat de la direcció de l'obra i el representant de
l'empresa contractista Construccions Olives, SL, s'ha comprovat que el
pressupost de les obres executades concorda amb el pressupost adjudicat en
el seu dia.
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Per això, la Comissió
següents acords:

proposa

al

Ple

per

unanimitat,

l'adopció

dels

PRIMER.- Aprovar la 2na certificació de l'obra "Projecte constructiu de
millora de les infraestructures hidríques al carrer Nou, Es Carritxeret,
Mirada del Toro, Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç “ amb el següent
detall:
-

pressupost de
pressupost de
pressupost de
pressupost de
resta pendent

l'obra:
l'adjudicació:
les obres executades 29.01.2019:
la 2na certificació:
d'executar:

SEGON.L'esmentada
certificació
pressupostària 150-61001.

anirà

a

459.163,25€
445.280,00€
74.878,56€
103.732,92€
266.668,52€
càrrec

TERCER.- Ordenar el pagament d'aquesta certificació
disponibilitats de la tresoreria municipal.”

de

la

d'acord

partida
amb

les

Sense cap intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DISSETÈ.- EXPEDIENT 1/2019, DE RECONEIXEMENT
D'EXERCICIS ANTERIORS (E0114-2019-000022)

D'OBLIGACIONS

ECONÒMIQUES

Vistes les despeses i factures que es relacionen a continuació:
Nom

Data doc.

N. de document

Import total

Text Explicatiu

CONSELL INSULAR DE
MENORCA

Al CIMe: Conveni per a la prestació del servei d'educació de
5.033,82 persones adultes (2017-2018)

CONSELL INSULAR DE
MENORCA

Al CIMe: Conveni per desenvolupament dels servei d'atenció
474,35 educativa infantil (2016-2020) Curs 2017-2018.

CONSELL INSULAR DE
MENORCA

Al CIMe: Conveni per desenvolupament dels servei d'atenció
205,61 educativa infantil (2016-2020) Curs 2018-2019.

CONSELL INSULAR DE
MENORCA
CONSELL INSULAR DE
MENORCA
CONSELL INSULAR DE
MENORCA
CONSELL INSULAR DE
MENORCA
CONSELL INSULAR DE
MENORCA
CONSELL INSULAR DE
MENORCA
JIMENEZ ROBERTSON,
MIGUEL
DIELECTRO BALEAR. SA
JARDINS FELIP
MANTENIMENT I CREACIO,
SL
TRUJILLANO GONZALEZ
RAFAEL

Al CIMe: Conveni per la neteja, manteniment i senyalització dels
1.190,69 monuments arqueològics, 2018
Al CIMe: Conveni prestació del servei integral de neteja de platges,
21.201,12 2018
7.000,00 Al CIMe: Conveni sistema d'informació geogràfica i territorial, 2018
16.728,88 Al CIMe: Conveni servei de prevenció i extinció d'incendis, 2018
2.425,59 Al CIMe: Conveni servei de prevenció per l'administració local, 2018
Al CIMe: Conveni per la gestió de l'acolliment o alberg d'animals,
2.809,05 2018
28/11/2016

INV-138

Projecte annex amb nous treballs d l'obra Casal de Binicudrell,
2.083,63 estudi bàsic de seguretat i salut.

10/04/2017

9153

9.822,78 Faroles Camí Sa Malagarba

31/12/2018

AJ/12/18

610,00 Manteniment jardineria des poble, desembre

28/12/2018

42837

177,31 Còpies impressora policia local
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EDITORIAL MENORCA S.A. 31/12/2018
SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS,
SA
31/12/2018

13935

136,12 Anunci conjunt Ajuntaments - Anuari 2828

4002464919

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 21/12/2018

S1M801N1058981

144,51 Enllumenat públic Sant Tomàs devora parc. 1 (13.11.18-16.12.18)

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 10/12/2018

S1M801N1022316

137,20 Enllumenat públic Sant Tomàs H-2 (04.11.18-06.12.18)

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 20/12/2018

S1M801N1055303

139,55 Energia elèctrica biblioteca municipal (14.11.18-17.12.18)

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 19/12/2018

S1M801N1052387

66,39 Energia elèctrica Casal de Joves (14.11.18-17.12.18)

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 19/12/2018

S1M801N1052195

26,96 Energia elèctrica Casal de Binicudrell (14.11.18-17.12.18)

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 19/12/2018

S1M801N1050350

11,41 Enllumenat públic Sant Tomàs H-2 Creu Roja (14.11.18-16.12.18)
Energia elèctrica punt de recàrrega vehicles elèctrics (19.11.1852,83 25.12.18)

77,02 Enviaments postals oficines municipals, desembre 2018

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 27/12/2018

S1M801N1075163

ENDESA ENERGIA S.A.U.

07/12/2018

P1M801N1715859

372,58 Enllumenat públic plaça Menorca (02.10.18-03.12.18)

ENDESA ENERGIA S.A.U.

19/12/2018

P1M801N1770612

592,27 Enllumenat públic Sant Tomàs C/D ET-3 (20.11.18-11.12.18)

ENDESA ENERGIA S.A.U.

19/12/2018

P1M801N1770617

340,98 Energia elèctrica CP Francesc d'Albranca (20.11.18-11.12.18)

ENDESA ENERGIA S.A.U.

19/12/2018

P1M801N1770613

317,15 Energia elèctricca poliesportiu (20.11.18-11.12.18)

ENDESA ENERGIA S.A.U.

19/12/2018

P1M801N1770614

293,16 Energia elèctrica centre sanitari (20.11.18-11.12.18)

ENDESA ENERGIA S.A.U.

19/12/2018

P1M801N1770618

302,50 Energia elèctrica escoleta Xibit (20.11.18-11.12.18)

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 21/12/2018

S1M801N1062127

ENDESA ENERGIA S.A.U.

28,73 Energia elèctrica local Mirada del Toro (16.11.18-19.12.18)

19/12/2018

P1M801N1770615

202,41 Energia elèctrica oficines municipals (19.11.18-11.12.18)

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 19/12/2018

S1M801N1052386

134,76 Energia elèctrica local d'assaig (13.11.18-17.12.18)

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 20/12/2018

S1M801N1055304

303,35 Energia elèctrica comissaria de policia (14.11.18-17.12.18)

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 10/12/2018

S1M801N1020041

28,02 Enllumenat públic Cap de la Vila - Camí Petit (04.11.18-03.12.18)

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 07/12/2018

S1M801N1015737

105,62 Enllumenat públic Sa Figerenya - S'Escorxador (04.11.18-03.12.18)

ENDESA ENERGIA S.A.U.

P1M801N1770616

420,91 Energia elèctrica camp de futbol (20.11.18-11.12.18)
Energia elèctrica sala multifuncional - Saló Verd (13.11.1868,04 17.12.18)

19/12/2018

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 20/12/2018

S1M801N1055720

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 07/12/2018

S1M801N1012656

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 20/12/2018

S1M801N1055302

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 19/12/2018

S1M801N1050351

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 19/12/2018

S1M801N1052193

TAVEMA SL
TALTAVULL CAMPS,
ONOFRE
TALTAVULL CAMPS,
ONOFRE
FUNDACIO PER A
PERSONES AMB
DISCAPACITAT ILLA DE
MENORCA
SOLUCIONES TECNICAS
2000, SL

30/12/2018

157055

231,72 Lloguer grup electrògen per programa televisiu ""El Paisano""

10/12/2018

18000041

290,40 Acte inagural Migjornale

15/12/2018

18000043

423,50 So i projecció conferència 16.08.18

31/12/2018

6145

852,72 Contractació auxiliar de cuina per al Centre de Dia, desembre 2018

28/12/2018

6989

FERQUETE S.L.

31/12/2018

32718

637,20 Vestit de gala per cap de policia
Material d'oficina per oficines municipals, serveis socials i escola de
85,14 música

INFOTELECOM NETWORKS,
SL
31/12/2018

560

MUSIBAL SDAD. COOP.

2041

26/12/2018

CALAFAT PONSETI, PEDRO
LUIS
31/12/2018

2018084

35,63 Enllumenat públic Parcel·la 14 (04.11.18-30.11.18)
171,75 Energia elèctric escola de música (14.11.18-17.12.18)
56,74 Energia elèctrica cementiri (14.11.18-16.12.18)
58,60 Energia elèctrica local edifici Llevant (14.11.18-17.12.18)

Connexió internet sala multifuncional - Saló Verd, telèfon i internet
115,10 biblioteca i punt jove, desembre 2018
Concert Bartomeu Olives a l'església parroquial des Migjorn
363,00 26.12.18
Assessorament, gestió esportiva, neteja i monitors poliesportiu,
6.725,62 desembre 2018

ASOCIACION DE FAMILIARES
DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER DE MENORCA 31/12/2018

13/2018

152,40 Servei d'ajuda a domicili dissabtes, desembre 2018

LEJIAS OLIVES S.L.

31/12/2018

47726

249,70 Clor per xarxa d'aigua municipal

PONS GOMILA MARGARITA

27/12/2018

fra-259

196,15 Plantes per carrers municipals

CONTROLES ANALÍTICOS Y
SANITARIOS MENORCA, SL 28/12/2018

FT/4262

99,22 Registres anuals Centre de Dia

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

28/12/2018

1564680

EINES FERRETERIA, SL

31/12/2018

18103746

32,40 Botills d'aigua per oficines municipals

ARNICA FISIOTERAPIA, SC
TRACTAMENTS MENORCA,
SL
ESTACION SERVICIO
MERCADAL, S.L.
EXCAVACIONES ALVARO
BOSCH MOLL

31/12/2018

M-12

31/12/2018

A-00001345-2018

220,00 Serveis de fisisoteràpia al Centre de Dia, desembre 2018
Tractament i desinsectació edificis i carrers municipals, desembre
695,56 2018

31/12/2018

10695

200,00 Gasolina per vehicles de la brigada i policia municipal

4,28 3 Claus

31/12/2018

431

312,18 Treballs de fer forats per montar tirolina a l'av. David Russell

LEJIAS OLIVES S.L.

31/12/2018

47728

178,92 Productes de neteja

FORN DE PA M. PONS C.B.

30/11/2018

66

FORN DE PA M. PONS C.B.

31/12/2018

70

FORN DE PA M. PONS C.B.

05/12/2018

67

110,70 Pizzes i coques per monòleg programa ""El Paisano""

SALES MOLL ROSA Mª

31/12/2018

1933

328,93 Aliments per al Centre de Dia

90,00 Aliments per al Centre de Dia
71,01 Aliments per al Centre de Dia

CONTROLES ANALÍTICOS Y
SANITARIOS MENORCA, SL 10/12/2018

FT/4142

84,93 Anàlisi aliments i superficies Centre de Dia

CONTROLES ANALÍTICOS Y
SANITARIOS MENORCA, SL 10/12/2018

FT/4141

72,60 Assessorament higiènic sanitari Centre de Dia

FEDERACIÓ DE LA PETITA I
31/12/2018
MITJANA EMPRESA

L1/1506/2018

COMERCIAL JAYPE S.A.
28/12/2018
SUPERMERCATS BINIPREU,
SL
27/12/2018
MUSIBAL SDAD. COOP.
SUPERMERCATS BINIPREU,
SL
SUPERMERCATS BINIPREU,
SL
SUPERMERCATS BINIPREU,
SL

31/12/2018

201800007553
18070524

117,83 Anàlisi xarxa d'aigua, dipòsit Ca'n Borrás i Es Pirulí 12.12.18
3.810,05 Revisió, neteja i manteniment bomba d'aigua pou 5
13,05 Aliments per al Centre de Dia

2053

2.271,29 Actuació Cap d'Any ""Star People""

06/10/2018

18009921

117,39 Begudes per invitació a dinar desfilada festes de Sant Miquel 2018

05/10/2018

18009899

115,22 Invitació paelles Assoc. contra el cancer 06.10.18

22/11/2018

18065588

160,96 Invitació per Torneig de Glossa 2018

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 21.3.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“Vist l'expedient ressenyat a l'assumpte, així com la relació de factures
que consta a l'expedient, la Sra. Sánchez s’interessa en tenir informació
de la factura a nom de Soluciones técnicas 2000, SL per import de 637,20 €,
aquesta factura es mira en detall i es desprèn que correspon íntegrament a
vestuari de gala per la cap de policia local, s’obre un petit debat al
respecte entre tots els membres sobre el desconeixement de l’existència i
obligatorietat d’aquesta vestimenta per la policia, es passa a votar i els
membres de la comissió, acorden per unanimitat, proposar al Ple l’adopció
dels següents acords:
1.- APROVAR l’expedient 1/2019, de reconeixement d’obligacions d’exercicis
anteriors per un import total de 93.817,18 €
2.- Fer efectiu l’import amb càrrec al pressupost 2019 i disposar el seu
pagament d’acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que són factures de 2018 que han
tingut entrada a l’Ajuntament durant l’any 2019, i han de ser aprovades per
Ple.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DIVUITÈ.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
DE LES INSTAL·LACIONS DEL TRAM SUD DEL CARRER MAJOR DES MIGJORN GRAN:
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA (E0003-2018-000008)

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 21.3.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i
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“Atès que en data 31.01.2019 el Ple de l’Ajuntament va acordar ratificar la
Resolució núm. 19 de data 24.01.2019 per la qual es declarava la necessitat
de la contractació de les obres “Projecte de millora de les instal·lacions
del tram sud del carrer Major 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 05.02.2019 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 poguessin presentar proposicions.
Els licitadors presentats a la licitació varen ser els següents:
- Antonio Gomila, SA en data 18.02.2019 (13.28 hores)
- Construccions Olives, SL en data 18.02.2019 (13.38 hores)
- Antonio y Diego, SA en data 18.02.2019 (14.29 hores)
En data 25.02.2019 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 fórmules establertes en el plec de clàusules
administratives.
Atès que el Ple de data 27.02.2019 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 18.03.2019 (RE 000352) la mercantil Construccions Olives,
SL va presentar la documentació sol·licitada.
Es passa a votar i els membres de la comissió acorden per tres(3) vots a
favor; un (1) del batle, dos (2) del grup popular i tres (3) abstencions
del grup socialista, proposar al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Adjudicar a l'empresa Construccions Olives, SL amb CIF B-07159676,
el contracte d'obres “Projecte de millora de les instal·lacions del tram
sud del carrer Major des Migjorn Gran”, per un import de 452.540,00€
(374.000,00€ d'import net + 78.540,00€ 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.”
Sense cap intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DINOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
19.1 El Sr. Conesa comenta que el Sr. Batle va dir en un primer moment que
el Pla de l’Esglèsia es faria a cost 0€, però en posterioritat sembla ser
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

que aquesta es faria amb càrrec a partides del projecte
s’executarien. I demana si el Sr. Batle ho pot ronar a explicar.

que

no

El Sr. Batle comenta que no té cost 0€, sinó que inicialment el projecte
del c/ Major tram sud puja uns 490.000€, que va redactar un enginyer en
concret. I l’enginyer que durà la direcció de les obres va comentar que hi
ha una sèrie de partides que no fa falta executar o es troben inflades baix
el seu punt de vista, i considera que aqmb aquestes aprtides que no
s’executaran es pot fer el Pla de l’Esglèsia, cosa que no vol dir que
tengui un cost 0€.
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El Sr. Conesa demana quines són les partides que no s’executaran o que es
troben inflades segons el director de les obres.
El Sr. Batle comenta que hi ha un sobrant de metres de tub, partida de
paviment que surt més econòmic. El Sr. Batle conclou que la quantitat
exacte de diners no se enrecorda.
El Sr. Batle conclou que l’obra s’ha adjudicat per 30.000€ manco i a més i
tindrà cabuda les actuacions al Pla de l’Esglèsia.
El Sr. Verdú comenta que el projecte tenia un estat de medicions caòtic.
La Sra. Goñalons demana quan començaran les obres.
El Sr. Batle respon que el Pla de l’Esglèsia començarà desprès de Setmana
Santa i fins mitjans juny, i la resta es començarà a finals de setembre.
La Sra. Goñalons considera que la realització de la plaça la veu un poc
justa de temps.
El Sr. Batle respon que espera que doni temps.
19.2 El Sr. Berlinghieri diu que aquest és el darrer ple ordinari abans
d’eleccions i passa a llegir la seva intervenció:
“M'agradaria fer un petit resum del que han estat aquests dos anys d'equip
de govern exposant les meves sensacions i conclusions. Sent totes les
inversions i projectes fets en aquests dos anys com a Regidor de Cultura,
Esports i Joventut importants, m'agradaria destacar el treball fet per
aconseguir la gestió externa de l'Escola de Música d’es Migjorn Gran.
Davant de la reclamació d'atenció, només arribar a l'equip de govern, de
l'Associació de Músics des Migjorn Gran, per qual se’m demanava se'ls donés
contestació a les seves demandes ja efectuades l'any 2015 i que no havien
estat ateses per la regidoria de cultura, la meva primera reunió com a
regidor va ser amb ells. Des de llavors i després de nombroses trobades i
converses ha donat com a resultat i fins a l'adjudicació definitiva,
mitjançant concurs públic en properes dates, que l'Associació de Músics
gestioni actualment la nostra Escola de Música. D'aquesta manera, tant
l'escola com en conseqüència, la nostra Banda de Música, podran recuperar
embranzida i mantenir el prestigi tan merescudament guanyat en aquests
anys.
El fet, en principi negatiu, que el PSOE es retirés de l'equip de govern,
per cert, anunciant la seva intenció d'anar-se si no marxava l'alcalde i
evidentment no fent-ho, cosa que ja fa entendre la seva falta de criteri i
serietat en les seves accions. Com deia, sent en principi negatiu aquest
fet, crec que és el que ha permès que finalment el poble i tots els seus
habitants hagin sortit beneficiats amb tots les millores i projectes
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efectuats des d'aquesta sortida. I per què?? Doncs per que tant l'equip de
govern com l'oposició del partit popular van entendre que, col·laborar per
millorar la vida dels habitants des Migjorn Gran per sobre dels ideals
polítics, era l'adequat en un poble petit i es va passar al fet que fos mes
important el que es feia al qui ho feia. A diferència del PSOE, que va
seguir amb el seu estil de avia’m de quina manera s'és capaç de fer mes
dany al rival polític, insinuacions d'acords, pactes i altres, i si ho
portem al terreny personal millor, beneficis per als regidors o per a les
empreses per les quals treballen i altres acusacions que mai cap ha pogut
demostrar, és clar parlar per parlar i si alguna cosa queda doncs aquest és
el seu benefici.
I seguint amb aquesta manera d'entendre la política per a un ajuntament
d'un poble petit, van començar les desqualificacions cap a l'alcalde,
gandul, mancat de lideratge, prepotent, mentider, qualificacions que si no
ets capaç de demostrar et porten al descrèdit mes absolut i per descomptat
en aquests dos anys de membre de l'equip de govern, en cap moment el Sr.
Batle s'ha fet creditor de cap d'aquests adjectius. Però és que no tenint
suficient amb totes les acusacions abocades, van actuar de la forma mes
miserable possible que es pot actuar, atacant la vida més íntima i
personal, la relació de parella, sense en cap moment tenir en compte ni al
Sr. Batle, aquest clar, però tampoc a ningú del seu entorn, parella, fill,
familiars i amics. Sort tenim a la meva terra que som els independentistes
els que separem famílies i amics i no l'Agrupació Socialista des Migjorn
Gran. Ells si han trencat amistats que semblaven per sempre i venien de
sempre per fosques raons que potser haurien d'explicar.
I com això no els funciona per als seus interessos d'assaltar l'alcaldia,
decideixen anar al que ells creien la baula mes fluixa, el nou regidor, i
comencen la seva suposada per ells, guerra de desgast, utilitzant
qualificacions com a independentista, trànsfuga, indigne per ser regidor
per viure a Eivissa, al tanto, parla de indignitat una regidora que, sentho de l'equip de govern i sent l'agent d'autoritat de l'ajuntament en el
qual era equip de govern, va ser condemnada per “FALTA DE DESOBEDIÈNCIA A
l'AGENT DE SEGURETAT”, evidentment tots aquests qualificatius no són
insults però s'expressen en to despectiu amb intenció d'ofendre. Però no
ofèn qui vol sinó qui pot i ells mai han estat capaços de poder ofendre'm,
com tampoc han estat capaços de demostrar-me ni una de les acusacions al
Sr. Batle, segur que perquè mai han tingut ni tan sols indicis del que
deien.
Donar les gràcies a les Migjorneres i Migjorners pel seu recolzament en
aquests dos anys, sobretot durant les festes de Sant Cristòfol, on vaig
tenir l'honor de ser el representant de l'alcalde en tots els actes, Als
regidors del PP per la seva col·laboració i el seu excel·lent treball en
els diferents àmbits en els quals els hem necessitat. I acabar agraint a
l'alcalde l'oportunitat de treballar pel qual considero el meu poble i
poder així retornar una mica de tot el que Es Migjorn Gran ens ha donat a
la meva família i a mi en els anys que hi em viscut.”
19.3 El Sr. Batle llegeix la carta d’agraïmanet rebuda per registre
d’entrada de l’Ajuntament de la Sra. Pilar Benejam que es transcriu a
continuació:
“Il·l Sr. Alcalde i benvolgut amic:
Vull expressar-vos tota la meva consideració i agraïment per la vostra
adhesió a la proposta de l’Ajuntament de Ciutadella de nombrar-me filla
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

il·lustre d’aquesta ciutat. Us prego que feu arribar al Ple del Consistori
el meu reconeixement i efecte.
Atenta i cordinalment.
Pilar Benejam”
19.4 El Sr. Batle comenta que atès que és el darrer ple ordinari abans de
les eleccions municipals, vol llegir un escrit que fa balança d’aquesta
legislatura, que es transcriu a continuació:
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“Davant aquest darrer ple ordinari abans de les Eleccions locals del proper
dia 26 de maig, vull aprofitar aquesta oportunitat per fer balanç del
mandat 2015 - 2019.
Començaré fent memòria, i més en política, fer memòria d’on partim i fins a
on hem arribat per valorar els aspectes positius i negatius viscuts en els
últims anys crec que és important. Malauradament el PSOE Migjorn va optar
per decisió pròpia, i vull remarcar que no va ser en cap cas perquè el
ciutadà així ho triés, de manera democràtica, passar a l’oposició. Fins
aquest fet, crec sincerament que l’equip de govern socialista havia fet una
bona feina.
A partir d’aquí, i malgrat que el PSOE Migjorn havia obtingut a les urnes
la majoria absoluta més gran de la història del nostre municipi amb la meva
persona com a cap de llista, noltros varem decidir seguint treballar pel
poble com un deure i un acte de responsabilitat cap a les migjorneres i els
migjorners.
No així, el Grup Socialista que va estar anunciant durant mesos una moció
de censura, com a mesura de presió cap a la meva persona, i òbviament amb
la finalitat que jo dimitís, una moció de censura que finalment no van ser
capaços de dur a terme.
Ha estat un mandat difícil, i són precisament les situacions d’aquests
tipus les que et fan treure coratge per seguir endavant. Tenia dues
opcions, tirar la tovallola o seguir treballant pel nostre municipi. És
obvi que vaig triar la darrera, tenc molt clar els meus principis, i no
me’n penedesc per res, al contrari.
Vull deixar molt
dels ciutadans i
suport. Gràcies
importants per al

clar que no hagués pogut seguir endavant sense el suport
ciutadanes des Migjorn Gran. He rebut moltes mostres de
a tots ells hem pogut desenvolupar molts projectes
nostre poble.

Per suposat, també vull donar les gràcies en primer lloc al regidor de
l’equip de govern, Quique Berlinghieri. Quique, vull agrair-te la teva
confiança. Des del primer moment en vas mostrar el teu suport i les ganes
de fer feina pel poble. Gràcies de tot cor.
També em quedo amb els bons moments i la feina conjunta amb la resta de les
batlesses i batles dels altres municipis. Malgrat la difícil situació
viscuda mai he rebut un mal gest per part seva, tot al contrari, m’han
ajudat en tot el que han pogut.
Està clar que la vida dona moltes voltes i qui m’havia de dir que comptaria
amb el suport del Partit Popular. Crec que Ramón Verdú i el seu equip van
entendre des del primer moment que la prioritat era continuar treballant
pel poble i que els projectes no quedessin paralitzats. Gràcies Ramón,
Manolo i Miquel.
No puc dir el mateix del Partit Socialista, hem viscut comissions i plens
molt desagradables. Insults, sortides de to i sense respectar el torn de

paraula, crec que no cal que digui que en aquest sentit l’experiència ha
estat lamentable i que esper que no torni a passar en propers mandats. El
poble no s’ho mereix.
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El Partit Socialista ha intentat obstaculitzar gran part de la feina, però
per sort no ho ha aconseguit, i estic convençut que ho ha fet en tot moment
com a atac directe cap a jo, ficant-se en qüestions fins i tot personals i
sense pensar en el bé comú dels ciutadans des Migjorn. És una llàstima que
partits com el PSOE Migjorn, amb la complicitat de la direcció insular del
partit, prioritzin l’atac per damunt de l’interès general. En política no
tot val.
Finalment, i no per manco importància, no em vull oblidar d’agrair a totes
les treballadores i treballadors de l’ajuntament la seva feina i bona
predisposició. M’han fet costat i ajudat, en tot moment pensant en
l’interès general, com ha de ser en una convivència democràtica. A tots
ells, moltes gràcies.
Com a equip de govern sempre hem tingut en compte que el més important era
la gestió diària, i així ho hem fet. Hem seguit un full de ruta per
aconseguir projectes molt importants per al nostre municipi que ja són o
seran en breu una realitat.
Estic especialment satisfet de la millora i reforma dels carrers del centre
des Migjorn que s’estan executant actualment (Carrer Major tram nord,
carrers del casc antic i Carrer Major tram sud) amb una inversió total d’un
milió i mig d’euros. Cal recordar que el Partit Socialista es va abstenir
d’aquesta qüestió demostrant un cop més la seva manca de col·laboració. No
així el Partit Popular que va votar a favor d'aquests projectes.
L’ajuntament ha donat llicència per la nova EBAR del municipi, una demanda
històrica i molt necessària que esper que es dugui a terme en els propers
mesos. En aquest cas vull remarcar que amb el vot unànime de tots els
regidors.
Aquest equip de govern ha aconseguit el 100 % del finançament per a la
rehabilitació del Casat de Binicodrell. Un projecte que també defineix els
futurs usos de caire cultural del casat i que esper sigui un referent no
tan sols per al nostre poble sinó per a tota Menorca.
Altres projectes com l’ampliació del Cementeri Municipal, les importants
millores en la zona esportiva: camp de futbol, poliesportiu, etc. la
millora en l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, els tres
projectes que es duran a terme amb la regularització de plaçes turístiques,
tots els projectes fets i que és faran amb el Pla Insular de Cooperació,
vull destacar-ne un: la futura ampliació del Centre de Dia, la compra de
l'edifici de l'actual Ajuntament, del Casat de Binicudrell de Darrere em
fan sentir també orgullós, així com el compliment d’una altra demanda
històrica: la millora de la carretera de Es Mercadal as Migjorn.
Actualment el pressupost 2019 del nostre municipi puja a 4.110.000 euros.
Esteim xerrant de la inversió més alta de la història del nostre municipi
amb més de 1.700.000 euros.
A pesar d'aquesta pujada en el pressupost, no ha estat per haver pujat els
impostos, ben al contrari. S'ha baixat l'IBI en cinc punts i s'ha baixat
l'impost de circulació per vehicles híbrits i elèctrics.
El 2018, el pressupost va comptar amb 3.470.000 euros dels quals més d'un
milió es va destinar a inversió. Lament que el Grup Socialista votés en
contra del dos pressupostos més alts que ha tingut mai Es Migjorn Gran. Una
mostra més de la manca de responsabilitat del PSOE Migjorn.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

A la liquidació del pressupost 2017 varem tenir uns resultats espectaculars
en tots els sentits, enguany ho hem superat, fet que va permetre incorporar
els romanents de tresoreria al pressupost 2018. D'aquests, més de 500.000€
varem poder servir per aixugar deute i fer inversió. Es va cancel.lar el
prèstec a proveidors (més de 200.000€) i l'altre part serà per executar la
nova canalització d'aigua potable i aigua de rebuig dels filtres i per la
nova canalització de les aigües pluvials del carrer Major tram sud i de
l'aparcament de l'Avinguda Binicudrell.
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Deixarem l'Ajuntament econòmicament molt sanetjat, fet que me fa sentir
content i orgullòs de la feina duite a terme.
He treballat 8 anys com a regidor i 8 com a batle. Aquesta experiència m’ha
servit per veure quin tipus de persones m’envoltaven. Vaig entrar al PSOE
convençut que era el projecte que podia donar una resposta clara a la
ciutadania, però la decepció després de 6 anys com a militant i 8 anys com
ha simpatitzant ha estat grossa.
Després de 16 anys de dedicació deixo la política activa. Consider que ara
mateix pesen més les raons personals que professionals. He dedicat moltes
hores i esforços al capdavant d’aquesta Batlia. Ha merescut molt la pena,
n’estic ben orgullós de la feina feta, però és hora de compartir temps amb
la meva família i els meus amics.
En aquesta vida les decepcions et fan ser més fort i les traicions sofertes
m’han fet ser una persona més hàbil a l’hora de fer front als problemes. La
política m’ha donat moltes coses bones, m’ha ajudat a créixer com a
persona, però sobretot m’ha permès treballar pel bé comú del meu poble.
Me'n vaig amb el cap ben alt i molt orgullòs de la feina feta!!!
Moltes gràcies.”
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
20.55 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

Secretària interina - Catalina
Pons Marqués
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran
Fecha:02/04/2019 8:59:29

El Batle - Pedro G. Moll Triay
02/04/2019 11:40:24
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

