ACTA DE LA
23/05/2019.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 23/05/2019, es reuneixen a la
sala d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
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Batle-president:
Regidors
:

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

La Sra. Sanchèz Tuomala ha avisat que s’incorporarà a la sessió un poc
més tard.
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 28.3.2019,
i sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per set (7) vots a
favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri,
Sr. Conesa, Sra. Goñalons, Sr.
Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i una (1) abstenció del Sr. Riudavets.
Els membres tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de data
1.4.2019, i sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per set
(7) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Conesa, Sra. Goñalons, Sr. Riudavets,
Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i una (1) abstenció del Sr. Berlinghieri.
Els membres tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de data
30.4.2019, i sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per sis
(6) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Goñalons, Sr. Riudavets, Sr. Verdú,
Sr. Triay i Sr. Camps i dues (2) abstencions del Sr. Conesa i Sr.
Berlinghieri.
SEGON.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS O
COOPERACIÓ I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA RESEVA I L'OCUPACIÓ DE
PLACES D'ESTADES DIÜRNES PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.
(E0446-2019-000005)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
16.5.2019, que es transcriu a continuació:

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

“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 la reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes
per a gent gran en situació de dependència.
La comissió, per unanimitat, acorda proposar al Plenari municipal l’adopció
dels següents acords:
1.- Aprovar
del Govern
reserva i
situació de

el Conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn Gran per a la
l'ocupació de places d'estades diürnes per a gent gran en
dependència.
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2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Notificar l’acord anterior
a la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears.”
Obert el debat, el Batle comenta que l’esmentat conveni va passar per la
Comissió de serveis a la persona de la setmana passada.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
TERCER.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS
BÀSICS PER A L'ANY 2019. (E0446-2019-000008)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
16.5.2019, que es transcriu a continuació:
“Atès l’esborrany de Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament des Migjorn Gran per al finançament dels serveis
socials comunitaris bàsics per a l’any 2019.
El Sr. Verdú manifesta que l’import de l'ajut per l’any que ve respecte
l'import del 2019 baixa molt.
La comissió, per unanimitat, acorda proposar al Plenari municipal l’adopció
dels següents acords:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca
i l’Ajuntament des Migjorn Gran per al finançament dels serveis socials
comunitaris bàsics per a l’any 2019.
2. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3. Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
QUART.- ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIM I ELS AJUNTAMENTS
PER A DUR A TERME UN PROGRAMA D'ACTIVITAT FÍSICA PER A PERSONES MAJORS QUE
VIUEN A RESIDÈNCIES O SON USUÀRIES DELS CENTRES DE DIA DE MENORCA.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
16.5.2019, que es transcriu a continuació:
“Vist l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els ajuntaments per dur a terme un programa d’activitat física
per a persones majors que viuen a residències o són usuàries dels centres
de dia de Menorca

La comissió, per unanimitat, acorda proposar al Plenari municipal l’adopció
dels següents acords:
1. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular
de Menorca i els ajuntaments per dur a terme un programa d’activitat física
per a persones majors que viuen a residències o són usuàries de centres de
dia de Menorca.
2. Aprovar la despesa amb càrrec a al partida pressupostària 231-46101 de l
pressupost municipal 2019
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3. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
4. Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
Essent les 20.05 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sànchez Tuomala.
CINQUÈ.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN PER A REGULAR LA COL·LABORACIÓ D'AMBDUES ADMINISTRACIONS EN EL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS HÍDRIQUES
DEL C/ MAJOR (TRAM NORD) I DE L'AV. DE LA MAR. (E0446-2019-000007)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 16.5.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament des Migjorn Gran per a regular la col·laboració
d’ambdues administracions en el desenvolupament del projecte de millora de
les instal·lacions hídriques del carrer Major (tram Nord) i de l’av. De la
mar
El batle explica que el conveni es va signar el 2018 per les obres del
projecte de millora de les instal·lacions hídriques del carrer Major, tram
Nord i de l’Av. De la mar havien d’estar executades a 30 de novembre,
posteriorment el Consell Insular de Menorca va concedir una pròrroga d’un
mes, per tant a final d’any l’ajuntament va poder justificar un 91% del
pressupost d’adjudicació, el Consell Insular de Menorca es va comprometre
que en càrrec al pressupost 2019 pagaria el 9% que va quedar sense poder-se
justificar i que eren uns 50.000 €. Comenta que l’import finalment aprovat
és de 42.874,71 €.
Manifesta que hem d’estar orgullosos de la bona feina que ha fet el Consell
insular de Menorca i la voluntat que ha demostrat per tal d’invertir amb
els municipis.
Els membres de la comissió, acorden, per unanimitat, proposat al Plenari
l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca
i l’Ajuntament des Migjorn Gran per a regular la col·laboració d’ambdues
administracions en el desenvolupament del projecte millora de les
instal·lacions hídriques del carrer Major (tram Nord) i de l’Av de la mar
2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura
3.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca”
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Obert el debat, el Sr. Batle explica que hi va haver un conveni signat
entre el Consell Insular i l’Ajuntament des Migjorn Gran on el CIM donava
més de 500.000€ per a Inversions Financerament Sostenibles i un conveni
signat amb el Departament de Mobilitat del CIM, on inicialment aquest
conveni deia que les obres havien d’estar executades abans de 30 de
novembre i desprès el CIM va concedir una pròrroga d’un mes per executarse, i l’Ajuntament va poder justificar l’execució a 30.12.2019 d’un 91%,
cosa que va ser motiu d’alegria per a tots.
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El Sr. Batle continua dient que el Consell Insular de Menorca va adoptar el
compromís de que de cara a 2019, el CIM faria un conveni on s’atorgaria a
l’Ajuntament des Migjorn Gran el percentatge que hi mancava, i ara es porta
a aprovació aquest conveni.
Sense cap més intervenció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT
DES
MIGJORN
GRAN
PER
A
REGULAR
LA
COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA PEL DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DE PROJECTES EMMARCATS
EN L'EXPEDIENT D'INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES FINANÇADES A CÀRREC
DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA A 31/12/2017.
(E0446-2019-000006)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 16.5.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“Atès l’esborrany de Conveni de col·laboració entre el Consorci de Residus
i Energia de Menorca i l’Ajuntament des Migjorn Gran per a regular la
col·laboració interadministrativa pel desenvolupament i execució de
projectes emmarcats en l’expedient d’inversions financerament sostenibles
finançat a càrrec del superàvit pressupostari del Consell Insular de
Menorca a 31/12/2017
El batle explica que al pressupost hi ha consignades dues partides i que
una és per la redacció del projecte pel canvi d’enllumenat a Sant Tomàs i
que ja van enviar al Consorci de residus i energia per la seva aprovació.
Informa que Es Migjorn Gran va ser el primer municipi en entregar projectes
baix aquest conveni. Continua diguent que el Consorci ja ha aprovat el
projecte i que seran ells els encarregats de treure l’obra a licitació.
Els membres de la comissió, acorden
l’adopció dels següents acords:

per

unanimitat,

proposar

al

ple

1.- Aprovar el conveni entre el Consorci de residus i energia de Menorca i
l’ajuntament
des
Migjorn
Gran
per
a
regular
la
col·laboració
interadministrativa pel desenvolupament i execució de projectes emmarcats
en l’expedient d’inversions financerament sostenibles finançades a càrrec
del superàvit pressupostari del Consell insular de Menorca a 31/12/2017
2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura
3.- Notificar l’acord anterior al Consorci de residus i energia de Menorca”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que l’execució del projecte anirà a
càrrec del Consorci de Residus i Emergia i per altra banda l’Ajuntament
s’ha fet càrrec de la redacció del projecte de l’enllumenat de Sant Tomàs,
amb una inversió de més de 72.000€ i s’executarà aquesta 1era fase.
El Sr. Batle conclou que l’altre dia es va aprovar aquest projecte per part
del Consorci i quatre projectes més de Menorca.

Sense cap més intervenció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SETÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. (E0448-2019-000007)

AMICS

DE

L'ART

I
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
16.5.2019, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que és el conveni anual amb l’associació comenta que
aquest any l’aportació baixarà i serà de 1.000 €, explica que aquest any no
toca la celebració de la Gran Migjornale i que l’associació tampoc
organitzarà els concerts englobats dins el Festival de Música antiga, ja
que a partir d’enguany se’n farà càrrec una altra associació.
Segueix explicant que l’altra novetat del conveni respecte els anteriors
anys, és la cessió, per part de l’ajuntament, de local situat al carrer
Major, 66, local que l’associació podrà dur-hi a terme exposicions i altres
esdeveniments que organitzin, considera que pot ajudar a dinamitzar el
poble. Explica que l’associació va presentar formalment una petició per fer
ús d’aquest local i l’equip de govern a considerat que era una bona idea.
El Sr. Verdú demana si el condicionament del local anirà a càrrec de
l’associació i el batle respon que en principi l’utilitzaran així com està.
Intervé la Sra. Goñalons manifestant que el seu grup està totalment d’acord
amb la idea que es puguin dur exposicions i demés però que saben que moltes
altres associacions que demanden poder fer ús d’aquest local, així els hi
han dit diverses entitats del poble, argumenta que amb les alçades d’any en
que ens trobem i a poc temps de l’entrada d'un nou equip de govern a
l'ajuntament hauria de ser una decisió del grup que governi els pròxims
quatre anys. La Sra. Goñalons demana deixar aquest punt damunt la taula per
tal que sigui el nou equip de govern que decideixi a quina associació cedir
el local.
El batle respon que l’associació va presentar una petició per registre
d'entrada i que sol·licitaven disposar d’aquest local concretament, comenta
que potser altres associacions ho demanden però que l’ajuntament únicament
té la petició formal d'aquesta associació i que per tant és la que han
estudiat, diu també que es tracta d’un conveni anual i que aquesta cessió
acabarà el desembre de 2019 i que per tant el pròxim equip de govern podrà
decidir després que fa.
Intervé la Sra. Goñalons demanant si actualment les netejadores l'utilitzen
i si n'estan al corrent de la cessió i el batle respon que les netejadores
utilitzen un magatzem interior i respecte si n’estan al corrent comenta que
l'equip de govern pren les decisions que vol i que una volta aprovat pel
ple ja els hi traslladarà perquè n’estiguin assabentades, continua diguent
que, igualment elles utilitzaran el magatzem interior, la única cosa serà
que hauran de compartir l'entrada.
El Sr. Conesa demana si es deixa damunt la taula i el batle respon que no,
Intervé el Sr. Triay i diu que esteim a punt de començar l’estiu i que ja
podran fer-ne ús, que l’equip de govern que entri no tindrà temps de
planificar açò immediatament i que per tant troba que no es mala idea que
aquest estiu l’associació puguin utilitzar el local i de cara el pròxim ja
es veurà.
El Sr. Verdú diu que si ha entrat per registre d’entrada és oficial.
El Sr. Conesa manifesta que no tan sols és la petició per registre
d'entrada i demana al batle si té constància que l’escola d’adults també
demana un local i el batle respon que si.
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El Sr. Verdú demana si l’escola d'adults utilitza l'escola i el batle li
respon que apart de l’escola Francesc d'Albranca utilitza també la
biblioteca, el local dels jubilats, que van i venen una mica i reclamen fa
temps un local.
El Sr. Triay diu que hi ha el local de la part superior del carrer major,
66, el que antigament s’utilitzava de biblioteca i el batle respon que
aquell local té un accés complicat.
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Es passa a votar i la comissió, per tres (3) vots a favor; (1 del batle i 2
del grup popular) i dues (2) abstencions del grup socialista acorda
proposar al Plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el Conveni entre l’Associació Amics de l'Art des Migjorn Gran i
l’Ajuntament des Migjorn Gran per la qual l’Ajuntament concedeix una
subvenció màxim de 1.000 € anuals per contribuir a les despeses originades
per a l’organització de diverses activitats culturals relacionades amb
l’art al municipi des Migjorn Gran.
2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 334-48004 del
pressupost municipal de l’exercici 2019
4.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es tracta d’un conveni amb una
associació del poble i explica que enguany l’Ajuntament els subvenciona amb
1.000€ ja que no hi ha Gran Migjornale ni tampoc organitzaran el Festival
de Música Antiga (ja que d’aquest s’en farà càrrec una altra associació).
Aquests 1.000€ seran per fer activitats culturals al poble.
El Sr. Batle explica que la novetat d’aquest conveni és que l’Ajuntament
cedeix un espai municipal (l’antiga carnisseria) ubicat al c/ Major 66 per
tal que hi puguin desenvolupar diferents activitats com xerrades,
exposicions i així fomentar les activitats culturals i de dinamització del
poble.
El Sr. Riudavets diu que el sentit del vot del partit socialista serà
positiu, en lloc del vot d’abstenció de la Comissió Informativa.
El Sr. Riudavets continua dient que es tracta d’un conveni de curta durada,
ja que si s’aprova avui i acaba el 31.12.2019 únicament tindrà una vigència
de 7 mesos.
El Sr. Riudavets comenta que el seu grup creu que a la documentació que hi
ha a l’expedient no es fa cap referència concreta a la cessió d’un local
municipal, cosa que ells ho consideren prou important i comenta que no se
li dona gaire importància, i el que més destaca és l’aportació econòmica a
l’Associació.
El Sr. Riudavets explica que a la comissió varen demanar deixar el tema
damunt la taula i que fos el nou consistori el que decidís que fer amb el
local, però entenen que entre la nova possessió del nou govern això
s’hagués pogut demorar. El Sr. Riudavets considera que s’hagués pogut
oferir aquest local a totes les associacions, cosa que sembla que no s’ha
fet i considera que no s’hauria d’haver fet de manera unilateral en favor
d’una única associació.
El Sr. Riudavets no posa en dubte que aquesta associació li donarà un
rendiment social a aquest espai, sense perjudici de que el mateix Batle va

reconèixer que hi havia altres entitats que havien manifestat
encara que l’única petició oficial fos d’aquesta associació.

interès

El Sr. Triay comenta que l’Ajuntament nou entre que és pren possessió i
comença a fer feina ja es el mes de setembre, i comenta que aquesta
associació almenys podrà donar un poc d’ambient al poble aquest estiu.
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El Sr. Batle agraeix al partit socialista que hagi canviat el sentit del
vot i sigui favorable, encara que no comparteix els argumentaris, ja que
voten a favor però sempre tenen cosa a dir.
El Sr. Batle comenta que efectivament hi ha hagut altres associacions, i
més concretament una que ha demanat un espai a l’Ajuntament, i recorda que
d’aquest espai en concret únicament hi ha hagut una petició per registre
d’entrada (1.038) de data 22.8.2018 on és demanava expressament aquest
local. I en conseqüència, desprès de xerrar amb l’equip de govern va
considerar adient oferir-los aquest local i comenta que té una durada fins
a finals d’any. I conclou que el nou equip de govern ja decidirà desprès
que vol fer.
El Sr. Batle diu que aquesta associació va exposar als membres del partit
socialista i del partit popular que havien presentat una instància a on
demanaven aquest local per a fer una galeria d’art i comenta que li va
traslladar l’associació que els partits hi estaven d’acord en cedir aquest
local a aquesta associació i no entén el comentari del partit socialista.
La Sra. Goñalons comenta que l’Associació en cap moment els va dir que fos
aquest local en concret.
El Sr. Batle respon que a ell no li varen dir el mateix.
La Sra. Goñalons demana al Batle si ha parlat amb el president o amb la
secretària de l’Associació.
El Sr. Batle respon que no li dirà.
La Sra. Goñalons insisteix que ells no els hi varen dir quin local en
concret havien demanat.
La Sra. Goñalons demana com quedarà el tema de les netejadores que sembla
ser que tenen material enmagetzemat allà, si ara es cedeix aquest espai.
El Sr. Batle respon que en aquest local hi ha un espai on hi havia l’antiga
carnisseria que és el que cedeix als amics de l’art i a la part del darrera
hi ha un petit magatzem amb una oficina i un quarto de bany i aquest és
l’espai utilitzat per a les dessadores. I el Sr. Batle comenta que va
parlar amb la Cap de netejadores i aquesta hi ha estat d’acord.
El Sr. Batle conclou que l’únic que passarà és que arribar al magatzem
hauran de passar per aquest espai compartit i comenta que les exposicions
solen tenir lloc el fosquet i a aquella hora les netejadores ja no hi solen
ser. En conseqüència, conclou que entén que es compatible una cosa amb
l’altre.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
VUITÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL
DES MIGJORN GRAN I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. (E0448-2019-000009)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
16.5.2019, que es transcriu a continuació:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

“El batle explica que aquesta associació percebia una subvenció de 800 €
anuals i que aquest any la subvenció màxima serà de 10.700 € ja que serà
l’associació qui es farà càrrec d’instal·lar les 19 lluminàries LED del
polígon. Comenta que els propietaris dels carrers són els mateixos
propietaris de les naus i que per tant serà molt més ràpid que siguin ells
qui duguin a terme aquesta gestió. Diu també que a més a més segurament
serà una empresa del mateix polígon l’encarregada de fer-ho.
El Sr. Verdú demana si ara tot el poble ja disposarà de lluminàries LED i
el batle respon que si. El Sr. Verdú manifesta alegrar-se’n.
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La comissió, per unanimitat, acorda proposar al Plenari municipal l’adopció
dels següents acords:
1.- Aprovar el Conveni entre l’Associació del polígon industrial des
Migjorn Gran i l’Ajuntament des Migjorn Gran per la qual l’Ajuntament
concedeix una subvenció màxima de 10.700 € anuals per contribuir al
manteniment del polígon industrial i la millora de l’eficiència energètica
de les lluminàries ubicades al Polígon industrial des Migjorn Gran.
2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 48001-443 del
pressupost municipal de l’exercici 2019
4.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que no és un conveni nou, però la
quantitat és més gran, ja amb càrrec al pressupost 2019 sles hi dona 800€
de cada any pel manteniment del polígon i enguany sel’s hi dona una
quantitat prou important per tal que ells mateixos gestionin el canvi de
les 19 lluminàries que hi ha al polígon industrial, ja que considera que
així serà més àgil per tots.
El Sr. Batle conclou que sel’s dona els 800€ de cada any i 9.900€ per a
canviar les lluminàries.
El Sr. Batle diu que el portaveu del partit popular li va demanar si amb
això s’hauria canviat totes les lluminàries del municipi per a tecnologia
LED, i el Batle respon que un cop s’hagin canviat les lluminàries del
polígon, tot el poble anirà amb tecnologia LED.
El Sr. Batle comenta que es mira per l’Ajuntament ja que les factures de
llum les paga l’Ajuntament, i està sobradament demostrat que el consum
electric baixa molt amb aquest tipus de lluminàries.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
NOVÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA EUTERPE
I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A L'ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL DE MÚSICA
ANTIGA DES MIGJORN GRAN. (E0448-2019-000010)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
16.5.2019, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que es tracta d'una associació nova creada per la Sra.
Eva Febrer que és la persona que organitzava el festival de Música Antiga i
que aquests darrers anys ho feia a través de l’Associació Amics de l’art.
Comenta que aquesta Associació serà l’encarregada de dur a terme el
mencionat festival i que per tant la quantitat de 2.850 € de la subvenció

que rebia l’associació amics de l'art per aquest festival el rebrà aquesta
nova associació.
La comissió, per unanimitat, acorda proposar al Plenari municipal l’adopció
dels següents acords:
1.- Aprovar el Conveni entre l’Associació de Música Antiga Euterpe i
l'Ajuntament des Migjorn Gran, per la qual l'Ajuntament concedeix una
subvenció màxima de 2.850 € anuals per contribuir a les despeses originades
per a l’organització del Festival de Música Antiga al municipi des Migjorn
Gran.
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2.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
3.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 334-48008 del
pressupost municipal de l’exercici 2019.
4.- Notificar l’acord anterior a l'entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que ara hi ha una nova associació que
es diu EUTERPE on la presidenta és n’Eva Febrer i es vol signar aquest
conveni per tal que ells mateixos gestionin aquest festival de música
antiga, on la quantitat màxima serà de 2.850€ que es la mateix quantitat
que sel’s donava als amics de l’art quan organitzaven el Festival de Música
Antiga.
El Sr. Batle conclou que va xerrar-ho amb la presidenta i ella i va estar
d’acord.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DESÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DIPOSITADA PER I.M.A.G.I.N.A. EN COMPLIMENT DEL
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I I.M.A.G.I.N.A. PER L'ESTESA
DE LA XARXA DE BT PER A CONNECTAR-SE A L'ET 1015 - (SERVEI D'UN BLOC
D'APARTAMENTS). (E0127-2019-000001)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 16.5.2019, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“Atès que la sentència núm. 119/2018 de data 07.03.2019 desestima el recurs
d’apel·lació interposat contra la sentència núm. 224/2018
Atès que la sentència núm. 224/2018 de data 18.07.2018 estimava parcialment
el recurs de la mercantil Agrytursa i assenyalava que l’Ajuntament des
Migjorn Gran, havia de retornar a l’entitat Imagina, SL l’aval dipositat el
seu dia per valor de 48.188,89 €
Atès que l’Ajuntament està obligat a complir les sentències en la forma i
termes assenyalats a la mateixa i vist l'informe emès per la secretària
interina de data 09.04.2019,
El batle diu que es tracta de donar compliment a la sentència
Intervé el Sr. Verdú manifestant que aquestes coses passen perque
l’ajuntament va fer un favor a una empresa. Explica que havien de dur a
terme una galeria per passar els tubs i altres instal·lacions i el que van
fer va ser posar un cable de baix nivell passant-lo per un solar municipal.
Continua diguent que si un dia l’ajuntament pel que sigui necessita llevar
aquest cablejat, haurà de fer front a les despeses que açò comporti.

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

Els membres de la comissió, acorden per quatre (4) vots a favor; 1 del
batle i tres (3) del grup socialista, i dues abstencions del grup popular,
proposar al ple l’adopció dels següents acords:
1.- Cancel·lar i retornar l’aval dipositat per la mercantil Imagina, SL per
un import de 48.188,89 € que van dipositar per garantir el compliment del
conveni signat en data 05 de desembre de 2006.
2.- Notificar l’acord anterior a l’interessat.”
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Obert el debat, el Sr. Batle cedeix la paraula al partit socialista i
manifesta que no tenen res a dir per tant la cedeix al partit popular.
El Sr. Verdú diu que li estranya que el partit socialista no digui res al
respecte i considera que és una de les vergonyes del partit socialista, i
considera que és una manía del partit socialista de beneficiar a una
empresa per a benefici d’aquesta empresa.
El Sr. Verdú continua dient que ara hi ha un cable dins una parcel·la
municipal i si aquest s’hagués de llevar se n’hauria de fer càrrec
l’Ajuntament amb els diners de tots els migjorners.
El Sr. Verdú li recorda que al Sr. Riudavets que ell va ser Batle i va
signar un acord de Ple per a fer una galería i no entén com és que va
permetre que no és fes aquesta galeria.
El Sr. Verdú continua dient que el que no és pot fer es beneficiar a una
empresa i ara no hi hagi una galeria, i suposi això un cost per a tots els
migjorners, quan aquesta empresa es va estalviar obrir tota la vorera per
dotar de llum aquest bloc d’apartaments o habitatges.
El Sr. Verdú comenta que no entén com no va exigir la construcció de la
galeria quan hi havia un conveni i un acord de ple.
El Sr. Verdú explica que al seu grup li agradaria votar en contra de la
devolució de l’aval, però no vol que el jutjat desprès multi a l’Ajuntament
per incompliment de sentència, i conclou que per això s’abstendran.
El Sr. Verdú conclou que es així de clar, les coses mal fetes les paga el
poble, en benefici sempre dels mateixos.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Riudavets per les al·lusions fetes
per el portaveu del partit popular.
El Sr. Riudavets agraeix la reconsideració del Sr. Batle que li ha concedit
la paraula.
El Sr. Riudavets comenta que quan va arribar la sentència del jutjat, el
partit socialista li va dir al portaveu del partit popular que portés
aquest tema a comissió i/o ple per debatre’l amb calma i comenta que no ho
han fet, i proposa que com s’ha de fer una darrera comissió i/o plenari per
aprovar les actes encara i són a temps de dur el tema a discussió.
El Sr. Riudavets explica que la sentència del jutge no treia els colors a
l’equip de govern si no que ho feia del partit popular que havia
judicialitzat el tema i aquella sentència negava la galeria defensada pel
partit popular i la sentència venia a dir que el que ells demanaven s’havia
acomplert d’una altra manera.
El Sr. Riudavets insisteix que es porti aquest tema que tant li agrada a
una comissió i/o plenari i comenta que troba de vergonya que una sentència

que s’ha portat a ple i de la qual s’ha donat compte, i ara s’amagi el
partit popular i a més s’ataqui al partit socialista, quan l’únic que es fa
es acatar la sentència del jutge.
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El Sr. Batle comenta que pot ser que no s’estigui d’acord amb una sentència
d’un jutge, i comenta que es ver que hi havia un conveni i considera que no
és va complir allò que deia el conveni, que era fer una galeria amb uns
paràmetres establerts a la llei d’electrificació d’aquell moment. El Sr.
Batle conclou que aquesta galeria no es va fer, i l’únic que es va fer és
un desmonte on hi ha els fils i això considera que de cara un futur, quan
es vulgui fer un carrer o fer un desmonte, l’Ajuntament tindrà un problema,
per una qüestió que deia un conveni que no s’ha acomplet.
El Sr. Batle diu que baix el seu punt de vist no està d’acord amb la
sentència ja que no es va complir el que deia el conveni, i recorda que
s’havia de fer un carrer i si aquest no es feia la promotora havia de pagar
una quantitat cosa que no es va fer i per això l’empresa va pagar la
quantitat de diners estipulada, però el conveni també deia que hi havia de
fer una galeria i aquesta no està feta.
El Sr. Batle comenta que no entrarà a discutir si sempre es beneficia o no
a la mateixa empresa, però si vol remarcar que allò que deia el conveni no
s’ha fet.
El Sr. Verdú recorda que es tracta d’un conveni que va passar per plenari i
es va incomplir i comenta que es van recepcionar les obres baix mandat del
partit socialista per part de la Sra. Baquero ja que el Sr. Riudavets
l’havien inhabilitat.
El Sr. Verdú conclou que això no s’hauria d’haver permès en el seu moment i
ara no té solució, ja que si es vol obrir un carrer aquesta despesa l’haurà
de pagar el municipi.
El Sr. Verdú comenta que ara hi pot haver un altre veí que demani el
mateix, i si hagués hagut la galeria no hi hauria problema.
El Sr. Batle diu que qualsevol veí tindrà el mateix dret.
El Sr. Triay comenta que el jutge en la seva sentència no entra en el
contingut del conveni i comenta que ells varen presentar un recurs ja que
no volien retornar la fiança, i diu que el jutge no ha entrat a valorar el
conveni sinó que únicament ha valorat el retornar o no la fiança.
El Sr. Triay explica que
intentat tornar-ho enrere.

el

seu

grup

es

queixava

del

munyaco,

i

han

El Sr. Triay diu que el cable elèctric havia de sortir de la vorera del
costat del centre sanitari i anar fins el cavall blanc i donar la volta, i
comenta que enlloc d’això es va fer una sèquia a “lo bruto” des del c/
Major des de la unitat sanitària fins el cap de cantó de l’edifici. I
comenta que aquesta xarxa es veu ja que al carrer Major té una rejilla
blanca a mà dreta de la unitat sanitària i amb una pila es pot veure com
està fet el tub.
El Sr. Triay segueix dient que això implica que el poble queda fermat, ja
que si es vol ampliar la unitat sanitària hi ha el munyaco del cable. I
comenta que si s’hagués fet una galeria, anava a profunditat més avall del
nivell del carrer amb unes bigues a on s’hi podia passar el cable
d’alimentació d’aquesta finca i també s’haguessin pogut passar més cables.
El Sr. Triay continua dient que les galeries són tubs de formigó de 2 m i
tot va enclavat.
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El Sr. Triay comenta que el seu grup els dos primers anys va fer bastant
oposició i va anar a consultar l’expedient a l’Ajuntament, i el partit
popular va veure que havien inhabilitat al Sr. Riudavets i durant els tres
mesos que va estar com a batlessa la Sra. Baquero aquest projecte es va
executar i comenta que varen cercar el final d’obra i no el varen trobar.
El Sr. Triay conclou dient que en el moment en que es va reclamar la fiança
varen oposar-se perquè no s’havia complert allò estipulat al conveni, però
el jutge no els hi va acceptar.
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El Sr. Riudavets insisteix en que aquest tema era prou important i s’hauria
d’haver tractat tot l’expedient a una comissió i/o plenari.
El Sr. Riudavets recorda que a la sentència és diu que d’una manera o altre
s’havia complert allò estipulat al conveni, i suposa que la companyia
subministradora del servei i devia estar d’acord.
El Sr. Riudavets comenta que fer tota la volta per donar llum, com bé ha
explicat el
Sr. Triay, era una cosa un tant absurda. El Sr. Riudavets
continua dient que agraeix que aquesta empresa gràcies a aquesta actuació
dotés el poble des Migjorn Gran amb 23 habitatges.
El Sr. Riudavets diu que el Batle
l’esmentat conveni com a regidor.

actual

també

va

votar

a

favor

de

El Sr. Triay respon que no té res a veure el que ha dit dels habitatges amb
el cable, i comenta que es mesclar ous amb caragols. El Sr. Triay recorda
que per construir un bloc de pisos hi ha d’haver primer un solar i conclou
que si no hi havia llum no era solar.
El Sr. Batle vol remarcar que el conveni deia que s’havia de fer una
galeria i inclòs deia quin tipus de galeria havia de ser, i comenta que el
fet de fer la volta era perquè ho va dir l’empresa subministradora ENDESA,
no va ser capritxo de l’Ajuntament. El Sr. Batle continua dient que
sospitosament ENDESA desprès ja va dir que li anava bé el nou traçat
proposat.
El Sr. Batle conclou que el que deia el conveni de que s’havia de fer una
galeria no es va fer.
El Sr. Riudavets demana al Batle que expliqui el canvi del vot.
El Sr. Batle respon que ell explicarà el que cregui convenient i votarà el
que ell consideri adient.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació i s’aprova per quatre (4)
vots a favor de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets
i cinc (5) abstencions del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr.
Triay i Sr. Camps.
ONZÈ.- CERTIFICACIÓ NÚM. 3 "MILLORA INFRAESTRUCTURES
CARRERS DEL NUCLI ANTIC". (E0003-2018-00001)

HÍDRIQUES

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 16.5.2019, que es transcriu a continuació:

DIVERSOS

Intern

i

“Vista la 3a. certificació, signada per l’enginyer tècnic d’obres públiques
Manuel de Febrer, encarregat de la direcció de l’obra i el representant de
l’empresa contractista Construcciones Olives, SL, s’ha comprovat que el

pressupost de les obres executades
pressupost adjudicat el seu dia.
Els membres de la comissió, acorden
l’adopció dels següents acords:

durant

per

el

mes,

unanimitat,

concorda

amb

proposar

al

el

Ple
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1.- Aprovar la 3a. certificació de l’obra “Millora de les infrastructures
hídriques de diversos carrers del nucli antic” amb els següent detall:
-

pressupost de l’obra:
pressupost de l’adjudicació:
pressupost executat:
pressupost de les obres executades durant el mes
resta pendent d’executar:

459.163,25
445.280,00
178.611,48
77.281,38
189.387,14

€
€
€
€
€

2.- L’esmentada certificació anirà a càrrec de la partida pressupostària
150-61001
3.Ordenar
el
pagament
d’aquesta
certificació
disponibilitats de la tresoreria municipal”

d’acord

amb

les

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que totes aquestes inversions (tram
nord i tram sud del carrer Major, i carrers del casc antic) tenen partida
pressupostària dins l’any 2018 i han estat incorporats per romanent dins
l’any 2019, i demanaria als nous governants que es trobaran una obra
començada però que disposa de finançament, i conclou que no li agradaria
sortir per el diari de que s’han trobat unes obres impagades. I comenta que
hi ha pressupost i hi ha els diners per pagar-ho.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DOTZÈ.- EXPEDIENT 2/2019 DE RECONEIXEMENT
D'EXERCICIS ANTERIORS". (E0114-2019-000042)

D'OBLIGACIONS

ECONÒMIQUES

Vista la relació de factures que es relaciona a continuació:
N. de
document

Data doc. Import total Nom

Text Explicatiu

18A27

01/09/2018

016/2018

04/09/2018

15/02/1932

12/11/2018

2.516,80 RAUL BASSA FLORIT
Redacció projecte instal·lació fotovoltáica en el CP Francesc d'Albranca
TRABAJOS SUBACUATICOS S.L. Servei de manteniment, desmontaje i neteja balisament platges de Sant Tomàs, Sant Adeodato
5.276,75 (SERVISUB)
i Binigaus

726,00 VILLALONGA SINTES, ANNABEL Concert Cala Joia per festes de Sant Miquel 2018

2018-07-05

10/07/2018

3.630,00 ROCA MARTINEZ, ANTONIO

Minuta per redacció de documents tècnics per ""Gestió desbrossament i neteja zona boscosa""

10/02/1900

17/12/2018

1.252,35 ARTTERRA SIMETRICA, SL

Direcció d'obra, seguretat i salut projecte ""Millora de les infraestructures hídriques casc antic""

11/02/1900

19/12/2018

5.838,25 ARTTERRA SIMETRICA, SL

Redacció projecte ""canalització xarxa d'aigua pluvial Cap de la Vila i dipòsit laminador S'engolidor""

19.240,15

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 16.5.2019, 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, 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 2/2019, de reconeixement d’obligacions d’exercicis
anterior per un import total de 19.240,15 €
2.- Fer efectiu l’import amb càrrec al pressupost 2019 i disposar el seu
pagament d’acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal.”
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Sense cap intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
El Sr. Batle conclou que aquí acaba el darrer ple de la legislatura i
desitja molta sort als qui es presenten a les eleccions, i molta sort i
salut als demés.
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.45 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:28/05/2019 8:26:06

El Batle - Pedro G. Moll Triay
28/05/2019 8:55:42
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

