ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I ÚRGENT TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL
DIA 20/04/2016.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 20/04/2016, 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 Sánchez Tuomala
Sra. Maria del Mar Ameller Sales
Sra. Raquel Al·lès Llistó
Sr. José Triay Nadal
Sra. María Elena Baquero González

S’han excusat d’assistir-hi els regidors Sr. Ramon Verdú Navarro, Sr.
Manuel Triay Barber i el Sr. Miguel Camps Florit del grup popular.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per
la secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
Abans d’iniciar la sessió el Sr. Batle informa que els membres del grup
popular han presentat un recurs de reposició en data 20.4.2016 (RE 460)
contra la convocatòria de Ple extraordinari i urgent, i comunica que aquest
serà resolt d’acord amb la legislació aplicable.
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 DE LA URGÈNCIA
El Sr. Batle dona la benvinguda als assistents al Ple extraordinari urgent
que l’equip de govern ha volgut celebrar arrel de la querella presentada
pel Sr. Ramon Verdú Navarro, actual portaveu del grup popular des Migjorn
Gran davant del Jutjat de Primera Instància e Instrucció núm. 2 de
Ciutadella.
El Sr. Batle diu que la urgència d’aquest Ple ha estat conseqüència de que
el dia 18 d’abril la Sra. Baquero i el Sr. Batle varen anar a recollir la
querella interposada per el Sr. Verdú
El Sr. Batle explica que l’equip de govern vol explicar i donar la versió
dels fets a tots els ciutadans dels poble des Migjorn Gran.
El Sr. Batle dona les gràcies als assistents.
Sense cap més intervenció se sotmet a votació la urgència i s’aprova per
unanimitat((Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra. A·lès, Sr. Triay
Nadal i Sra. Baquero).
SEGON.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA PER MANIFESTAR LA VOLUNTAT
DE NO JUDICIALITZAR LA POLÍTICA DEL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN
La Secretaria interina llegeix la proposta d’acord presentada pel grup
socialista des Migjorn Gran en data 18 d’abril de 2016, que es transcriu a
continuació:

“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL PRESENTA
LA SEGÜENT
PROPOSTA D'ACORD

TITOL: Manifest de la voluntat de no judicialitzar la Política al Municipi des
Migjorn Gran.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atesa la informació apareguda en premsa segons la qual el portaveu del Grup Popular
de l'Ajuntament des Migjorn Gran
Sr. Ramón Verdú Navarro ha posat una querella
contra el Batle per prevaricació administrativa i contra la Regidora Elena Baquero
per tràfic d'influències.
Atès que en
querella als
requerit a
relacionada

data 18 d'abril el Batle i la Regidora han recollit formalment la
jutjats de Ciutadella on s'informa que s'ha admès a tràmit, i s'ha
la secretària-interventora
de l'Ajuntament tota la informació
amb l'expedient motiu de la querella.

Atès que qualsevol decisió de l'Equip de Govern en relació a l'expedient urbanístic
motiu de la querella ha comptat sempre amb els informes favorables corresponents.
Atès el convenciment del Grup Socialista i Equip de Govern des Migjorn Gran que
sempre s'ha actuat en defensa de l'Interès General i sense cap ànim de benefici
particular.
Atesa l'actitud mostrada pel Grup Popular, tant en l'anterior mandat com en aquest,
que ha decidit judicialitzar la vida política del municipi, repetint-se els
episodis d'anys anteriors i que, desgraciadament configuren les maneres d'actuar
del PP local quan ostenta la responsabilitat d'oposició.
Atès que el Grup Popular segueix sense presentar Mocions i Propostes d'Acord, i
segueix sense participar dels debats importants referents al nostre Municipi.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament des Migjorn Gran, proposa
l'adopció del següent ACORD:
−

El Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran demana al Partit Popular que
rectifiqui la seva postura i defensi els seus posicionaments no als jutjats,
sinó dins els òrgans municipals mitjançant la presentació de propostes i la
utilització de totes aquelles eines que tenen a la seva disposició com a
representants dels veïns i veïnes des Migjorn.

−

El Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran es compromet, de forma unànime, a
evitar la judicialització de la vida política del municipi.

−

El Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran es compromet a plantejar i intentar
resoldre dins els òrgans municipals en els quals recau la representació dels
veïns i veïnes del municipi (la sobirania popular) les controvèrsies sorgides
i a construir totes les fórmules necessàries per dignificar la política en
tots els seus àmbits, sigui des de la responsabilitat de govern o de
l'oposició.

Es Migjorn Gran, 18 d'abril de 2016
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”

Obert el debat, el Sr. Batle abans de cedir la paraula a la portaveu del
grup socialista manifesta que la no presència dels regidors del grup
popular al Ple, suposa un fet històric a la vida del municipi.
El Sr. Batle continua dient que la no presència de cap regidor del grup
popular suposa una falta de respecte a la institució i cap a les persones
que els varen votar.
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La Sra. Sánchez diu que el mes de març de 2014 el grup socialista des
Migjorn Gran ja va presentar una proposta al Ple per no judicialitzar la
vida política molt similar a la que es tracta en el Ple d’avui.
La Sra. Sánchez continua dient que la denuncia de l’any 2014 va ser
interposada pel grup popular per set expedients urbanístics, i es va fer
una exposició pública davant els ciutadans des Migjorn Gran i els mitjans
de comunicació.
La Sra. Sánchez diu que la proposta de 2014 va ser aprovada per 5 vots a
favor i 4 vots en contra.
La Sra. Sánchez comenta que just abans de les eleccions de maig de 2015,
concretament el dia 1.4.2015 el Sr. Ramon Verdú Navarro va presentar una
querella davant del Jutjat de Primera Instància e Instrucció núm. 2 de
Ciutadella, per prevaricació administrativa contra el Sr. Batle i per
tràfic d’influències per part de la Sra. Baquero, provocada per un
expedient urbanístic d’obres de reforma dels apartaments Mestral- Llebeig
de Sant Tomàs.
La Sra. Sánchez explica que el dia 20.4.2015 el Jutjat va
querellant que diposités una fiança de 5.108,40€ ja que
considerava pública i no particular. La Sra. Sánchez continua
Sr. Verdú va fer una sèrie d’al·legacions i el dia 27.5.2015
estimar parcialment les al·legacions presentades i es va fixar
3.000€, quantitat que va ser dipositada pel Sr. Verdú.

requerir
l’acció
dient que
el Jutjat
la fiança

al
es
el
va
en

La Sra. Sánchez diu que aquesta querella finalment es va admetre a tràmit
previ pagament d’aquesta fiança de 3.000€, i es requereix als querellats
que vagin a recollir la querella als jutjats i es cita al Sr. Verdú perquè
dins el mes de maig vagi a ratificar la querella davant els Jutjats i es
sol·licita a l’Ajuntament una sèrie de documentació en relació a
l’expedient urbanístic objecte de la querella, que ja ha estat remesa als
jutjats.
La Sra. Sánchez comenta que davant aquests fets el grup socialista ha
presentat la proposta al Ple de no judicialitzar la vida política
municipal, i és volia demanar amb això al grup popular que rectifiqués la
seva actitud. La Sra. Sánchez continua dient que li agradaria que el grup
popular hagués assistit al Ple i així li haguessin pogut manifestar que
l’equip de govern no està dispost a entrar en aquest joc, ja que considera
que no és la manera de fer política.
El Sr. Batle intervé dient que explicarà quin és l’objecte de la querella.
El Sr. Batle explica que la querella es va interposar el dia 1.4.2015, és a
dir 54 dies abans de les eleccions municipals i autonòmiques, cercant
clarament el descrèdit polític de la Sra. Baquero i del Sr. Batle.
El Sr. Batle continua dient que així els hi va anar al partit popular ja
que aquests varen treure el pitjor resultat as Migjorn des de que el poble
es independent.
El Sr. Batle diu que el cap de llista del grup popular va ésser la mateixa
persona que va posar la querella. I continua dient que això fa que es torni
a sentir la frase “Ja hi tornem a ser”, i desgraciadament és així.
El Sr. Batle comenta que és curiós que sempre que el partit popular es
troba a l’oposició, sense obviar que és així perquè la majoria de ciutadans
ho han volgut, passen situacions desagradables com les que en avui els
afecta.

El Sr. Batle explica que la querella presentada denuncia a la Sra. Baquero
per presumpte delicte de tràfic d’influències i al Sr. Batle per presumpte
delicte de prevaricació administrativa. El Sr. Batle continua dient que la
querella també posa en dubte els informes dels serveis tècnics de
l’Ajuntament.
El Sr. Batle comenta que la querella diu que s’han donat una sèrie
d’irregularitats i diu que la llicència es va donar un dia abans que la
promotora sol·licités la llicència a l’Ajuntament i dubte de la legalitat
dels informes.
El Sr. Batle continua dient que afecta a dos blocs d’apartaments, on
inicialment es varen demanar llicència per reformar 9 apartaments del
Mestral i 9 apartaments del Llebeig.
El Sr. Batle explica que el dia 5.10.2012 es va sol·licitar llicència i
consta a l’expedient informe favorable dels serveis tècnics de data
9.10.2012, desprès es va signar la Resolució d’Alcaldia, i el dia
11.10.2012 es notifica al promotor l’atorgament de la llicència i el dia
25.10.2012 es dona compta del mateix a la Comissió d’Urbanisme.
El Sr. Batle conclou dient que aquests 18 apartaments objecte de la primera
llicència tenen la corresponent llicència d’obres.
El Sr. Batle comenta que les obres de reforma finalment executades varen
afectar 82 apartaments i no a 91 apartaments.
El Sr. Batle explica que de les llicències inicialment concedides hi va
haver dues ampliacions de llicència, la primera on en data 20.11.2014 la
promotora
sol·licita
reformar
27
apartaments
més
per
cada
bloc
d’apartaments. El Sr. Batle diu que sempre estem xerrant de llicències amb
informes favorables de la tècnica municipal.
El Sr. Batle comenta que entre els 18 apartaments inicials i els 27
apartaments de la 2na llicència hi va haver una inspecció de Policia en
data 19.11.2012 on és va detectar que hi havia aquesta diferència
d’apartaments afectats. El Sr. Batle diu que es arrel d’aquesta inspecció
on la promotora demana aquesta ampliació de llicència.
El Sr. Batle diu que
legalitzar les obres
apartaments.

amb l’ampliació de la llicència el promotor
que diferien de la llicència inicial de

va
18

El Sr. Batle segueix explicant que desprès es va donar una 2na ampliació de
data 27.2.2013 de les llicències, on per una banda vol reformar 37
apartaments del Llebeig i 45 apartaments del Mestral que constaven amb
informes favorables de l’arquitecte municipal.
El Sr. Batle diu que la querella parla de l’expedient sancionador, i diu
que l’expedient sancionador no es va resoldre fins a 2 anys desprès i
qualifica la sanció de reduïda al agafar un valor inferior a l’obra
provocant un perjudici per a les arques municipals.
El Sr. Batle explica que a la darrera llicència atorgada en data 27.2.2013,
tenen un any per executar les obres, per la qual cosa les obres havien
d’haver acabat en data 27.2.2014. El Sr. Batle continua dient que en data
16.6.2014 la tècnica municipal fa l’informe on es posa la sanció, per la
qual cosa estem xerrant de 4 mesos i no de 2 anys i el Sr. Batle diu que
signa el decret de Batlia en data 19.6.2014
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El Sr. Batle explica que la sanció a aplicar és del 5% del pressupost total
si es tracta d’edificis que es poden legalitzar, i atès que aquestes obres
es podien legalitzar la sanció a imposar va resultar uns 3.000€ pel
promotor i uns 1.000€ pels constructors.
El Sr. Batle comenta que troba xocant que el partit popular digui que la
sanció es reduïda i que suposa un perjudici per a les arques municipals,
quan si que és pot considerar reduïda la sanció imposada per unes obres
il·legals al Sr. Portaveu del grup popular que va pagar 70.000€ en lloc de
140.000€ o la sanció que va pagar el número 3 del partit popular 56.000€ en
lloc de 113.000€. El Sr. Batle demana al grup popular que no donin lliçons,
i considera que aquests fets si que suposen un perjudici per a les arques
municipals. El Sr. Batle recorda que els dos expedients que afecten als
regidors del partit popular comportaven l’inici de l’expedient de
demolició, com recomanaven els informes tècnics i jurídics, cosa que no és
va fer.
El Sr. Batle continua dient que la querella presentada pel grup popular
parla d’unes obres que segons l’Ajuntament són menors però segons el Sr.
Verdú són obres majors. El Sr. Batle explica que quan es sol·licita
llicència davant de l’Ajuntament, la documentació passa als serveis tècnics
i aquests dictaminen si és tracta d’una obra menor o major. El Sr. Batle
diu que ell no es tècnic i ho deixa en mans dels tècnics municipals, i en
el cas que ens ocupa ells varen dir que estàvem davant d’una llicència
d’obra menor. El Sr. Batle conclou que el fet de fer molta obra no vol dir
que siguin obres majors.
El Sr. Batle conclou la seva intervenció, dient que tot el procediment s’ha
fet respectant la llei i des de aquí es vol recolzar als tècnics
municipals, ja que el partit popular es posi amb la Sra. Baquero i el Sr.
Batle no agrada a l’equip de govern però menys agrada que es posin amb la
feina que fan els tècnics municipals.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Baquero.
La Sra. Baquero diu que el partit popular no és al Ple i no podran explicar
el perquè de la denuncia presentada.
La Sra. Baquero continua dient que en tota la demanda presentada pel partit
popular en contra seva no hi ha cap fet que la impliqui, i tampoc pot
explicar res en relació a les llicències ja que ella mai ha estat regidora
d’urbanisme.
La Sra. Baquero explica que el seu nom apareix al final de la querella pel
simple fet de ser la dona del Sr. Toni Mercadal, un dels propietaris de
l’empresa. La Sra. Baquero continua dient que la querella suposa que ha
traficat amb les seves relacions personals, i suposen que amb aquestes
llicències s’ha afavorit a la seva família.
La Sra. Baquero diu que l’Ajuntament no fa favors a la gent, sinó que la
gent té uns drets i els membres de la corporació hi són per donar aquests
drets a la gent. I conclou dient que donant llicències a la gent s’està
complint els seus drets.
La Sra. Baquero comenta que ser la dona del Sr. Toni Mercadal no és un
delicte ni tampoc ho és ser empresari.

La Sra. Baquero diu que les obres executades són legals i considera que
sembla que els hi sap greu als membres del partit popular que aquests
empresaris facin les obres d’acord amb la legalitat, quan el Sr. Verdú i el
Sr. Camps es van construir una casa a un lloc on no podien, sense llicència
i passant-se les lleis pel folre. La Sra. Baquero conclou que les cases i
resta de construccions del Sr. Verdú i Camps no podran ser mai legals, per
moltes sol·licituds d’aigua, llum que facin.
La Sra. Baquero explica que arrel de les sol·licituds denegades els membres
del partit popular s’enfaden i van contra els membres de la seva família i
d’altres regidors.
La Sra. Baquero diu que està sorpresa que els
demanin accés al seus expedients i per contra
dels regidors de l’equip de govern, dels seus
Baquero conclou dient que es veu que dels seus
que es compleixi la legalitat.

membres del grup popular no
demanin accés a expedients
familiars o amics. La Sra.
expedients no els interessa

La Sra. Baquero comenta que de la querella es dedueix que únicament per ser
la dona del Sr. Toni Mercadal ha fet tràfic d’influències. La Sra. Baquero
diu que les llicències es varen tramitar amb els informes que es
necessitava.
La Sra. Baquero diu que li sap molt de greu que qüestionin l’honorabilitat
i professionalitat dels tècnics municipals, i diu que li sembla indecent
que la seva denúncia digui que es dona una conveniència dels tècnics amb
els polítics alhora d’atorgar les llicències. La Sra. Baquero conclou que
qüestionar la honorabilitat d’uns tècnics o juristes perquè si, creu que
seria denunciable.
El Sr. Batle torna a cedir la paraula a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez comenta que ja que hi ha bastant de públic assistent, li
agradaria aprofitar per explicar que la situació que s’està patint a
l’Ajuntament, encara que això no faci perdre la il·lusió i les ganes de fer
feina que té l’equip de govern.
La Sra. Sánchez diu que l’oposició diu que fa una oposició correcta i que
el control que en fan es en interès de tot el poble, però revisant els
registres d’entrada que fan a l’Ajuntament l’interès n’és un altre.
La Sra. Sánchez comenta que vol aprofitar encara que el grup popular no hi
sigui, per demanar que deixin de fer política consistent en judicialitzar,
filtrant informacions falses als mitjans de comunicació i alarmant al
ciutadà i paralitzant el normal funcionament d’aquest Ajuntament.
La Sra. Sánchez explica en relació al primer punt, de no judicialitzar la
política, es el tema de la proposta que es tracta avui en el Ple
extraordinari. La Sra. Sánchez continua dient que el seu grup no comparteix
la manera de fer política del grup popular judicialitzant aquesta. La Sra.
Sánchez demana al partit popular que faci política dins els òrgans
competents: comissions i Ple i considera que les actituds del grup popular
no beneficien a ningú. La Sra. Sánchez continua dient que l’equip de govern
fa feina i seguirà fent feina per aconseguir resultats positius: diu que
l’Ajuntament està sanejat econòmicament i que fan feina per a millorar els
serveis públics com el polisportiu, centre de dia, escoleta infantil,
s’està dinamitzant el poble i que Migjorn es un referent en activitats
culturals, així matiex diu que és dur a terme un recolzament del poble i
conclou dient que es fa feina per dur a terme una millora en totes les
àrees de gestió.
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La Sra. Sánchez conclou dient que fan coses millors o pitjors, i que
s’equivocaran però rectificaran i comenta als membres del partit popular
absents que qui ha de governar no ho decideixen ells, sinó el poble amb les
eleccions. La Sra.- Sánchez conclou que demana a l’equip popular que
acceptin els resultats i deixin fer feina a l’equip de govern amb il·lusió.
La Sra. Sánchez explica en relació al primer segon punt, donant
informacions falses als mitjans de comunicació. La Sra. Sánchez diu que els
darrers dies s’han donat un intercanvi de cartes al diari, i que ella només
en va contestar una i no em pensa contestar cap més. La Sra. Sánchez demana
al partit popular que faci política allà on toca i no als jutjats o als
mitjans de comunicació. La Sra. Sánchez diu que sembla ser que el partit
popular es dedica anar pel poble dient que l’Ajuntament està molt malament
i que aquest està arruïnat. La Sra. Sánchez continua dient que la carta del
diari anava dirigida a ella, i comenta que ella és molt crítica però no té
per constum no respectar ni desprestigiar a terceres persones i considera
que el partit popular no assistint al Ple han faltat al respecte als seus
votants i al poble en general i considera que es desprecia la feina feta
per l’equip de govern, que intenta fer-ho el millor que pot. La Sra.
Sánchez conclou dient que al partit popular només els interessa dues coses:
els nombres i l’urbanisme, la resta no els interessa per res. La Sra.
Sánchez continua dient que es una falta de respecte que li digui’n que està
enfadada amb ells i diu que en tot cas estaria enfadada amb la seva manera
de fer oposició. La Sra. Sánchez diu que accepta qualssevol crítica, ja que
ho assumeix com a càrrec però no accepta que li diguin que fan crítica
constructiva, continua dient que la crítica constructiva es fa sobre dades
reals i suposa proposar solucions als problemes. La Sra. Sánchez conclou
que la seva crítica no es constructiva sinó destructiva.
La Sra. Sánchez comenta que el partit popular diu que no disposen de tota
la informació, i continua dient que tenen tota la informació que demanen
però segons la opinió de la Sra. Sánchez aquesta no la saben analitzar bé o
no volen analitzar-la bé, i d’aquí surten les mentides que alarmen al
poble.
La Sra. Sánchez diu que el grup popular menteix quan diu que l’estat
econòmic de l’Ajuntament es dolent, i comenta que els nombres són els que
són. La Sra. Sánchez continua dient que ella no participa en la liquidació
del pressupost, ja que aquest s’aprova per decret d’Alcaldia amb informe
d’intervenció.
La Sra. Sánchez comenta que li agradaria saber quina és la preocupació del
grup popular quan veuen els nombres, i diu que sembla ser que els hi
preocupa molt el deute, però aquest seria preocupant sinó es pogués pagar.
La Sra. Sánchez diu que segurament en el proper Ple ordinari es tornarà a
parla de la situació econòmica.
La Sra. Sánchez comenta que li hagués agradat demanar al portaveu del grup
popular perquè està tan preocupat ara per les arques municipals, quan ell
va deixar de pagar a l’Ajuntament una quantitat important de diners quan va
construir la seva casa.
La Sra. Sánchez explica en relació al tercer punt, que el grup popular està
paralitzant el normal funcionament de l’Ajuntament, ja que solen entrar una
mitja mensual de 25 o 30 escrits cada mes que paralitza a la secretària
interventora i als serveis administratius de l’Ajuntament. La Sra. Sánchez
demana al partit popular que centri en les informacions a les quals volen
tenir accés.

La Sra. Sánchez conclou que la manera de fer política del grup popular, té
tres objectius: en primer lloc, eliminar al Sr. Batle i a la Sra. Baquero
de la vida política, cosa que no ho van aconseguir fer a les urnes ho volen
aconseguir als jutjats; en segon lloc crispar e intoxicar amb informacions
sobre l’estat econòmic de l’Ajuntament; i en tercer lloc crispar e
intoxicar en temes urbanístics, quan els membres del grup popular no tenen
cap legitimitat per donar lliçons sobre aquest tema.
La Sra. Sánchez diu que vol manifestar el seu malestar i el dels seus
companys sortint d’un jutjat, i considera que no es merèixer aquest tracte
desprès de destinar tants d’anys a la política municipal. I a la Sra.
Sánchez li sap greu veure tres nous regidors desmotivats, encara que
segueixen fent feina pel poble.
La Sra. Sánchez comenta que la situació actual de l’Ajuntament es aquesta,
que el partit popular està paralitzant l’Ajuntament i inclòs s’ha arribat a
rebre amenaces per part de persones afins al partit popular a familiars de
regidors del grup socialista.
La Sra. Sánchez diu que el partit socialista seguirà fent feina i demana
que el partit popular faci una oposició amb sentit comú, que faci crítiques
constructives a debatre i una oposició responsable i coherent amb els seus
actes
La Sra. Sánchez acaba la seva intervenció demanant al partit popular que
els hi preocupa?
El Sr. Batle cedeix la paraula a la regidora Sra. Ameller.
La Sra. Ameller comenta que com actual regidora d’urbanisme d’aquest
Ajuntament, manifesta que està en total desacord amb portar els temes
polítics des Migjorn Gran als jutjats, i diu que es a les comissions i en
els plens el lloc on s’han de debatre els temes.
La Sra. Ameller demana al partit popular que faci crítica constructiva que
suposi un benefici pel poble.
La Sra. Ameller diu que considera la política com una eina posada a la seva
disposició per fer coses en benefici dels ciutadans i manifesta que amb
l’actitud de l’oposició l’únic que s’aconsegueix es augmentar la crispació
i no deixar fer feina a l’equip de govern. La Sra. Ameller continua dient
que tot i aquesta actitud no li farà perdre les ganes que té de fer feina
per aquest poble.
La Sra. Ameller comenta que a part dels temes urbanístics hi ha altres
temes prou importants a un Ajuntament, i considera que estaria bé que
alguna vegada es parles d’altres temes. La Sra. Ameller conclou que pel
partit popular l’únic tema important és el tema urbanístic, i continua
dient que l’urbanisme es un tema important però s’hauria de tractar com un
regidoria més.
La Sra. Ameller diu que els objectius que es va fixar en matèria
urbanística són: aconseguir un inspector d’obres que considera que es
fonamental per l’Ajuntament i es indispensable per poder fer disciplina
urbanística, però considera que l’urbanisme és més que disciplina, comenta
que es veure com estan les infrastructures com creix el poble i quins
canvis i millores s’han de dur a terme. En segon lloc, la Sra. Ameller
considera que s’ha d’agilitzar la gestió, establint prioritats per tal que
els temes es resolguin ràpidament, però no s’ha de perdre de vista que
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l’Ajuntament és petit i es disposa de poc personal i en aquests moments hi
ha molta feina per treure. En tercer lloc, la Sra. Ameller diu que s’han de
tractar totes les persones per igual en matèria urbanística, per contra
l’oposició sempre demana que s’inspeccionin les mateixes persones.
La Sra. Ameller demana al partit popular que la deixin fer feina a ella i a
l’equip de govern, ja que són aquí per això.
La Sra. Ameller diu que avui sap molt més d’urbanisme que el dia que va
començar però que li queda molt per fer feina, i diu que es tracta de
aprendre i fer feina i això s’aprèn en el dia a dia de l’Ajuntament, i
s’aprèn escoltant a persones que fan crítica constructiva.
La Sra. Ameller conclou dient que per donar lliçons d’urbanisme, primer
s’ha d’estar molt tranquil de que s’ha fet, i diu que les persones de
l’oposició no són les persones més adequades per donar aquestes lliçons.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Al·lès.
La Sra. Al·lès explica que tots els regidors són a l’Ajuntament per fer
feina amb moltes ganes e il·lusió. La Sra. Al·lès diu que a ella
l’entristeix la manera de fer política de l’oposició i la vegada li
preocupa. La Sra. Al·lès comenta que li entristeix que s’escampin
informacions falses de la gestió de l’Ajuntament i creu que l’oposició no
és conscient del mal que en fan. La Sra. Al·lès manifesta que més valdria
invertir energies en fer coses pel municipi.
La Sra. Al·lès diu que si l’equip de govern es poses a mirar la gestió
d’altres equips de govern tal vegada es sorprendrien, però aquesta no és la
prioritat de l’equip de govern.
La Sra. Al·lès considera que diu molt el silenci i/o absència del partit
popular al Ple, i considera que es una falta de respecte greu cap es
Migjorn tant aquells que els varen votar com aquells que no. La Sra. Al·lès
diu que el partit popular no ha estat capaç d’assistir al Ple a explicar
que fan, que pensen i diu que li agradaria que fossin capaços de
reflexionar i mirar una mica més enllà i conclou dient que té l’esperança
que el partit popular s’adoni que la judicialització no és una bona via de
fer política.
La Sra. Al·lès diu que l’equip de govern seguirà fent feina per as Migjorn
amb sa mateixa il·lusió que el dia que varen començar.
El Sr. Batle demana al partit popular que quan la querella s’arxivi també
demani disculpes públicament.
El Sr. Batle diu que vol acabar el Ple amb una frase que diu així: ”A los
que actuan con maldad, solo hay que desearles suerte, tarde o temprano la
necessitaran”
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i
s’aprova per unanimitat (Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra. A·lès,
Sr. Triay Nadal i Sra. Baquero)
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.

