ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 26/11/2015.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 26/11/2015, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Maria del Mar Ameller Sales
Sra. Raquel Al·lès Llistó
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

José Triay Nadal
Ramon Verdú Navarro
Manuel Triay Barber
Miguel Camps Florit

S’han excusat d’assistir-hi la Sra. Baquero Gonzalez regidora 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 regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de dia 24.9.2015,
abans de passar a votar el Sr. Verdú comenta que vol que es rectifiquin i
s’incloguin les quantitats exactes que varen dir el punt quart, en la
intervenció del Sr. Triay Barber va comentar que la quantitat de
759.403,00€ que es deu en préstecs és molt elevada; en la intervenció del
Sr. Triay en el que diu que el que es recapta per taxes 20.235,43€ i per
obres 25.752,93€ pràcticament no s’arriba ni per pagar els tècnics
municipals; en la intervenció del Sr. Triay que comenta que l’aportació de
279.464,99€ que rep l’Ajuntament de l’Estat la troba petita i per últim en
la intervenció del Sr. Triay que considera que un endeutament de
1.239.403,00€ que es la meitat del pressupost no es sostenible, i així no
es poden fer més coses, sense més intervencions se sotmet a votació l’acta
amb les rectificacions i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE.
Es dóna compta de les Resolucions d’Alcaldia de data 21.9.2015 a
20.11.2015, i que fan referència a Organització (nomenament en la comissió
de seguiment del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació i l’Ajuntament des Migjorn Gran per a la reserva i
ocupació de places d’estades diürnes per a gent gran en situació de
dependència, designació de vocal i suplent per el Consell Social de
l’Agència de Menorca Reserva de Biosfera); Recaptació (Padró activitats
esportives setembre, octubre i novembre,
Padró Xibit setembre, octubre i
novembre, sol·licitud d’informe, baixa de padró poliesportiu setembre,
baixa i devolució del padró poliesportiu abril i maig, impost sobre
activitats econòmiques 2n trimestre, sol·licitud d’informe a secretaria,
baixa i devolució trimestral de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
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2015, baixa i devolució de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana 2015, baixa parcial del cànon corresponent al rebut d’aigua del 2n
semestre, baixa parcial del cànon corresponent al rebut d’aigua del 4t
trimestre i els 1r i 2n, Padró serveis i activitats culturals d’octubre i
novembre 2015, baixa i devolució per ingressos indeguts fems 2015, Servei
d’ajuda a domicili setembre i octubre, Servei de centre d’estades diürnes
setembre i octubre, liquidació del mes de setembre i octubre del Conveni
per la reserva de places d’estades diürnes, baixa i devolució per exempció
de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbans, Baixa i devolució de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i nova liquidació de
l’impost, Padró d’aigua 3r trimestre, devolució de pagament duplicat, baixa
i devolució plusvàlues 2015 i baixa de l’impost sobre béns de naturalesa
urbana, autorització de lloguer de nínxol 29 de la galeria 7 del cementiri,
expedient de baixes de crèdit de cobrament d’exercicis tancats, baixa i
devolució i nova liquidació de l’Impost de naturalesa urbana, baixa de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica); Cementiri ( inhumació de
restes, canvi de titularitat del nínxol 14, canvis de titularitat de
nínxols i casetes, autorització renovació lloguer del nínxol 6 i 22 galeria
8 i del nínxol 9 galeria 1, autorització trasllat de restes, autorització
lloger de nínxols); Intervenció (Inici d’expedients de modificació de
crèdit 15/2015, 16/2015 i 17/2015, expedient 16/2015 de modificació de
crèdit per transferència); Activitats (ocupació de via pública durant les
festes de Sant Miquel, Comunicació d’inici i exercici d’activitats i
autorització de venda ambulant a la Fira de Sant Miquel); Urbanisme
(comunicació prèvia d’obres menors, autorització de col·locació de 3
senyals normalitzades per indicar “Restaurant”); Disciplina Urbanística (
requeriment de legalització, requeriment de tancament de solar i retirada
de planxa metàl·lica, finalització i arxiu de requeriment neteja solar G-5,
Incoació expedient sancionador per infracció urbanística); Ordenança d’ús i
aprofitament de platges (resolució d’expedient sancionador per infracció a
l’ordenança d’ús i aprofitament de platges); Ordenança de convivència
ciutadana (resolució expedient sancionador per infracció de l’ordenança de
convivència ciutadana, arxiu de l’expedient sancionador per infracció a
l’ordenança de civisme i convivència ciutadana per pagament de la sanció);
Personal (concessió d’assumptes propis, concessió de vacances, nomenaments
de professors de música, llista d’admesos i exclosos al concurs de mèrits
per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars d’ajuda a domicili amb
caràcter laboral temporal, concessió d’excedència voluntària, llista
d’admesos i exclosos en el concurs de mèrits per a la creació d’una borsa
de treballadors/treballadores familiars amb caràcter laboral temporal);
Policia (nomenament d’inspector d’obres, renuncia al lloc d’inspector
d’obres); Subvencions (sol·licitud d’ajuts per a la promoció de l’activitat
física per a gent gran i activitat adaptada per a l’any 2015, aprovació del
projecte manteniment i millora d’espais lliures i edificis públics
municipals per a l’any 2016)i Sanitat (Campanya matança domiciliària de
porcs).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- SENTÈNCIA 612, DE 20 D'OCTUBRE
D'OPERADORA HOTELERA S.A., DONAR-NE COMPTE.

DE

2015,

RECURS

D'APEL·LACIÓ

La secretària interina llegeix la resolució recaiguda en la Sentència núm.
612, de data 20.10.2015, que es transcriu a continuació:
“ PRIMERO.- Desestimamos el recurso de apelación y la adhesión al mismo
presentados contra la sentencia núm. 115 de 2015 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 y la confirmamos.
SEGUNDO.- Imponemos a Operadora Hotelera, SA las costas causadas en su
presente apelación y al Ayuntamiento des Migjorn Gran las costas causadas

en su adhesión al recurso de apelación. Contra esta resolución no cabe
recurso.”
El Ple en resta assabentat.
QUART.- SENTÈNCIA 648, DE 23 D'OCTUBRE DE 2015 I RECURS D'APEL·LACIÓ DE
JOAN MOLL BENEJAM, DONAR-NE COMPTE.
La secretària interina llegeix la resolució recaiguda en la Sentència núm.
648, de data 23.10.2015, que es transcriu a continuació:
“ 1) ESTIMAR EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia núm.59, de fecha 5 de marzo de 2015, dictada por
la Sra. Juez del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Palma, la
cual se REVOCA.
2) ESTIMAR en parte el recurso contencioso-administrativo, por no
conforme a derecho la resolución administrativa impugnada, ANULANDOLA.

ser

3) El Ayuntamiento des Migjorn Gran debe emitir un certificado de servicios
prestados por el actor des de el 4 de febrero de 2002 hasta el 26 de agosto
de 2011, no solo por el período amparado por un contrato laboral, sino
incluyendo también los contratos de consultoría y asistencia que implicaron
servicios análogos a los objeto del contracto laboral.
4) SIN COSTAS
Contra la presente no cabe recurso ordinario.”
El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ.- DECRET 228/2015 DE DATA 17 DE NOVEMBRE
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3, DONAR-NE COMPTE

DE

2015,

DEL

JUTJAT

La secretària interina llegeix la resolució recaiguda en el Decret 228/2015
de data 17.11.2015, que es transcriu a continuació:
“
-

-

Tener por desistido al recurrente OPERADORA HOTELERA,SA declarando
terminación d’este procedimiento, sin costas.
Firme
la
presente
resolución,
devolver
el
expediente
a
Administración demandada, interesando acuse de recibo en el plazo
10 días, y verificado archivar las actuaciones.
Unir certificación literal de esta resolución al procedimiento, y
original al Libro de Registro correspondiente.”

la
la
de
el

El Ple en resta assabentat.
SISÈ.- REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.11.2015, que es transcriu a continuació:
“ Vist l’esborrany de Reglament municipal del servei d’abastament d’aigua
potable elaborat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, el Sr. Batle explica
que l’Ajuntament havia de disposar d’aquest reglament però fa molts d’anys
que el servei d’aigua estava sense regular.
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El Sr. Batle vol agrair la feina feta per part dels serveis tècnics,
jurídics i de recaptació en l’elaboració del mateix.
El Sr. Batle explica que aquest reglament pretén regular tota la prestació
del servei d’aigua i la principal novetat que presenta és que els
comptadors d’aigua són de titularitat municipal i com a tal els haurà
d’instal·lar la brigada municipal.
El Sr. Batle diu que el Reglament incorpora com annex el nou model de
contracte.
El Sr. Triay respon que el seu grup votarà en contra ja que considera que
hi ha determinades coses del reglament que no estan be, per exemple no esta
d’acord amb com es tracta el tema de les fuites d’aigua.
El Sr. Triay
tranquil·litat.

manifesta

que

es

volen

mirar

el

reglament

amb

més

Sense cap més intervenció, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor
del Sr. Batle, la Sra. Sánchez i la Sra. Ameller i dos (2) vots en contra
del Sr. Verdú i el Sr. Triay, al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament Municipal del servei d’abastament
d’aigua potable.
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de
l’esmentat Reglament, mitjançant anunci en el taulell d’edictes municipal
durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin
pertinents. En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que l’Ajuntament des Migjorn Gran és
l’únic ajuntament de Menorca que no disposa de reglament d’aigua.
El Sr. Batle diu que la redacció del reglament s’ha encarregat als serveis
tècnics municipals de l’Ajuntament i en aquest moment vol aprofitar per
agrair les tasques realitzades pel personal de l’Ajuntament.
EL Sr. Batle comenta que al ser un servei que presta directament
l’Ajuntament el personal propi es el que millor coneix el servei.
El Sr. Batle explica que s’han mirat reglaments d’altres municipis per a
redactar el document.
El Sr. Verdú respon que el seu grup està d’acord en que fa falta un
reglament que reguli l’abastament d’aigua. No obstant això, el seu grup
està en desacord amb la redacció de l’article 11 que regula les obligacions
de l’abonat i més concretament l’apartat que fa referència a les fuites.
El Sr. Verdú diu que si s’ha pres com a base el reglament d’aigües de
l’Ajuntament de Ciutadella, vol manifestar que el de Ciutadella s’haurà de
modificar perquè ha donat problemes en relació a les fuites.
El Sr. Verdú comenta que s’hagués pogut recollir el que diu l’Ajuntament de
Maó pel cas de fuites.
El Sr. Verdú diu que no es que vulguin posar pegues al reglament, però vol
evitar sentències desfavorables a l’Ajuntament, com és el que ha passat a
Ciutadella.

El Sr. Verdú cedeix la paraula al Sr. Triay Barber per tal que llegeixi
l’articulat de l’Ordenança de Maó.
El Sr. Triay Barber diu que la norma de Maó diu que bàsicament si es dona
una fuita que no es pot demostrar que sigui per negligència, s’aplicaria en
la factura la mitja anual.
El Sr. Triay Barber manifesta que coneix bé el problema de l’Ordenança de
Ciutadella ja que va afectar directament a la seva germana que viu allà.
El Sr. Triay Barber llegeix el que diu l’Ordenança de Maó, i en acabar i a
la vista de que s’ha donat compta en la resolució de decrets de dues fuites
d’aigua, manifesta que li agradaria veure els expedients.
El Sr. Triay Barber manifesta que li agradaria que les ordenances que
regulen les taxes fossin iguals a tot Menorca, ja que el cost d’extreure
l’aigua es igual per a tots els municipis.
El Sr. Batle respon que el cas de l’Ajuntament es diferent, ja que
l’Ajuntament gestiona directament l’aigua i en conseqüència el preu pot ser
inferior ja que no hi ha marge de benefici al no haver empresa
concessionària.
El Sr. Batle diu que l’Ordenança en el tema de les fuites només grava el
consum per l’avaria que es dona dins l’habitatge, en canvi no es grava la
part corresponent al cànon.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès i Sr. Triay Nadal i tres (3) vots en contra del Sr. Verdú, Sr. Triay
i Sr. Camps.
SETÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE SUBMNISTRAMENT D'AIGUA POTABLE A LA POBLACIÓ.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.11.2015, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa
per a la prestació del servei de subministrament d’aigua potable a la
població.
El Sr. Batle explica que la modificació de l’ordenança pretén recollir les
noves taxes sorgides a conseqüència de l’elaboració del Reglament del
Servei d’abastament d’aigua potable.
El Sr. Triay diu que quan s’imposen noves taxes s’ha de disposar d’informe
d’intervenció.
La Sra. Secretaria respon que el càlcul de les noves taxes consta
l’expedient, no obstant això, reconeix que no té format d’informe.

a

El Sr. Triay diu que les taxes haurien de valorar els costos que han
suposat les inversions fetes darrerament als pous.
El Sr. Batle respon que la modificació de la ordenança no modifica els
preus previstos pel subministrament (ni la quota ni el consum) sinó que es
limita a preveure altres nous costos derivats del Reglament.
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El Sr. Batle comenta que s’ha fet una important inversió als pous amb la
instal·lació de dos filtres i que està donant un resultat excel·lent.
El Sr. Triay respon que en lloc d’instal·lar-se aquests filtres s’hagués
pogut destinar la inversió a l’execució de nous pous.
El Sr. Batle diu que la instal·lació dels filtres va ser millor solució que
li varen donar els tècnics entesos en la matèria.
Sense cap més intervenció, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor
del Sr. Batle, la Sra. Sánchez i la Sra. Ameller i dos (2) vots en contra
del Sr. Verdú i el Sr. Triay, al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament
d’aigua potable a la població.
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci en el taulell d’edictes municipal
durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin
pertinents. En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es modifica l’Ordenança que regula
la taxa d’aigua per estar així d’acord amb el nou reglament tractat al punt
anterior.
El Sr. Batle explica que el preu de l’aigua es una de les més barates que
hi ha i de més qualitat,
i assenyala que amb aquesta modificació no es
modifica el preu de l’aigua.
El Sr. Verdú diu que el seu grup esta interessat en conèixer el cost del m3
d’aigua. El Sr. Verdú manifesta que no volen que el servei d’abastament
d’aigua sigui deficitari, per la qual cosa els hi agradaria conèixer el
cost dl m3 d’aigua per a valorar si els preus de l’Ordenança estan
ajustats.
El Sr. Verdú diu que en un trimestres es recapta més o menys 9.000€ i per
contra els costos de personal de l’Ajuntament poden pujar fins a 4.500€ en
un trimestre.
El Sr. Verdú conclou que els agradaria saber el cost dl m3 per saber si el
servei es deficitari o no.
El Sr. Batle comenta que donar el servei d’aigua ha estat una de les
qüestions prioritàries per part de l’equip de govern. El Sr. Batle diu que
el darrer anys s’han fet tot una sèrie d’inversions als pous, però no s’ha
valorat el cost del servei en conjunt.
El Sr. Batle diu que l’elaboració d’aquest estudi seria interessat, però a
data d’avui no es disposa d’ell
El Sr. Batle manifesta que una part important del que es recapta amb la
taxa de l’aigua va al cànon que es paga a recursos hídrics.
El Sr. Batle comenta que s’ha realitzat una forta inversió amb la
instal·lació dels filtres, però aquestes despeses no computarien en la seva
totalitat alhora de valorar els costos ja que s’hauria de tenir en compte
l’amortització dels mateixos.

El Sr. Batle conclou que en aquest punt es tracta la modificació de
l’Ordenança i aquesta no preveu cap canvi en les quotes a pagar pel seu
consum d’aigua, no obstant això, es compromet a fer un estudi dels costos
del servei que un cop estigui enllestit es farà arribar al grup popular.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès i Sr. Triay Nadal i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay i
Sr. Camps.
VUITÈ.- ACORD DE DISPONIBILITAT
EXTRAORDINÀRIA DE 2012.

DE

LA

PART

PROPORCIONAL

DE

LA

PAGA

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.11.2015, que es transcriu a continuació:
“Vist el Reial-Decret 10/2015, de 11 de setembre, pel que es concedeixen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el Pressupost de l’Estat i
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i l’estímul a
l’economia.
Vist l’informe de la secretària- interventora interina de data 12.11.2015.
El Sr. Batle manifesta que ell des de el primer moment va estar en desacord
amb les retallades salarials que van sofrir el personal de l’Ajuntament
l’any 2012.
El Sr. Verdú demana si amb aquesta aprovació el personal haurà recuperat el
total de la paga extra 2012.
La Sra. Secretaria respon que no i explica que encara queden dues parts de
la paga extra de 2012, que segons el Pressupostos Generals de 2016 es
podran recuperar l’any que ve.
Sense cap més intervenció, la Comissió proposa per unanimitat, proposar al
Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar disponibles la part proporcional (48 dies) dels crèdits
prevists per l’abonament de les pagues extraordinàries del mes de desembre
2012 del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament des Migjorn Gran,
que es relacionen a continuació:
Partida
12000
13100
13000
13000
13000
13000
13100
13100
13000
13100
13100

Descripció
920 Retribucions Bàsiques funcionaris
920 Retribucions personal laboral
temporal
920 Retribucions personal Laboral fix
342 Retribucions personal Laboral fix
3321 Retribucions personal Laboral fix
323 Retribucions personal Laboral fix
334 Retribucions personal laboral
temporal
231 Retribucions personal laboral
temporal
231 Retribucions personal laboral fix
312 Retribucions personal laboral
temporal
337 Retribucions personal laboral

Import
1287,33
315,71
753,91
197,20
298,62
276,00
255,05
575,90
1664,35
238,33
164,20
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13100
13000
13000
13000
12000
12000

temporal
231 Retribucions
temporal
161 Retribucions
163 Retribucions
165 Retribucions
150 Retribucions
130 Retribucions
TOTAL

personal Laboral
personal
personal
personal
bàsiques
bàsiques

307,88

laboral fix
laboral fix
laboral fix
funcionaris
funcionaris

539,88
334,65
327,97
581,96
2028,05
10.147,01

SEGON.- Notificar l’esmentat acord a la Delegació del Govern de les Illes
Balears.”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que el seu grup mai ha estat d’acord amb
la retallada de la paga extraordinària feta al personal de l’Administració
l’any 2012. I manifesta que quan legalment s’ha permès recuperar
l’Ajuntament ho ha pagat.
El Sr. Verdú demana si
extraordinària de 2012.

l’Ajuntament

podria

ja

retornar

tota

la

paga

El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretària.
La secretaria explica que el Reial Decret 10/2015, únicament permet
recuperar 48 dies i que el que manca es recuperarà l’any 2016, si així ho
preveuen els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
NOVÈ.- MODIFICACIÓ
CRÈDIT.

PRESSUPOSTÀRIA

NÚM.

15/2015,

PER

TRANSFERÈNCIA

DE

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.11.2015, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta de modificació pressupostària núm. 15/2015 que consta a
l’expedient.
Sense cap intervenció, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor del
Sr. Batle, Sra. Sánchez i Sra. Ameller i dues (2) abstencions del Sr. Verdú
i Sr. Triay, al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 15, per a
transferències de crèdit quedant fixades les partides de despesa de la
següent forma:
a) AUGMENT DE DESPESES
Consignació
actual

Partida
presupostari
a
Codi
21200-323

Augment

Consignació
definitiva

Descripció
Reparació,
manteniment,
conservació

3.000€

3.000€

6.000€

d'edificis-CP
Francesc d'Albranca

Total

3.000€

3.000€

6.000€

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Partida
pressupostà
ria

Consignació

Consignació
Disminució

anterior
Partida
Pressuposta
tia
22706-1531

definitiva

Descripció

Estudis i treballs
tècnics- Estudi de
camins públics

3.000€

3.000€

0€

Total

3.000€

3.000€

0€

L’import dels crèdits que es minoren coincideixen amb els dels crèdits que
s’incrementen quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com
imposa l’article 16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentada modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès i Sr. Triay Nadal i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay i
Sr. Camps.
DESÈ.- MODIFICACIÓ
CRÈDIT.

PRESSUPOSTÀRIA

NÚM.

17/2015,

PER

TRANSFERÈNCIA

DE

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.11.2015, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta de modificació pressupostària núm. 17/2015 que consta a
l’expedient.
La Sra. Secretaria explica que s’ha disminuït la partida prevista per el
préstec a proveïdors ja que dins enguany no es pagarà ni amortització ni
interessos en compliment del Reial Decret 17/2014.
El Sr. Verdú demana a que és degut l’increment de les obres de la cruïlla.
El Sr. Batle respon que l’increment és conseqüència d’una avaria d’aigua
que es va produir durant l’execució de les obres.
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El Sr. Verdú diu que hauria d’anar a càrrec de la constructora les despeses
originades a l’avaria, a més s’hauria d’haver utilitzat una altra
maquinària adient per evitar això.
El Sr. Batle diu que la instal·lació que es va rompre no estava ben feta i
en conseqüència, es va produir l’avaria, no discuteix que tal vegada
s’hauria d’haver utilitzat una altra maquinària.
Sense cap intervenció, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor del
Sr. Batle, Sra. Sánchez i Sra. Ameller i dues (2) abstencions del Sr. Verdú
i Sr. Triay, al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 17, per a
transferències de crèdit quedant fixades les partides de despesa de la
següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

CONSIGNACIÓ
ANERIOR

DESCRIPCIÓ

AUGMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

323-21200

Reparació, manteniment, conserv ació d'edificis CP Francesc Albranca

3.000,00 €

6.300,00 €

9.300,00 €

161-21300

Reparació, manteniment, maquinaria, utillatge-abastament aigua

3.000,00 €

13.911,87 €

16.911,87 €

1532-60000

Obra crüilla c/ major- camí de s'Ex corx ador-ex tra

19.734,75 €

5.755,49 €

25.490,24 €

334-62200

Ampliació Salo v erd-ex tra

22.500,00 €

3.500,00 €

26.000,00 €

1532-61001

Pav imentació parking Saló Verd-Pic 2015

31.000,00 €

1.200,00 €

32.200,00 €

342-22706

Treballs tècnics- poliesportius

338-22799

Treballs altres empreses- festes

3321-13100
3321-16000
312-13100

Retribucions laborals temporal-centre sanitari

321-16000

Quotes SS- Centre Sanitari

5.900,00 €

500,00 €

6.400,00 €

431-22602

Publicitat i propaganda-fires

2.500,00 €

2.000,00 €

4.500,00 €

125.719,80 €

58.147,04 €

183.866,84 €

500,00 €

19.979,68 €

20.479,68 €

13.070,00 €

2.000,00 €

15.070,00 €

Retribucions laboral temporal-Biblioteca

1.240,06 €

1.000,00 €

2.240,06 €

Quotes SS- Biblioteca

6.100,00 €

500,00 €

6.600,00 €

17.174,99 €

1.500,00 €

18.674,99 €

TOTAL

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

CONSIGNACIÓ
ANERIOR

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
DISMINUCIÓ DEFINITIVA

11-91100

Amortització prèstec prov eïdors

56.142,04 €

56.142,04 €

0,00 €

11-31000

Interessos de prèstecs

17.039,17 €

2.005,00 €

15.034,17 €

73.181,21 €

58.147,04 €

15.034,17 €

TOTAL

L’import dels crèdits que es minoren coincideixen amb els dels crèdits que
s’incrementen quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com
imposa l’article 16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentada modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”

Obert el debat, el Sr. Batle explica que al pressupost per l’exercici 2015
es va preveure una partida per pagar l’amortització i interessos del
préstec a proveïdors.
El Sr. Batle diu que amb l’aprovació del RD 17/2014, es va preveure que
l’amortització i els interessos de l’esmentat préstec per a l’any 2015 fos
0€, per la qual cosa s’ha volgut aprofitar aquests diners per fer front a
altres despeses esdevingudes durant l’any.
El Sr. Verdú comenta que amb això del préstec s’ha retardat un any el seu
pagament.
El Sr. Batle respon que la passada legislatura es va portar a Ple
l’autorització per canviar el banc amb qui estava concertat el préstec per
abaratir els interessos, no obstant això, la tramitació no és va continuar
ja que el RD 17/2014 deixava en cost 0€ l’amortització e interessos per
l’any 2015 i això era més beneficiós per l’Ajuntament.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès i Sr. Triay Nadal i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay i
Sr. Camps.
ONZÈ.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA EN L'OBRA "ADEQUACIÓ DEL VIAL
PRINCIPAL DE LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS"
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.11.2015, que es transcriu a continuació:
“Vista la sol·licitud de data 2.10.2015 (RE 1056) de devolució de la fiança
dipositada per l’empresa Antonio Gomila, SA en el contracte d’obres de
“Obres d’adequació del vial principal de la urbanització de Sant Tomàs”.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 9.10.2015.
Sense cap intervenció, la Comissió proposa per unanimitat, proposar al Ple,
l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- CANCEL·LAR I RETORNAR la fiança dipositada per l’adjudicatari
ANTONIO GOMILA, SA per un import de 3.395,00€ que varen ser dipositats per
a garantir el contracte d’obres “Adequació del vial principal de la
urbanització de Sant Tomàs”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que es tracta d’una fiança dipositada en
la contractació d’obres per executar el vial principal de Sant Tomàs.
El Sr. Verdú diu que si l’obra ha estat comprovada pels serveis tècnics i
aquesta es correcte, el seu grup està d’acord que sigui retornada.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
DOTZÈ.- DEVOLUCIÓ DE L'AVAL DIPOSITAT EN COMPLIMENT DEL CONVENI SIGNAT EN
DATA 5 DE DESEMBRE DE 2006 ENTRE L'AJUNTAMENT I LA MERCANTIL IMAGINA S.L..
El Sr. Batle diu que retira aquest punt de l’ordre del dia.
TRETZÈ.- BAIXES DE CRÈDIT DE COBRAMENT D'EXERCICIS TANCATS.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.11.2015, que es transcriu a continuació:
“Vista la relació presentada des de Recaptació per tal de donar de baixa
determinats crèdits de cobrament d’exercicis tancats.
Sense entrar a debat, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor del Sr.
Batle, Sra. Sánchez i Sra. Ameller i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i
Sr. Triay, al Ple, l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- DONAR DE BAIXA de crèdits pendents de cobrament d’exercicis tancats,
pels motius que s’especifiquen i per la quantitat de QUATRE-CENTS ONZE amb
SETANTA-SIS EUROS (411,76 €) d’acord amb la relació següent:
A) BAIXES PER PRESCRIPCIÓ
PARTIDA
11.11300
11.11200

DESCRIPCIÓ
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica

TOTAL

TOTAL BAIXA
176,24
116,52
292,76 €

B) BAIXES PER PROPOSTA DE BATLIA
14.31300

Taxa serveis: Activitats Esportives i Ús instal. Esportives
119,00

TOTAL

119,00 €

TOTAL BAIXES ANYS ANTERIORS

411,76 €”

Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
CATORZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN EN RELACIÓ
AL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista
l’Ajuntament des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:

de

“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL PRESENTA
LA SEGÜENT
MOCIÓ:
ASSUMPTE: DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
EXPOSICIÓ DELS MOTIUS:
Al voltant de 800 dones han estat assassinades a Espanya per les seves parelles o
exparelles des de l'any 2003, quan van començar a recopilar-se estadístiques
oficials. Una violència davant la qual no volem romandre impassibles perquè per al
PSOE, la igualtat entre dones i homes és un principi fonamental.
El nostre compromís contra la violència de gènere és ferm. Va ser un govern
socialista el que va aprovar la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere que ha suposat un revulsiu respecte a la violència de
gènere en tots els seus aspectes i que s'ha consolidat com a model internacional.
Una llei reconeguda i premiada i que estableix un sòlid i complet marc legal per a
la prevenció, protecció, persecució i càstig de la violència per part del company o
excompany sentimental. Una llei que desenvoluparem i vam engegar durant els anys de
govern.
El nostre compromís contra la violència de gènere és permanent. Així, el 25 de
novembre de l’any 2014 ho ratifiquem declarant a tota l’organització i totes i

cadascuna de les seves agrupacions com a “Espai segur i lliure de violència de
gènere”.
Aquest estiu, a la Declaració del Consell Polític Federal del 13 de juliol, la
Declaració de Sevilla, ens vam tornar a comprometre amb una declaració en la qual
s'anunciava que tots els nostres governs autonòmics prioritzaran la lluita contra
la violència de gènere amb els pressupostos adequats, polítiques de prevenció i
recursos suficients per a la protecció de les dones víctimes i dels seus fills i
filles.
En el Fòrum d'alcaldes i alcaldesses de Madrid del 23 de juny, els ajuntaments
socialistes van ratificar el compliment de sis compromisos adquirits amb la
ciutadania i per això van declarar que és un repte d'obligat compliment eradicar la
violència de gènere dels nostres municipis. En aquestes sis prioritats van
subratllar la contundència dels ajuntaments socialistes en les mesures contra la
violència de gènere i en el desenvolupament d'una xarxa d'atenció, assistència i
protecció social que garanteixi a les dones en situació de violència la seva
seguretat i dret a refer les seves vides.
Una societat decent exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de
violència de gènere, que garanteixi una resposta efectiva a les dones que sofreixen
violència així com als seus fills i filles.
Per totes aquestes raons, un any més, atenem a la crida de Nacions Unides de
commemorar el 25 de novembre com a Dia Internacional de l'Eliminació de la
Violència contra les dones, i ratifiquem el nostre compromís explícit de rebot de
la violència de gènere, ratifiquem el nostre compromís de treballar fins a
aconseguir la seva eradicació. Tenim la convicció que la tolerància zero a la
violència contra les dones ha de ser un valor de la societat en el seu conjunt. És
el nostre compromís, són els nostres valors.
Aquest any, davant una cita electoral, volem denunciar una legislatura que acaba i
en la qual el govern del PP amb les seves retallades i reculades ha malmès quatre
anys de la vida de les dones víctimes, dels seus fills i filles. Com a societat ens
han fet perdre molt temps. I en igualtat, tot el que no s'avança es retrocedeix. A
més de les modificacions legals contràries a la igualtat, els pressupostos del PP
al llarg d'aquesta legislatura evidencien l'escassa atenció prestada pel govern
popular a la violència de gènere, qüestió que hauria d'estar permanentment en
l'agenda política i assenyalada com una de les qüestions d'Estat prioritàries.
Així, el programa contra la Violència de Gènere baixa el 10,92% respecte a 2009. La
despesa per al programa específic en prevenció de la violència de gènere per 2016
augmenta el 6% i ascendeix a 25.2 milions d'euros, la qual cosa queda lluny dels
34,3 milions amb els quals explicava en 2010. És a dir, malgrat l'augment que han
introduït en uns pressupostos aprovats en vespres de les eleccions generals, ni tan
sols aconsegueixen igualar les xifres de fa quatre anys. El pressupost per a
igualtat i violència per 2016 representa el 0,0103% del total. Al que cal afegir
que solament hi ha dos milions d'euros a els Pressupostos per 2016 destinats a
l'atenció
a
les
víctimes
de
tracta.
És temps de solucions. En el PSOE volem consolidar un gran Acord contra la
violència de gènere que oferim a totes les forces polítiques. Una societat decent
exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de violència de gènere, que
garanteixi una resposta efectiva a les dones que sofreixen violència així com als
seus fills i filles generant i oferint els mecanismes necessaris per aconseguir-ho.
En primer lloc, cal reposar i dotar suficientment les partides pressupostàries, que
s'han vingut retallant en els últims anys, especialment els recursos destinats a la
prevenció i a l'assistència social de les víctimes de violència de gènere,
dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de proximitat dels
ajuntaments. Recursos que també creiem necessari que augmentin en els serveis més
propers pel que és important crear un fons de suport als ajuntaments que
aconsegueixi progressivament en un termini de quatre anys els 100 milions d'euros
per donar reforç a la xarxa de serveis públics, impulsant el paper que exerceixen i
han de seguir exercint els serveis socials municipals i els centres de la Dona.
A més dels pressupostos, un dels majors problemes als quals ens enfrontem en la
lluita contra la violència de gènere en aquests moments està relacionat amb la
justícia.
El
nombre de denúncies és insuficient. Tots els estudis ens indiquen que solament es
denuncia aproximadament el 30% de la violència de gènere pel que el 70% queda
impune. Hem de lluitar contra aquesta impunitat i hem d'aconseguir que les víctimes
tinguin confiança en la justícia, que estiguin protegides i que no temin perdre als
seus fills i filles, que no temin sortir elles denunciades, que no temin començar
un periple sense sortida ni final.
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Per això en l'Acord que proposem, subratllem la necessitat d'engegar en els Jutjats
Especialitzats en Violència de Gènere l'Acompanyament Judicial Personalitzat per
fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de gènere sobre
l'itinerari i procediment més segur en el seu recorregut judicial, des del moment
en el qual posen la denúncia fins al final del procés. Així també és important
l'establiment de protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les
dones que han retirat la denúncia per violència de gènere. Fa falta molt valor,
molt coratge per sortir de la violència, per denunciar al maltractador, per fer-li
front, cada retirada de denúncia és un fracàs de la justícia. Cada denúncia
retirada és un èxit del maltractador en la seva estratègia de la por, de la
coacció, de l'amenaça. La impunitat és gasolina per al motor de la violència que
cal eliminar.
Sabem que la violència de gènere és un fenomen complex per tant, els qui
s'enfronten a ell han d'estar especialitzats i haver rebut una formació completa i
rigorosa. Sabem que existeixen falls en la percepció del risc i en els informes
psicosocials. Sabem que en nombroses ocasions es revictimiza a les dones pel que és
necessària l'obligatorietat de formació específica en la matèria, impartida per una
institució acreditada prèviament a ocupar el seu lloc, tant dels magistrats al
capdavant d'òrgan jurisdiccional especialitzat, com d'advocats, forenses i equips
psicosocials que intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere.
L'educació és una altra de les nostres preocupacions. Si no trenquem els cicles, la
violència de gènere passarà de generació en generació pel que és matèria de l'Acord
tant el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere com
el Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de
violència de gènere i especialment, la incorporació al currículum en totes les
etapes educatives la formació específica en Igualtat, educació afectiu-sexual i de
prevenció
de
la
violència
de
gènere.
.
Finalment, tal com han recomanat tant la CEDAW com el Conveni del Consell d'Europa
sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència
Domèstica, estem convençuts que és el moment d'ampliar la Llei Integral contra la
violència de gènere de manera que estiguin recollides en ella totes les
manifestacions d'aquesta violència i no exclusivament les que es produeixen en
relacions de parella com ocorre en aquest moment.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament des Migjorn Gran, sotmet
a votació la següent MOCIÓ per aprovar els següents
ACORDS I EXIGÈNCIES DIRIGIDES AL GOVERN D'ESPANYA:
Aquest Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones
assassinades per violència de gènere i expressa les seves condolences a les seves
famílies i amistats. També, a tots els menors, als fills i les filles dels
maltractadors, víctimes al seu torn d'aquesta violència, víctimes mortals fins i
tot, convertides en últim exercici de venjança contra les seves mares.
D'igual manera, manifesta la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta
violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero
amb els maltractadors.
Aquest Ajuntament es compromet a no reduir ni recursos, ni serveis, ni pressupostos
per combatre la Violència de Gènere així com a:
1. Reclamar que els Ajuntaments i ens locals recuperin expressament les
competències en Igualtat i Violència de gènere, amb la consegüent dotació
pressupostària suficient, igual que la resta de les Administracions Públiques, en
l'àmbit de les seves respectives competències, amb l'objecte d'aplicar en la seva
integritat i de forma eficaç la Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere.
2. Declarar-se municipi lliure de violència de gènere. Per a això, aquest municipi
garantirà una xarxa d'atenció social a les dones en situació de violència i que els
ajudarà a buscar alternatives per recuperar la seva vida (drets laborals,
polítiques de formació, suport a l'ocupació, habitatge, ajudes socials). En aquesta
xarxa estaran inclosos els serveis de protecció, informació, assessorament,
acompanyament i acolliment per a dones en situació de violència de gènere, els seus
fills i les seves filles.
Aquest Ajuntament exigeix al Govern estatal que:

• Reposi i doti suficientment les partides pressupostàries, que es han vingut
retallant en els últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i
a l'assistència social de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de
les Comunitats Autònomes, com dels serveis de proximitat dels ajuntaments.
• Estipuli un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis
públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis
socials municipals i centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
• Engegui, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, de l'Acompanyament
Judicial Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de
violència de gènere sobre l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut
judicial des del moment en el qual posen la denúncia fins al final del procés.
• Estableixi protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les
dones que han retirat la denúncia per violència de gènere.
• Activi de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la de
Gènere.
• Incorpori al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu
sexual i de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
• Engegui un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors
víctimes de violència de gènere.
• Estipuli l'obligatorietat que tant els magistrats al capdavant d'òrgan
jurisdiccional especialitzat, com a advocats, forenses i equips psicosocials que
intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere tinguin
certificat, prèviament a ocupar el seu lloc, formació específica en la matèria
impartida per una institució acreditada.
• Ampliï les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la
llei
de 2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència
contra la dona, tal com exigeix la Recomanació General nº19 de la CEDAW i el
Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra
la Dona i la Violència Domèstica (Conveni d'Istanbul), que Espanya ha ratificat.
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala”

Obert el debat, el Sr. Batle diu que ahir dia 25 de novembre va ser el dia
contra la violència de gènere i tot i que mai es farà prou per evitar
aquesta violència, volen amb aquesta moció rebutjar-la públicament.
El Sr. Verdú diu que el seu grup votarà a favor ja que tots els regidors
del grup popular es troben envoltats de dones a les seves families (muller,
filles) i estan en contra de la violència en contra de les dones.
Sense cap més a intervenció, se sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
QUINZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN INSTANT LA
DEROGACIÓ DE LA LRSAL O EN DEFECTE D'AIXÒ, DEVOLUCIÓ A LES ENTITATS LOCALS
DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SERVEIS I REINSERCIÓ SOCIAL.
La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista
l’Ajuntament des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:

de

“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL PRESENTA
LA SEGÜENT
MOCIÓ:
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ASSUMPTE: Derogació de la LRSAL o en defecte d'això, devolució a les Entitats
Locals de les competències en matèria de Serveis, Promoció i Reinserció Social.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS :
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local va reformar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, posant en un greu perill la base del municipalisme i del
model que ha garantit la cohesió social del nostre país durant els últims 30 anys.
La reforma plantejada priva a les entitats locals de les competències en matèria de
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, així com en
altres competències: sanitat, consum, igualtat, polítiques actives d'ocupació, etc.
La nova Llei consagra una visió exclusivament economicista de les funcions mateixes
de l'Estat, i especialment de les Entitats Locals, en citar l'estabilitat
pressupostària com a principi rector que ha de presidir les actuacions de totes les
Administracions públiques en comptes de situar l'atenció els ciutadans/as i la
qualitat en la prestació de serveis al centre de la reforma.
Des del principi, el PSOE s'ha oposat frontalment a aquesta reforma perquè ataca i
danya a l'arrel mateixa del govern municipal, retalla competències als ajuntaments
i obre el camí a la desaparició o la privatització dels serveis socials que presten
els ajuntaments. El text és, a més, un atac a la Carta Europea d'Autonomia Local.
També s'han oposat la resta dels grups de l'oposició i alcaldes de tota Espanya,
inclosos molts del Partit Popular.
Per això, els Grups Parlamentaris Socialista, Esquerra Plural, Unió Progrés i
Democràcia, i Mixt (BNG, CC-NC-PNC i Compromís-Q) van presentar un recurs
d'inconstitucionalitat contra aquesta Llei. El mateix van fer algunes Comunitats
Autònomes. Igualment, més de 3.000 ajuntaments de tota Espanya, que representen a
més de 16 milions de ciutadans i ciutadanes, van plantejar un conflicte davant el
Tribunal Constitucional en defensa de l'autonomia local constitucionalment
garantida. Tant els recursos presentats com el conflicte plantejat van ser admesos
a tràmit pel Tribunal Constitucional i estan pendents de tramitació i sentència.
Avui de nou, reafirmem el nostre compromís de derogar aquesta llei quan el PSOE
arribi al Govern. Un dels principals atacs al municipalisme de la LRSAL és un canvi
profund en l'organització del sistema públic dels Serveis Socials, que afecta al
repartiment i la rellevància de l'Administració Local en el conjunt de les
actuacions de l'Estat, desposseint-la de totes les seves facultats d'acció en
aquest àmbit, un dels més importants per construir una comunitat i on és essencial
la proximitat i proximitat per a la prestació dels serveis. Es calcula que quan el
31 de desembre entri en vigor la previsió de cessió de les competències de serveis
socials municipals a les CCAA, més de 8,5 milions de ciutadans es veuran afectats.
Amb això es crea una situació crítica per a la continuïtat del sistema públic de
Serveis Socials a Espanya que s'ha anat construint des dels anys 80, sobre la base
del marc constitucional, i dels Estatuts d'Autonomia.
En desenvolupament del marc constitucional s'ha anat consolidant l'actual sistema
públic de Serveis Socials, basat en la cooperació entre administracions i que
permet l'aplicació del Pla Concertat de Serveis Socials.
Aquesta reforma fa fallida l'estructura ja consolidada i limita extraordinàriament
les funcions de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social
dels consistoris a la mera “avaluació i informació de situacions de necessitat
social, i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social”,
desnaturalitzant per complet el sistema actual.
Es duu a terme, a més, en un moment en què les xifres de pobresa a Espanya són cada
dia més dramàtiques. En l'actualitat, 1 de cada 5 persones viuen al nostre país per
sota del llindar de pobresa. 2,8 milions de nens, el 33,8 per cent de la població
menor d'edat, estan en risc de pobresa. La taxa de cobertura per desocupació ha
baixat fins a deixar desateses a la meitat de les persones en atur, mentre que
tenir un treball, ja no garanteix sortir de la pobresa a Espanya.
En un context com l'actual, és necessari potenciar els serveis als quals la
ciutadania recorre en primer lloc per obtenir informació i atenció social i
laboral, però paradoxalment, el Govern del PP, en el seu afany de reduir a mínims
la protecció social, ha consumat el desmantellament de la Xarxa Pública de Serveis
Socials de proximitat, amb retallades pressupostàries (64% en el Pla Concertat)
que, a més de deixar sense protecció a milers de ciutadans en plena crisi, ha
suposat la destrucció de més de 10.000 llocs de treball del sector públic local.

També es margina als ciutadans que viuen en el mitjà rural en eliminar qualsevol
servei social dels pobles amb menys de 20.000 veïns (fins i tot els serveis socials
d'assistència immediata deixen de ser de caràcter obligatori en els municipis
petits) en honor d'una pretesa major rendibilitat, i traspassar aquestes
competències directament a les diputacions provincials.
En definitiva la LRSAL suposarà per a milions de persones perdre l'atenció social
que reben dels seus Ajuntaments, per això, la Junta de Govern de la FEMP ha demanat
una moratòria de la seva entrada en vigor i la posterior derogació de la mateixa.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament des Migjorn Gran sotmet a
votació la següent MOCIÓ per aprovar els següents ACORDS i Exigències dirigides al
Govern d'Espanya:
ACORDS

:

L'Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern d'Espanya a:
1. Derogar la llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració Local.
2. Mentrestant es compromet a tramitar, de forma immediata, una modificació
legislativa que retorni urgentment a les Entitats Locals les competències en
matèria de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, i
reafirmi l'autonomia municipal constitucionalment garantida, entesa com la
capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana, sense perjudici de la
necessària coordinació de competències entre administracions, sota els principis de
qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala”

Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès i Sr. Triay Nadal i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay i
Sr. Camps.
SETZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN CONTRA LA
RESOLUCIÓ DE PRIVATITZACIÓ D'AENA I PER LA REVERSIÓ DE LA MATEIXA.
La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista
l’Ajuntament des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:

de

“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL PRESENTA
LA SEGÜENT
MOCIÓ
ASSUMPTE: RESOLUCIÓ CONTRA LA PRIVATITZACIÓ D’AENA I PER LA REVERSIÓ DE LA MATEIXA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El passat mes de Febrer de 2015, el Govern Central va privatitzar el 49% d’AENA,
una empresa pública que no costa cap cèntim als ciutadans i s’autofinancia amb els
seus propis recursos, sent sostenible i amb beneficis. Només en el primer semestre
de 2015 ha obtingut un benefici brut d’explotació per valor de 826’4 milions
d’euros i un benefici net de 275’6 milions d’euros (un increment del 79’9% respecte
a l’any anterior.
AENA entre el 2000 i 2010 va invertir més de 20.000 milions d’euros, només a
l’Aeroport de Menorca 193.679.165 €. Només la T4 de Barajas va costar més de 6.000
milions d’euros, i el Govern del PP ha venut el 49% per uns 4.300 milions d’euros,
sent els principals inversors que han captat les accions, fons d’inversió amb
domicili a paradisos fiscals, com les Illes Caiman.
SEU PROVISIONAL:
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La privatització d’AENA es va fer sense consens social ni polític i sense cap tipus
de
negociació
ni
amb
les
comunitats
autònomes
ni
els
agents
socials,
impossibilitant la participació de les CC.AA.
AENA és el primer gestor aeroportuàri a nivell mundial, el model en xarxa i públic
ha permès:
•
•
•

•

Afrontar el creixement del tràfic aéri i desenvolupar les infraestructures
necessaries per mantenir la cohesió i vertebracio territorial
La prestació d’un servei públic, prioritzant aquest sobre el benefici
econòmic.
Tenir els preus més baixos i competitius d’Europa. Els costos de les
infraestructures per les aerolínies són un 47’4% inferiors a la mitja europea
i un 36’4% inferiors a la mitja mundial.
No haver necessitat fons públics dels Presupostos Generals de l’Estat pel seu
funcionament

Els beneficis dels aeroports rendables permeten el manteniment de tota la xarxa
estatal,
inclosos els aeroports deficitaris com el de Menorca, León, Burgos,
Pamplona, Salamanca, Jerez, Còrdova… i així fins a 37 aeroports.
A Espanya ja existeixen aeroports gestionats de manera privada i que no formen part
de la xarxa AENA:
L’Aeroport d’Alguaire a Lleida, impulsat per la Generalitat i que va ser inaugurat
el 17 de gener de 2010, ha de tancar la majoria de l’any per la baixa rendabilitat,
el seu cost va ser de 90 milions es suposava que passaríen de 390.000 passatgers,
actualment tenen un tràfic aproximat de 60.000 persones.
L’Aeroport de Ciudad Real, impulsat per la Junta de Castilla la Mancha, amb capital
privat i fons de la Caixa CCM (que recordem va ser la primera entitat financera
rescatada del país) després de vàries dificultats va acabar tancant i actualment
està en procés concursal. El cost d’inversió va ser de 1100 milions i a la darrera
subhasta el preu de sortida era de 80 milions. Va entrar en funcionament el 2008
amb una previsió de tràfic de 2.000.000 passatgers, en el 2009 el tràfic va ser de
53.357 persones i en el 2010 de 33.530, l’abril de 2012 tancava definitivament.
L’Aeroport de Castelló, on fins fa poc, mai havien volat els avions, impulsat per
la Diputació de Castellló, capital privat etc amb una inversió de 150 milions.
Curiosament la Generalitat Valenciana va fer una adjudicació de l’Aeroport a la
companyia
Canadenca
SNC-Lavalin,
que
rebrà
uns
25
milions
per
intentar
rentabilitzar l’aeroport, aquesta empresa està en una “llista negre” del Banc
Mundial, per corrupció.
L'Aeroport de Corvera a Múrcia també impulsat per la comunitat autónoma, no ha
entrat mai en funcionament, construït a 15 kilòmetres l’Aeroport de San Javier,
públic i que no costa ni un cèntim als murcians. L’Aeroport de Corvera ja acumula
una deuta de 200 milions i costa als Murcians 22.000 euros diaris només en
interessos, actualmente a la CC.AA. s’ha format una comissió d’investigació.
Els Aeroports i en especial l’Aeroport de Menorca, tenen un paper estratègic i
fonamental, tant per la mobilitat dels ciutadans, residents i visitants, com per
l’economia insular. La privatització total o parcial d’AENA no només impossibilita
qualsevol tipus de participació de les administracions locals sinó que a més, posa
en mans d’interessos aliens al bé públic, el nostre futur social, econòmic i de
connexió, amb una AENA privada total o parcialment, els interessos dels menorquins
es veuen molt greument perjudicats i també dificulta la possibilitat de tarifes
planes o la solució als problemes greus de transport aeri.
Per tot açò,
PROPOSAM AL PLE ELS SEGÜENTS PUNTS PER A LA SEVA VOTACIÓ:
1.

L’Ajuntament des Migjorn Gran rebutja la privatització del 49% del capital
d’AENA feta pel Govern d’Espanya i exigeix que no es procedeixi a efectuar
cap ampliació més de privatització dels aeroports d’AENA per les greus

2.

3.

4.

5.

conseqüències que açò pot comportar per a l’economía de Menorca així com per
a l’exercici, de manera equitativa i justa, del dret a la mobilitat per part
dels ciutadans i ciutadanes de Menorca.
L’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern d’Espanya, d’acord amb
l’article 128 de la Constitució Espanyola a estudiar la recuperació pública
del capital d’AENA fins ara privatitzat, d’acord amb l’interès general, la
funció social i la dinamització de l’economia insular a més de considerar els
efectes negatius sobre els legítims interessos de la societat.
El Ajuntament des Migjorn Gran constata que la privatització del 49% del
capital d’AENA ha perjudicat clarament l’interès general no només per la
pèrdua de capacitat pública de decisió que ha comportat sinó també pel greu
malbaratament de recursos econòmics públics que ha significat, com fa evident
la ràpida revalorització de les accions, que endemés, ha anat a parar en gran
mesura a fons inversors amb domicili a pardadisos fiscals, que han obtingut
unes plusvàlues que van molt més enllà d’allò que els poders públics han de ,
sensatament permetre, sobret si considerem que són precisament, AENA i el
Ministeri de Foment i el Consell de Ministres, els inductors i causants de
les mateixes.
L’Ajuntament des Migjorn Gran constata que de la mateixa manera que amb la
privatització d’empreses publiques com les elèctriques o Telefònica el servei
no ha millorat, i en moltes ocasions s’encarit, aquestes conseqüència per la
nostra insularitat es veuen agreujades, així mateix les PIMEs que actualmente
realitzen part de la seva activitat a l’Aeroport de Menorca, es poden veura
desplaçades, igualment les condicions laborals dels treballadors en els
precedents de privatització sempre han empitjorat i per tant baix la qualitat
del servei que reben els usuaris, i ciutadans que utilitzen aquest servei.
L’Ajuntament des Migjorn Gran resol fer arribar aquesta resolució al Govern
Balear, així com a AENA, el Ministeri de Foment i el Govern Espanyol, pel seu
coneixement.

La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala”

Obert el debat, el Sr. Batle explica que a la darrera Junta de Batles va
acudir el Sr. Ramon de CCOO per explicar la qüestió de la privatització
d’AENA.
El Sr. Batle diu que a l’esmentada Junta de Batles, tots els Batles es
varen comprometre a portar a Ple les mocions en rebutja de la privatització
d’AENA.
El Sr. Batle explica que la setmana que ve abans de la Junta de Batles es
te previst fer una roda de premsa conjunta per explicar la privatització
d’AENA.
Sense cap més a intervenció, se sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
DISSETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR INSTANT AL CONSELL INSULAR DE
MENORCA A QUE REALITZI LES ACTUACIONS NECESSARIES PER REHABILITAR LA
CARRETERA ME-18
La secretària llegeix la moció presentada pel grup popular de l’Ajuntament
des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:
“Ramón Verdú Navarro con D.N.I. nº 24332179-L domiciliado en la calle la
Figuerenya, como portavoz del Grupo municipal del Partido Popular en el
ayuntamiento des Migjorn Gran, en nombre y representación del mismo y al amparo de
lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el R. D. 2568/1986 de 29 de noviembre, presenta la siguiente moción,
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EXPONE:

_Que una de las vías de comunicación que los ciudadanos des Migjorn Gran usan de
una manera habitual para desplazarse, es la carretera que une es Migjorn Gran con
el municipio des Mercadal. El pasado 17 de octubre salió publicado en prensa que a
partir de diciembre los habitantes des Migjorn dispondrán de un microbús lanzadera
para desplazarse a Mercadal.
_Que uno de los puntos que incluye el PSOE des Migjorn Gran en su programa
electoral es la petición al Consell Insular de Menorca, que lleve a término la
mejora de la carretera ME-18.

_Que el Consell Insular de Menorca, a través de la Dirección Insular de Movilidad
es el responsable de que la red de carreteras de Menorca esté en condiciones
óptimas para que los ciudadanos nos podamos desplazar por ellas de una manera
cómoda y segura. Tal como se puede comprobar en la ME-18, dichas condiciones
brillan por su ausencia, causando un gran problema sobre todo durante los meses de
Abril a Septiembre, momento en que la densidad de tráfico aumenta de forma
exponencial. Consecuentemente la circulación por dicha vía resulta muy dificultosa,
no solo por las malas condiciones de servicio en que ésta se encuentra, sino
también por la poca señalización vertical que se ubica en la vía, lo cual conduce
en múltiples ocasiones a que se produzcan invasiones de carril contrario, con el
correspondiente riesgo que conlleva para la seguridad de los usuarios.
_Se adjunta una serie de imágenes para denunciar el estado de la ME-18, así como la
falta total de mantenimiento de la misma.
Por todo ello presentamos la siguiente propuesta de acuerdo:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1º. Instar al Consell Insular de Menorca que, de una manera urgente a través del
departamento de carreteras, efectué las actuaciones necesarias para rehabilitar con
urgencia la carretera ME-18.
2º. Urgir al Consell Insular de Menorca que incluya las obras necesarias para
acondicionar dicha carretera en el Plan director Sectorial de Carreteras de manera
prioritaria. “

Obert el debat, el Sr. Batle cedeix la paraula al portaveu del grup popular
per tal que defensi la moció presentada pel seu grup.
El Sr. Verdú explica que han presentat aquesta moció davant el lamentat
estat en que es troba la carretera ME. 18 que connecta Es Migjorn I Es
Mercadal.
El Sr. Verdú diu que es necessari arranjar-la com més aviat millor, ja que
si ara a més a més s’habilita un minibus llançadera per anar es Mercadal
serà més transitada per Migjorners que mai.
El
Sr.
Verdú
considera
que
l’estat
actual
de
la
carretera
es
tercermundista, i que únicament es varen aclarir quatre parxes i res més.
El Sr. Verdú conclou que el que volen es que aquesta carretera es posi en
condicions sobretot ara que serà transitada pel minibus llançadera.
El Sr. Batle diu que al Ple de data 24.11.2011 el grup socialista ja va
presentar una moció en aquest sentit, de demanar l’arranjament de la
carretera des Mercadal a Migjorn i en aquella moció també es reclamava
l’arranjament de la que va a Sant Tomàs.

El Sr. Batle diu que en aquell moment no es va rebre cap contesta al
respecte.
El Sr. Batle comenta que l’equip de govern en una reunió mantinguda amb la
Presidenta del CIM (que porta directament mobilitat) i les dues vicepresidentes del CIM que va tenir lloc el dia 11.8.2015 ja es va parlar de
l’arranjament de la carretera des Migjorn a Mercadal i de la que va fins
Sant Tomàs que incloïa l’execució d’un carril bici.
El Sr. Batle diu que sembla que el Consell Insular dóna més prioritat a la
carretera des Migjorn a Mercadal que a la de Sant Tomàs.
El Sr. Batle conclou que la carretera ME-18 ja es trobava en mal estat fa
uns mesos, per la qual cosa creu que el grup popular ja ho hagués pogut
demanar la passada legislatura.
Sense cap més a intervenció, se sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
DIVUITÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR EN REBUTJA DEL NOU IMPOST
TURÍSTIC MEDIAMBIENTAL (ECOTAXA)
La secretària llegeix la moció presentada pel grup popular de l’Ajuntament
des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:
“Ramón Verdú Navarro con D.N.I. nº24332179L domiciliado en la calle la Figuerenya,
como portavoz del Grupo municipal del Partido Popular en el ayuntamiento des
Migjorn Gran, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido
por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el R.
D. 2568/1986 de 29 de noviembre, presenta la siguiente moción,
EXPONE:
_Dada la voluntad del Gobierno de las Islas Baleares de ‘instaurar
impuesto turístico (Ecotasa) como ya hizo el primer pacto de progreso.

un

nuevo

_Dado que a día de hoy el consejero de Turismo del Govern Balear ha manifestado que
también lo tendrán que pagar los residentes de las Islas.
_Dados los costes de doble insularidad que ya sufrimos los menorquines.
_Dado que muchos de desplazamientos y pernoctaciones de menorquines se producen no
por ocio, sino que también por necesidades, como pueda ser: para ser atendidos en
el hospital de referencia de Son Espases, por trabajo, por estudios, etc.
_Dado que el PP ya ha manifestado estar en contra de tomar medidas que vayan en
contra de la recuperación económica y la competitividad de nuestra isla, y dado la
falta claridad y efectividad en la gestión y dado los criterios discriminatorios de
aplicación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El grupo Popular del Ayuntamiento des Migjorn Gran presenta la siguiente propuesta
de acuerdo.

1) El Pleno del ayuntamiento des Migjorn Gran manifiesta su rechazo al nuevo
Impuesto Turístico Medioambiental (ECOTASA) que pretende establecer el Gobierno
balear.
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2) El Pleno del ayuntamiento des Migjorn Gran insta al Consejo Insular de Menorca,
a encargar los estudios de demanda de mercados necesarios, realizados por
organismos o empresas especializadas del sector turístico, para conocer el impacto
real que tendría la implantación del nuevo impuesto turístico Ecotasa.
3) El Pleno del ayuntamiento des Migjorn Gran, insta al Gobierno Balear a paralizar
los trámites para la implantación del nuevo impuesto turístico hasta que no se
tengan los estudios que se refiere el punto anterior y por las repercusiones que
puede tener sobre la economía menorquina.
4) El Pleno del Ayuntamiento des Migjorn Gran, insta al Gobierno de las Islas
Baleares a que en el caso de instaurar un nuevo impuesto turístico (Ecotasa), no
sea de aplicación a los residentes, ya que sencillamente lo único que supondría
sería incrementar los costes de doble insularidad de los menorquines.
5) El Pleno del ayuntamiento des Migjorn Gran, insta al Gobierno Balear a que, en
el caso de instaurar el nuevo impuesto turístico, los recursos recaudados vayan
destinados de manera directa al sector turístico, y que los Ayuntamientos y
Consejos Insulares formen parte de la toma de decisiones al respecto
En es Migjorn Gran a 20 de noviembre de 2015
Ramón Verdú Navarro
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular”

Obert el debat, el Sr. Batle cedeix la paraula al portaveu del grup popular
per tal que defensi la moció presentada pel seu grup.
El Sr. Verdú explica que la moció presentada va en contra del cobrament de
l’ECOTAXA.
El Sr. Verdú considera que aquesta taxa no és massa solidària, ja que per
exemple preveu que els passatgers de creuers d’Eivissa i de Menorca hagin
de pagar ECOTAXA i en canvi a Mallorca per ser un port d’interès general
aquests estiguin exempts.
El Sr. Verdú manifesta que també estan en desacord a que es faci pagar als
residents de les Illes Balears.
El Sr. Verdú diu que si aquesta taxa es fa pagar, almenys el recaptat al
terme municipal s’hauria de revertir en el mateix municipi. Per exemple,
podria ajudar a pagar els socorristes de les platges o a la neteja de les
mateixes.
El Sr. Batle respon que els seu grup està d’acord en que li agradaria que
revertís en el mateix municipi.
El Sr. Verdú manifesta que s’hauria de saber en que es gastarà els diners
recaptats amb aquesta nova taxa.
La Sra. Sánchez diu que el grup socialista votarà en contra, ja que estan
d’acord amb l’imposició per part del Govern Balear d’aquesta nova taxa.
La Sra. Sánchez explica que amb un poc esforç fiscal es podran destinar
molts diners a temes mediambientals.
La Sra. Sánchez diu que a l’acord prés en data 19 de novembre de 2015 s’han
previst tot una sèrie de supòsits exepcionats de pagar aquesta taxa. Així
mateix, es té previst la creació d’una comissió que avaluarà a que es
destinarà el recaptat per aquesta taxa.

El Sr. Verdú respon que el seu grup no està d’acord en que els residents de
les Illes hagin de pagar.
La Sra. Sánchez manifesta que si s’arriba a un conveni part del recaptat es
podrà revertir en el municipi.
El Sr. Batle diu que en relació al punt 5) de la moció, el seu grup té clar
en que es revertirà el recaptat per l’ECOTASA.
El Sr. Batle conclou que una de les coses en que es podrà utilitzar és la
recuperació i rehabilitació de patrimoni històric i cultural, cosa que pot
venir bé a Migjorn per recuperar el Casat de Binicudrell.
Sense cap més a intervenció, se sotmet a votació la moció, i es donen tres
(3) vots a favor del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps i cinc (5)
vots en contra del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra. Al·lès i Sr.
Triay Nadal, per la qual cosa el Sr. Batle la declara rebutjada.
DINOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
19.1 El Sr. Verdú s’interessa per saber si es farà una revetlla el dia 31
de desembre o és un altre dia de les festes de Nadal.
El Sr. Batle respon que es vol provar de fer una revetlla el dia 31 de
desembre, amb l’actuació de gent des Migjorn.
El Sr. Verdú demana qui actuarà.
El Sr. Batle respon que actuaria na Carmen , n’Orlando i en Joe Mina.
El Sr. Verdú diu que esta d’acord en que s’organitzi alguna cosa al poble
per evitar desplaçaments amb cotxe aquesta nit.
El Sr. Triay Nadal manifesta que amb aquesta organització és vol evitar que
la gent marxi a altres pobles.
El Sr. Triay Nadal diu que l’organització d’aquesta revetlla comportava que
es necessités un servei de bar al saló verd, espai on es farà la revetlla,
i explica que per això es va contactar amb tots els bars del municipi i
sel’s va emplaçar a una reunió el dia 25.11.2015 per saber si algú estava
interessat en gestionar el servei de bar aquell dia.
El Sr. Triay Nadal explica que l’únic que va assistir a la reunió va ser el
responsable del bar la Palmera i va manifestar que estava interessat en
portar el bar.
19.2 El Sr. Triay Barber s’interessa per conèixer i disposar del dossier
que ha elaborat el Sr. Triay Nadal en relació a les deficiències detectades
a les instal·lacions esportives.
El Sr. Triay Nadal diu que ell ha fet un dossier durant els primers 100
dies de mandat en relació a les deficiències que ha detectat al camp de
futbol i al poliesportiu, per tal d’anar intentant corregint-se poc a poc.
El Sr. Triay Nadal comenta que encara no l’ha posat en coneixement del seu
grup, segueix dient que pot quedar amb el Sr. Triay Barber quant ell vulgui
per revisar el dossier però no li entregarà cap còpia.
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19.3 El Sr. Triay Barber demanar si podrà accedir a consultar els
expedients de fuites d’aigua dels quals s’ha donat compte en els decrets
d’Alcaldia.
El Sr. Batle diu que no es posarà impediment, no obstant això, recorda que
aquests expedients afecten a persones concretes i no es pot fer un mal ús
d’aquests documents.
El Sr. Triay Barber respon que només vol consultar-los.
El Sr. Verdú diu que presentaran la sol·licitud de consulta per registre
d’entrada.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.05 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

