ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 29/09/2016.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 29/09/2016, 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 Sanchez Tuomala
Sra. Maria del Mar Ameller Sales
Sra. Raquel Al·lès Llistó
Sr. José Triay Nadal
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de data
28.7.2016, sense cap intervenció se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- PRESSA DE POSESSIÓ COM A REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DEL SR. SALVADOR
CONESA VILOVÍ
Es dóna compte de la credencial expedida per la Junta Electoral Central i
per la qual es designa regidor de l’Ajuntament des Migjorn Gran el Sr.
Salvador Conesa Viloví, per estar inclòs a la llista de candidats
presentada pel Partido Socialista Obrero Español a les eleccions locals de
24 de maig de 2015, en substitució, per renúncia de la Sra. Maria Elena
Baquero Gonzalez.
A la vista de la documentació que figura a l’expedient, el nou regidor
formula jurament del càrrec amb la forma establerta en el RD 707/1979, de 5
d’abril.
En conseqüència, i havent complert les formalitats de rigor, la presidència
declarar al Sr. Salvador Conesa Viloví en possessió del càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament i el Sr. Salvador Conesa Viloví s’incorpora a la
sessió.
El Sr. Batle dona la benvinguda al nou regidor, i continua dient que sap
que el nou regidor tenia molta il·lusió en ser representant del poble des
Migjorn i creu que farà molt bona feina per as poble.
TERCER.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compte de les resolucions d’Alcaldia des del dia 25.7.2016 al
23.9.2016 i que fan referència a Organització (suspensió de la Junta de
Govern Local del mes d’agost de 2016); Intervenció (inici i expedient de
modificació MOLLde
crèdit
núm.
8
per
transferència
de
crèdit);
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Recaptació(col·laboracions al programa de festes de Sant Cristòfol 2016,
padró d’activitats esportives agost i setembre 2016, baixa d’ocupació de
via pública i venda ambulant a la fira de Sant Cristòfol de ses corregudes
2016, servei d’ajuda a domicili juliol i agost 2016, servei de centre
d’estades diürnes juliol 2016, liquidació del mes de juliol i agost 2016
del Conveni per a la reserva i ocupació de places d’estades diürnes,
desestimació d’al·legacions denúncia infracció ordenança de trànsit o
reglament general de circulació, sol·licituds d’informes a secretaria,
baixes i devolucions trimestral de l’impost de vehicles de tracció mecànica
2016, alta gual núm. 115, baixa i nova liquidació de l’impost sobre béns
immobles de naturalesa rústica 2016, liquidació plusvàlues 2016, correcció
errades liquidació Centre d’estades diürnes juny i juliol 2016, concessió
de comptador d’aigua, devolució de pagament duplicat del IBI 2016, baixa i
devolució subministrament i cànon d’aigua 2016 degut a fuita); Cementiri
(autorització trasllat de restes, autorització inhumació restes exp. 9/2016
i 10/2016); Urbanisme (llicències de primeres ocupacions); Activitats
(comunicació d’inici i exercici d’activitats i autorització de venda
ambulant a la Fira de Sant Cristòfol); Ocupació de via pública (ocupació de
la via durant les festes de Sant Cristòfol 2016, ocupacions per pintar
façanes, ocupació per obres); Ordenança d’ús i manteniment de platges
(Incoació d’expedients sancionador per infracció de la ordenança de platges
núm. 22.7/2016, 22.8/2016,22.9/2016,22.10/2016, 22.11/2016, 22.12/2016,
22.13/2016, 22.14/2016); Convivència ciutadana (autorització repartiment
publicitat dinàmica, proposta de resolució sancionador repartiment de
publicitat dinàmica); Subvencions (sol·licitud d’ajut al CIM en matèria de
serveis d’informació juvenil i activitats de dinamització per a joves,
sol·licitud d’ajut al CIM per a escoles municipals de música 2015-2016);
Contractació (inici de l’expedient de contractació de les obres de la 2n
Fase d’ampliació del cementiri municipal des Migjorn Gran al Camí de Sa
Malagarba); Policia (nomenament d’inspector obres)i en temes de Personal
(concessió de vacances, concessió d’assumptes propis, renúncia d’un policia
local, nomenament de funcionari interí, reconeixement de triennis,
designació de lletrat en el procediment 41/2016 interposat pel Sr. Joan
Moll Benejam).
El Ple en resta assabentat.
QUART.- DESIGNACIÓ DE LLETRAT EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 0000041/2016
INTERPOSAT PEL SR. JOAN MOLL BENEJAM DAVANT EL JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1
DE CIUTADELLA
La secretària llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 19.9.2016, que es
transcriu a continuació:
“Atès que en data 17.3.2016 (RE 329) vam rebre escrit del Jutjat de lo
social en el qual es citava a l’Ajuntament des Migjorn Gran com a part
demandada pel Sr. Joan Moll Benejam, a assistir a l’acta conciliació que
s’han de celebrar el dia 27.10.2016 a les 9.30h.
Atès que l’Ajuntament des Migjorn Gran pot assistir a l’esmentada citació
assistit per lletrat.
Atès que l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- DESIGNAR com a lletrat al Sr. Guillem Bauza Palmer perquè
assumeixi la representació de l’Ajuntament des Migjorn Gran en el
procediment ordinari 0000041/2016, davant el Jutjat de lo Social núm. 1 de
Ciutadella.

SEGON.- NOTIFICAR l’esmentat acord al lletrat i al Jutjat de lo Social núm.
1 de Ciutadella.
TERCER.- DONAR compte d’aquesta resolució en el proper Ple de la Corporació
que es celebri per a la seva ratificació.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es tracta de la designació
d’advocat en representació de l’Ajuntament, ja que un ex treballador ha
posat una demanda davant el jutjat social.
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la ratificació de l’esmentada
resolució, i s’aprova per sis (6) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez,
Sra. Ameller, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3)
abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT
INFORMATIVES I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DE

LES

COMISSIONS

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 15.09.2016, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta d’Alcaldia de canviar l’horari de les comissions
informatives i de la Junta de Govern Local per tal de poder compaginar-los
amb la vida laborar d’alguns regidors.
El Sr. Batle comenta que es retrasen les comissions en 15 minuts.
El Sr. Verdú respon que el seu grup votarà en contra ja que l’equip de
govern ha proposat aquest canvi de manera unilateral, sense que hagin estat
consultats.
La comissió per tres (3) vots a favor del Sr. Batle, la Sra. Sànchez i el
Sr. Triay Nadal i dos (2) vots en contra del Sr. Verdú i Sr. Triay Barber
proposa al Plenari Municipal, l’adopció dels següents acords:
1r.- Fixar la periodicitat bimensual de les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa permanent de Serveis a la Persona i a n’aquest afecte
acordar la celebració d’aquestes el tercer dijous de cada mes senar a les
13:30 h. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la Comissió
Informativa ordinària es celebrarà el dia hàbil immediatament posterior.
2n.- Fixar la periodicitat mensual de les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa d’hisenda, règim intern i territori i a aquest efecte
acordar la celebració d’aquestes el tercer dijous de cada mes a les 13:45
h. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la Comissió Informativa
ordinària es celebrarà el dia hàbil immediatament posterior.
3r.- Fixar la periodicitat mensual de les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local i a n’aquest efecte acordar la celebració d’aquestes el
darrer dimarts de cada mes a les 13:45 h. En el supòsit que el dia fixat
fos inhàbil, la Junta de Govern Local ordinària es celebrarà el dia hàbil
immediatament posterior.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que l’únic canvi es el de l’horari
previst, ja que es mantenen els mateixos dies tant per les comissions com
per la Junta de Govern Locals i el que es fa es retardar un quart d’hora
totes les comissions i la Junta.
El Sr. Verdú comenta que es la segona vegada que canvien l’horari de les
comissions aquesta legislatura i comenta que no han comptat amb l’opinió
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del partit popular ja que com bé saben ja tenen problemes d’horari al
migdia.
El Sr. Verdú conclou dient que encara que sigui retardar només 15 minuts no
s’ha comptat amb l’opinió del partit popular per aquest motiu votaran en
contra de la proposta.
El Sr. Batle respon que únicament es retarden 15 minuts.
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la ratificació de l’esmentada
resolució, i s’aprova per sis (6) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez,
Sra. Ameller, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) vots en
contra del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
SISÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE
CARÀCTER CULTURAL, EDUCATIU I ESPORTIU
El Sr. Batle retira el punt de l’ordre del dia, i l’expedient queda damunt
la taula per un proper Ple.
SETÈ.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015
Es dóna compta de l'expedient tramitat per a l'aprovació del compte general
de l'exercici 2015. S'informa que el mateix va ser informat favorablement
per la Comissió Especial de Comptes de data 21.7.2016, i que, exposat al
públic durant un termini de quinze (15) dies i vuit (8) dies més per a la
presentació d'al·legacions no se n'ha presentat cap.
En conseqüència, es proposa al Ple, l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici
2015.
SEGON.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, un
exemplar del Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2015.
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la ratificació de l’esmentada
resolució, i s’aprova per sis (6) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez,
Sra. Ameller, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3)
abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
El Sr. Batle comenta que abans de passar al punt de precs i suggeriments
vol introduir dos punts per urgència.
Abans de passar a tractar el següent punt, s’acorda la urgència per per sis
(6) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra. Al·lès,
Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr.
Triay Barber i Sr. Camps.
VUITÈ.- MODIFICACIÓ PRESUPOSTÀRIA NÚM. 10/2016, PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Vist que l'Ajuntament des Migjorn Gran no té previst executar les partides
corresponents a jocs infantils i zona de picnic, remolc per a la brigada,
estudis i treballs tècnics i reparació i conservació d'edificis.
Vist que hi ha una partida del pressupost 2016 que no és suficient per fer
front a les despeses que es generaran.
Vist l’expedient tramitat per la modificació del pressupost municipal per
l’exercici 2016 núm. 10 per transferència de crèdit.

Vista la legislació aplicable així com el disposat a les bases 14 i 15 de
les Bases d’Execució del Pressupost 2016.
Vist l’informe de la secretària-interventora interina i el certificat emès
per aquesta.
Donat que l’aprovació de les transferències de crèdit proposades són
competència del Ple, segons estableix les Bases d’Execució del vigent
pressupost, ja que afecta a partides que pertanyen a diferents àrees de
despesa.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 10, per a
transferències de crèdit quedant fixades les partides de despesa de la
següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Consignació
Partida
presupostaria
Codi
342-62201

Augment

Consignació

actual

definitiva

Descripció
Goteres camp de futbol

35.000€

11.912,90€

46.912,90€

Total

35.000€

11.912,90€

46.912,90€

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Partida
pressupostària

Consignació

Disminució

anterior
Partida
Pressupostatia

Consignació
definitiva

Descripció

171-62500

Jocs infantils i
zona picnic

1.000€

1.000€

0€

163-62400

Remolc brigada

3.100€

3.100€

0€

920-22706

Estudis i treballsServeis Generals

19.000€

6.500€

12.500€

920-21200

Reparació i
Manteniment
d'edificis

4.000€

1312,90€

2.687,10€

27.100€

11.912,90€

15.187,10€

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.
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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, la Sra. Sànchez explica que al Pressupost de 2016 s’havia
previst una partida de 35.000€ i comenta que el projecte que s’ha elaborat
puja un poc més, per això s’han revisat les partides que no es tenen
previst executar i fent aquesta modificació es podrà aprovar el projecte de
reparació de les goteres.
La Sra. Sànchez conclou dient que es una obra que es vol executar ja i
suposa que el partit popular hi estarà d’acord amb ells ja que en
reiterades ocasions s’han interessat pel tema del poliesportiu.
El Sr. Verdú respon que no estan d’acord amb la modificació, però si que
estan d’acord en executar les obres del poliesportiu.
La Sra. Sànchez comenta que sense la modificació pressupostaria no es poden
fer les obres.
El Sr. Triay Barber comenta que açò es una falta de previsió.
La Sra. Sànchez respon que si, però que un pressupost és això, un
pressupost i a vegades les obres pujen més del que s’havien pressupostat.
El Sr. Triay Barber comenta que la Brigada Municipal fa anys que vol un
remolc.
La Sra. Sànchez respon que desprès de parlar amb la Brigada li han dit que
no ho necessiten.
La Sra. Sànchez conclou que aquests imprevistos fa que s’hagin de fer
modificacions pressupostaries durant l’any.
El Sr. Triay Barber demana quina número de modificació és.
La secretària respon que es la modificació pressupostaria núm. 10/2016.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per sis (6) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra.
Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
Abans de passar a tractar el següent punt, s’acorda la urgència per sis (6)
vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Ameller, Sra. Al·lès, Sr.
Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay
Barber i Sr. Camps.
NOVÈ.- PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN
PER A LA PRESTACIÓ DEL PROJECTE DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DE LA CARRETERA DE
SANT TOMÀS AL PLA ANUAL D'IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE
La secretària llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 19.9.2016, que es
trancriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT

PROPOSTA D'ACORD
TITOL: PRESENTAR EL PROJECTE DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DE LA CARRETERA DE
SANT TOMÀS AL PLA ANUAL D'IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE.
ANTECEDENTS:
Atès que la Llei 2/2016 de 30 de març de l'Impost sobre taxes turístiques a
les Illes Balears i mesures d'impuls del turisme sostenible , preveu que es
crearà un fons per afavorir el turisme sostenible com a instrument de
finançament dels projectes a que es refereix l'article 3 del present
article, i a tal fi impulsar el turisme sostenible responsable i de
qualitat a les Illes Balears.
Atès que amb el capitol III del titol IV del Decret 35/2016 de 23 de Juny
es redacta el Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al periode
2016, atenent a la recaptació que es dugui a terme durant aquest any, i
que, a espera de poder fer el còmput definitiu, es calcula en
aproximadament uns 30 milions d'euros, que es presupostaràn a l'exercici
2017.
Atès que el Pla Anual fixa els objectius anuals prioritaris i determina les
línees d'actuació i criteris relatius a l'aprovació dels projectes
susceptibles de ser finançats amb el fons.
Atès que es prioritzaràn, d'acord amb aquest Pla, la millora de les
infraestructures hidràuliques i del cicle de l'aigua de les nostres illes.
Atès que la problemàtica de l'estació de bombeig de la carretera de Sant
Tomàs és tema prioritari a resoldre per part d'aquest Equip de Govern, i
que ara mateix s'està redactant el projecte per part d'un enginyer,
contractat per Abaqua, per al canvi d'ubicació de la mateixa.
Atès que creim que aquesta és una oportunitat per aconseguir finançament
per resoldre el problema definitivament.
Atès que la proposta serà recolzada a la Comissió d'Impuls del Turisme
sostenible per el Conseller de Medi Ambient, Sr. Viçens Vidal i la FELIB.
Per tot això, el grup socialista des Migjorn Gran proposa aprovar per
aquest Ple la següent Proposta d'Acord:
ACORDAR que el projecte de l'estació de bombeig de la carretera de Sant
Tomàs, sigui uns dels projectes presentats per l'Ajuntament des Migjorn
Gran al Pla Anual d'Impuls de Turisme Sostenible 2016.
Es Migjorn Gran, 28 de setembre de 2016.
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.“
Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que enguany s’ha començat a cobrar
la ecotaxa i es preveu recaptar uns 32 milions d’euros. La Sra. Sànchez
continua dient que s’ha creat una Comissió que serà la que decidirà quins
projectes presentats pels ajuntaments, consells insulars i Govern Balear
seran finançats per aquests diners.
La Sra. Sànchez conclou que les inversions seran enfocades cap a temes
d’aigua i per això creuen oportú presentar l’estació de bombeig de la
carretera de sant Tomàs.
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La Sra. Sànchez diu que el projecte ja s’ha començant a redactar per part
d’un enginyer d’ABAQUA i estarà enllestit en el moment de presentar aquests
projectes a l’ecotaxa, i és creu que es una manera de trobar finançament.
El Sr. Batle comenta que el tema està consensuat amb el Conseller Vicenç
Vidal, per tal que es presenti per part de l’Ajuntament, sense perjudici
que el projecte el faci un enginyer contractat per ABAQUA i que en el seu
contracte diu que el projecte ha d’estat enllestit dia 15 de novembre.
El Sr. Batle comenta que els projectes a finançar per l’ecotaxa
han
d’estar presentats abans del dia 24 d’octubre, i no s’arriba a aquest dies
a disposar del projecte executiu, no obstant això es disposarà del projecte
bàsic qui serà el que es presentarà a la línia d’ajudes del turisme
sostenible.
El Sr. Batle conclou que estan esperançats en que per aquesta via arribi el
finançament i per fi s’executi aquest projecte tant ansiat pel poble.
El Sr. Verdú respon que el seu grup ho votarà a favor. I continua dient que
si el finançament arriba, com i quan s’actuaria.
El Sr. Batle respon que el projecte s’ha d’executar durant 2 anys, ja que
un cop es disposi del projecte s’haurà de tramitar davant la comissió de
medi amdient i s’haurà de tramitar la declaració d’interès general davant
del CIM, i finalment un cop es disposi dels diners s’ha de contractar a
l’empresa que ho hagi d’executar.
El Sr. Batle conclou que durant els 2017 es faran aquestes tramitacions i
dins el 2018 s’executaria l’obra.
El Sr. Triay Barber demana si en el cas de que no arribi finançament via
turisme sostenible, vol saber si el projecte segueix endavant.
El Sr. Batle comenta que el projecte es farà si o si, ja que dia 15 de
novembre ha d’estar entregat.
El Sr. Triay Barber comenta que el foment de turisme ha impugnat l’ecotaxa
i si aquesta finalment no es dona i no hi ha finançament per aquesta via,
li agradaria saber si el Govern Balear es compromet a finançar-ho d’una
altra manera.
El Sr. Batle respon que de cara el pressupost 2017 no posaran cap partida,
però de cara a 2018 es van comprometre a posar una partida per executar el
projecte sempre hi quan no vengui finançat per l’impost de turisme
sostenible.
El Sr. Batle diu que s’estan fent totes les passes per treure l’estació de
bombeig de dins la nau municipal i que es pugui instal·lar en els terrenys
que es varen cedir a l’Ajuntament mitjançant conveni. El Sr. Batle comenta
que es varen cedir 200 m2, dels quals 8 m són pel complir amb el
retranqueig de carreteres.
El Sr. Triay Barber comenta que fins ara només es parla de l’estació de
bombeig i li agradaria saber que passa si les tuberies no donen prou.

El Sr. Batle respon que es farà un projecte per un enginyer que serà el que
dirà si les tuberies donaran prou o no. El Sr. Batle comenta que l’enginyer
ja ha vingut a veure l’estació de bombeig actual i també ha visitat la nova
ubicació.
El Sr. Batle comenta que la proposta s’adjuntarà amb el projecte en el
moment d’optar al finançament per tal que vegin que el consistori des
Migjorn està d’acord amb el projecte presentat.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Batle comenta que el Partit Popular el passat dimarts dia 27.9.2016
(RE 1174) va presentar amb 48 hores d’antelació en el registre d’entrada de
l’Ajuntament tot una sèrie de preguntes dirigides a l’equip de govern que
seran contestades pels regidors segons la matèria de que es tracti.
El Sr. Batle diu que les intervencions seran clares, precises i demana als
regidors que no s’estenguin molt.
1.- En relació a les darreres noticies aparegudes en els mitjans de
comunicació, en els quals el Govern aconsella la pujada del preu de l’aigua
potable, ¿Quina serà l’actitud de l’equip de govern en referència als preus
actuals del nostre municipi?
El Sr. Batle respon que a dia d’avui es matenen els mateixos preus per
l’aigua.
2.- Quin és el motiu pel qual s’envia les convocatòries i l’ordre del dia
d’aquestes als diferents mitjans de comunicació.
La Sra. Sànchez demana al partit popular que expliqui la pregunta ja que no
ho acaba d’entendre.
El Sr. Verdú respon que els periodistes els hi ha dit que tots els
Ajuntaments envien la convocatòria de Plens als mitjans de comunicació i
l’hi ha comentat que l’Ajuntament des Migjorn no ho fa.
La Sra. Sànchez respon que a vegades ho fan a vegades i a vegades no, i
comenta que avui ho han fet.
El Sr. Batle diu que els Ajuntaments més grossos tenen una persona que es
dedica a n’això, i en canvi as Migjorn al ser més petit ho ha de fer
directament el Batle o el regidor, cosa que a vegades no hi vas a pensar,
no es un tema de que no és vulgui, si no de pensar-ho a fer.
3.- S’està realitzant en la part final del polígon industrial d’Es Migjorn
un desbrossament amb maquinària d’obra pública, A qui pertany aquest
moviment i qui carrega amb aquestes despeses?
El Sr. Batle comenta que l’Ajuntament el que vol es que s’executi l’obra i
sel’s va demanar que fessin net aquests terrenys i per això ho han fet, i
conclou que les despeses aniran a càrrec de l’Ajuntament.
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4.- Segons Registre d’Entrada núm. 775 de 23/06/2016 varis col·legiats
renuncien a l’encàrrec de treballs d’edificació. A quins treballs presenten
la seva renúncia i per què?
La Sra. Ameller respon que es tracta d’un projecte que va encarregar el
Consell Insular de Menorca per reubicar la parada de autobusos de la plaça
Menorca, com el CIM no ho ha tirat endavant, aquests tècnics van comunicar
la seva renuncia a l’Ajuntament ja que es tractava d’obres a realitzar al
municipi des Migjorn.
5.- Segons Registre d’Entrada núm. 922 de 04/08/2016 del qual intuïm una
demanda contra el nostre Ajuntament, interessa saber el motiu i el
contingut.
La Sra. Sànchez comenta que han mirat el registre d’entrada que han
assenyalat i no es correspon amb la data que posa.
El Sr. Verdú respon que hi ha un error, ja que es referien al registre de
sortida.
El Sr. Verdú diu que la demanda fa referència al Sr. Moll Benejam i comenta
que no entén perquè aquest Sr. ara els porta al Jutjat desprès de tants
d’anys.
El Sr. Batle respon que tampoc ho entén.
El Sr. Verdú demana si sap el motiu pel qual demanda a l’Ajuntament.
El Sr. Batle respon que reclama una qüestió de triennis.
El Sr. Triay Barber demana si es un tema econòmic.
El Sr. Batle respon que si que es tracta d’un tema econòmic.
6.- Segons Registre d’Entrada 949 de 20/07/2016 pel qual es presenten
còpies de la modificació puntual núm. 4 de les normes subsidiàries des
Migjorn Gran, demanam informació sobre el contingut de l’esmentada
modificació?
La Sra. Ameller respon que la modificació puntual de les NNSS consisteix en
fer un canvi de qualificació passant a equipament el Casat de Binicudrell i
les Cases Consistorials, així mateix s’aprofita per modificar un article
que regula l’amplada de l’escala dels edificis públics.
7.- Explicacions sobre com es troben en l’actualitat la reparació de la
coberta del poliesportiu així com el resultat de les revisions sobre el
ferro i pavimentació de l’esmentat pavelló segons afirmacions realitzades
pel regidor d’esports en el seu moment.
El Sr. Triay Nadal respon que en relació a la coberta hi ha un projecte
elaborat per un arquitecte de fora i que ha estat valorat per l’arquitecte
de l’Ajuntament, en el qual es conclou que s’ha de fer la coberta nova.
El Sr. Triay Nadal comenta que es va fer una visita al pavelló i es van
detectar dos problemes un la coberta que es solucionarà enguany i l’altre
el paviment.
El Sr. Triay explica que també es van mirar els ferrors ja que hi havia uns
punts de rovell, i comenta que era a resulta d’una gotera, desprès de
comentar-ho a l’arquitecte es va considerar que si es rascava i es pintava

de nou quedava sol·lucionat el tema dels ferros, ja que l’estructura del
poliesportiu està bé.
El Sr. Verdú demana si quan es refereix a tota la coberta nova, vol dir que
s’ha de substituir tota la coberta.
El Sr. Triay Nadal respon que el que es farà es aplicar un sandvitx damunt
tota la coberta amb la finalitat de que tot quedi hermèticament tancat.
El Sr. Triay Barber demana si es farà res al paviment.
El Sr. Triay Nadal respon que enguany es farà la coberta i el paviment será
la primera cosa que es faci quan hi hagi diners.
8.- Després d’haver observat in situ que les noves cobertes de les grades
del camp de futbol no han realitzat tota la seva funció (l’aigua entra per
la part posterior) de resguardar de la pluja als espectadors del diferents
esdeveniments esportius. Quina solució per part del regidor d’esports
proposa per aquesta temporada esportiva que ha començat?
El Sr. Triay Nadal comenta que efectivament es va donar un fall alhora de
construir la paret del darrera de la grada del camp de futbol.
El Sr. Triay Nadal diu que si han passat aquests dies pel camp hauran pogut
veure que aquests dies s’ha aixecat el mur i dalt es posarà una canal que
reculli l’aigua que vengui de dalt de la coberta i desprès es pintarà tota
la paret, i creu que aquesta setmana quedarà aclarit el tema.
9.- Quina opinió per part del regidor i organitzador de les passades festes
patronals mereix que hi hagi hagut tantes errades de protocols (bastó,
banderea, retrassos per part del Sr. Batle, etc).
El Sr. Triay Nadal comenta que l’any passat va ser la primera vegada que va
presidir unes festes i va veure que el bastó el portava el Cap de la
Policia. El Sr. Triay Nadal continua dient que enguany en el moment de
lliurar el bastó el Cap de la Policia no hi era i no es sabia que fer. El
Sr. Triay Nadal conclou que va ser un descuit per part seva no haver xerrat
amb el Cap de la Policia.
El Sr. Triay Nadal demana al Partit Popular que expliqui a que es refereix
al parla de la bandera.
El Sr. Verdú diu que el caixer fadrí va esta cercant a n’es regidor de
festes per entregar-li la bandera i no el va trobar.
El Sr. Batle demana a quin moment de la festa es refereix.
El Sr. Verdú respon que el dissabte.
El Sr. Triay Nadal intervé dient que el comentari de què no hi era també el
va escoltar. El Sr. Triay Nadal comenta que quan la Banda descansava i
estava a punt de tocar el pas doble ell ja era damunt el taulado a punt per
donar la bandera i va estar 10 minuts esperant a què el caixer entràs.
El Sr. Verdú diu que entén les explicacions del regidor de festes ja que un
fall el pot tenir qualsevol, però que el Sr. Batle arribés tard diumenge no
ho entén.
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El Sr. Batle respon que ell també es regidor a part de Batle i també pot
tenir falls.
El Sr. Batle diu que no té cap problema en demanar disculpes per haver
arribat tard a la beguda, i si va arribar tard es perquè va tenir que
resoldre una qüestió familiar.
El Sr. Batle conclou li va saber greu arribar tard i demana disculpes
públicament en el Ple.
10.- Qui és el responsable de la neteja de residus que versen sobre la
carretera de Sant Tomàs que provenen de l’estació de bombeig els dies de
pluja.
La Sra. Sànchez respon que els encarregats de netejar la carretera de Sant
Tomàs és el Consell Insular de Menorca, no obstant això els dies que vessa
l’estació de bombeig també s’envia a fer net la brigada municipal.
El Sr. Triay Barber diu que no li queda clar.
La Sra. Sànchez reitera que l’encarregat de netejar la carretera es el
Consell Insular però quan hi ha tanta porqueria també s’envia la brigada
municipal.
El Sr. Triay Barber diu que no hi està d’acord, i considera que el CIM no
hi va.
El Sr. Batle respon que l’Ajuntament posa de la seva part, ja que quan esta
molt brut hi envia la Brigada Municipal, i explica que dissabte passat va
venir el Cap de la Brigada a fer net.
El Sr. Batle conclou que si han de fer coses pel bé del poble encara que no
els hi toqui ho faran.
El Sr. Batle diu que hi ha molts d’escrits dirigits a mobilitat del CIM com
al Govern Balear (Direcció General de Recursoso Hídrics) en els quals es
posa en coneixement els fets de que cada vegada que plou s’embruta la
carretera.
11.- Qui és el responsable de donar el vist-i-plau i per finalitzades les
obres de pavimentació exterior davant l’entrada del Saló Verd.
El Sr. Batle respon que és la redactora del projecte i en conseqüència
l’arquitecte municipal.
12.- Quin tècnic és el responsable de seguretat i salut de l’obra de
Binicudrell.
El Sr. Batle respon que és l’arquitecte tècnic i en aquest cas en concret
és el Sr. Mario Moreno Eguilaz, que és l’aparellador que dur aquella obra.
13.- Què està passant amb l’adquisició del nou vehicle de la policia local?
El Sr. Batle explica que la compra del nou vehicle de la Policia Local
podria fer-se directament per contracte menor, però l’Ajuntament va decidir
demanar pressupostos 4 o 5 empreses i durant el termini de presentació de
les ofertes va quedar desert. El Sr. Batle continua dient que el dia

desprès d’acabar el termini una empresa va presentar oferta i aquesta ha
estat la que se li ha adjudicat de forma directa.
El Sr. Batle diu que el cotxe esta pagat des del mes de juliol, però degut
a la burocràcia dels concessionaris que no tenen cotxes aquí han passat
aquests mesos, i conclou que el cotxe esta a punt de venir.
El Sr. Verdú demana quin cotxe s’ha comprat.
El Sr. Batle diu que es un todoterreno i cedeix la paraula a la secretària.
La Secretària diu que es un Dacia Duster.
14.- Segons Registre de Sortida núm. 684 de 14/06/2016 sol·licitant
autorització per a la instal·lació de jacuzzis a la parcel·la H2 de Sant
Tomàs. Com s’explica que el Consell en data 31/05/2016 sol·licita a aquest
Ajuntament documentació sobre aquestes obres quan es troben totalment
acabades i en funcionament en aquestes dates?
La Sra. Ameller respon que el Consell Insular ha de donar una autorització
per col·locar aquests jacuzzis ja que es troben en zona de protecció, la
Sra. Ameller continua dient que aquesta tramitació segueix el seu curs amb
independència d’aquesta empresa hagi continuat les obres i també
independentment de les actuacions que va fer l’Ajuntament davant d’aquestes
obres, que va ser obrir un expedient de disciplina urbanística, ordenar la
paralització de les obres i posar una multa coercitiva.
15.- Un any més el nostre poble segueix tenint problemes greus en quant a
traslladar als nostres fills als instituts especialment el d’Alaior quan
aquests alumnes accedeixen a Batxiller. Sobre aquest greu problema té
alguna solució proposta l’equip de govern i si la té quina seria?
La Sra. Al·lès explica que l’ensenyança obligatòria arriba fins els 16
anys, i per això els alumnes que van a batxiller no tenen cobert el servei
de transport.
La Sra. Al·lès comenta que des de l’Ajuntament es varen posar amb contacte
amb autocares Vidal per tal de que li fessin un pressupost per poder
incloure els 10 alumnes que no tenen transport. La Sra. Al·lès continua
dient que enguany s’afegeix al problema que el bus va ple d’al·lots d’ESO,
i explica que fins ara si hi havia seients buits s’arribava a un acord
econòmic favorable per a tothom i s’aprofitaven aquests seients buits.
La Sra. Al·lès diu que el pressupost que va passar autocares Vidal es molt
car, surt 200€ mensuals si els 10 alumnes que utilitzen el servei en fan ús
del mateix.
La Sra. Al·lès comenta també que s’ha xerrat amb director insular per tal
que s’endarrereixi el bus de línia, però això ha estat denegat ja que
aquest té una ruta a seguir.
La Sra. Al·lès diu que també s’ha demanat que el centre de sencundaria
d’Alaior obrir més prest i així els que agafin el bus de línia puguin
esperar desprès dins el centre, i conclou que per ara han accedir obrir a
les 7.30 hores, però obrir més prest suposaria contractar una persona més
que suposaria un encariment del servei.
La Sra. Al·lès
preocupant.

conclou

que

efectivament

es

tracta

d’una

situació

El Sr. Verdú respon que la situació ja ve d’estona, ja que ell recorda que
quan la seva filla feia batxiller ja es donava el mateix problema.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Verdú demana si el bus llançadora existeix ara.
El Sr. Batle respon que a l’estiu no però ara a l’hivern es tornar a posar
en marxa.
16.- A quant ascendeixen les quantitats exactes ingressades per la
llicència de l’hotel de Sant Tomàs i la venda de les participacions
corresponents de les parcel·les hoteleres pertanyents a aquest Ajuntament
del sector C de Sant Tomàs.
La Sra. Sànchez respon que la llicència ascendeix a 320.385,33€ i l’import
corresponent al conveni d’aprofitament lucratiu ascendeix a 343.070,43€.
17.- Sobre els diners ingressats per tot l’exposat en la pregunta anterior.
Volem saber el destí final d’aquests ingressos?
La Sra. Sànchez comenta que l’equip de govern està a l’espera de que faci
un informe la secretària-interventora on s’expliqui a que poden destinar
aquests diners.
La Sra. Sànchez diu que tenen molt clar que volen invertir aquests diners
en el projecte de peatonalització del c/ Major, ja que es un projecte que
està fet i els agradaria executar.
La Sra. Sànchez explica que quan es disposin dels informes
es veurà si aquest projecte pot tirar endavant o no.
continua dient que molt important aquest projecte ja
pluvials i el clavegueram i també serveix per millorar
l’estació de bombeig.

corresponents ja
La Sra. Sànchez
que separa les
el problema de

18.- Després de 5 anys estant al front d’aquesta Alcaldia, volem saber la
quantitat de diners en subvencions que ha recollit de les altres
administracions per a millores d'infraestructura del nostre poble.
El Sr. Batle diu que el finançament ha vingut bàsicament de tres tipus
subvencions: des del PIC, des del LEADER i de la partida destinada
embelliment d’urbanitzacions.
El Sr. Batle comenta que amb aquests anys han arribat uns 518.000€,
explica que l’any 2014 no hi va haver PIC precisament quan hi havia
Partit Popular al CIM i també recorda que el Govern Central a partir
l’any 2011 va eliminar l’aportació que feia al PIC mitjançant el MAP.

de
a
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19.- Segons Registre de Sortida núm. 766 de 06/07/2016 es el qual es demana
ajut econòmic al CIM, proposam una reunió de tot el Consistori (els 9
regidors) amb la Presidenta del Govern Balear per a què en el nou
pressupost
consigni
una
quantitat
econòmica
important
per
a
la
rehabilitació de les cases consistorials.
La Sra. Sànchez respon que el projecte de les Cases Consistorials no es
prioritari en aquests moments per l’equip de govern, i comenta que si el
Partit Popular vol demanar una reunió amb la Presidenta la poden demanar ja
que per ells no hi ha cap problema.
El Sr. Triay Barber diu que varen plantejar aquesta pregunta ja que ara hi
ha hagut un ingrés important de diners i tal vegada seria el moment per
donar una empenta a la rehabilitació de les Cases Consistorials ja que li
han dit que la teulada esta apuntalada.

La Sra. Sànchez respon que no es prioritari per l’equip de govern.
El Sr. Batle comenta que això no vol dir que es renunciï a fer-ho, ja que
per això s’ha demanat ajuda econòmica a distintes administracions i s’han
dut a terme diferents reunions.
20.- Vistos els nombrosos Registres d’Entrada a l’Ajuntament sol·licitant
subvencions de 20 € per fill matriculat a la ludoteca d’estiu, quines bases
regeixen per adjudicar aquestes subvencions?
La Sra. Al·lès respon que a la Junta de Govern de data 26.7.2016 es varen
aprovar aquestes bases que havien de regir per els ajuts a l’escola d’estiu
i el dia 4.8.2016 es varen publicar en el BOIB núm. 99.
El Sr. Verdú comenta que aquests ajuts es deuen donar a tothom.
La Sra. Al·lès respon que es donen a tothom que compleix els requisits
establerts a les bases.
21.- S’ens han traslladat vàries queixes referent a la neteja de les
passarel·les d’accés a la platja i si la neteja d’aquestes correspon a
l’adjudicatària de la neteja del passeig marítim, i en aquest cas, qui és
el responsable de que passin aquests fets.
El Sr. Batle respon que el qui ha de fer net les passarel·les és el servei
de neteja de platges que es fa de manera consorciada amb tots els
ajuntaments de Menorca, excepte Es Castell.
22.- Segons Registre d’Entrada núm. 780 de 24/06/2016 en el que la
Conselleria de Salut del Govern Balear dóna un termini de 10 dies hàbils
per presentar la documentació exigeixin aquest registre per la qual es
dedueix que en aquesta data els pus núm. 2 i 4 no poden subministrar aigua
a la població amb totes les garanties exigides per la Conselleria de Salut.
Qui és la persona responsable d’haver donat l’ordre de subministrar l’aigua
a la població des Migjorn Gran d’aquests dos pous sense l’autorització per
part de la Conselleria de Salut Pública?
El Sr. Batle explica que la infraestructura dels pous que abasteix d’aigua
as Migjorn no tenia la tramitació enllestida davant de la Conselleria de
Sanitat. El Sr. Batle continua dient que ara l’Ajuntament està continuant
la tramitació i per això es va presentar un projecte davant la conselleria
i ara l’Ajuntament està resolent les deficiències detectades al mateix i
així poder legalitzar finalment tota la infraestructura dels pous.
El Sr. Batle diu que no s’ha donat l’odre ningú, sinó que tots els Batles
que han passat per l’Ajuntament s’han trobat amb aquest problema, i
continua dient que s’ha anat agafant aigua del pou 2 i 4 a pesar de l’ordre
de que no es podien utilitzar, i ara que hi ha els filtres i prèvia
analítiques de que l’aigua surt correctament, s’ha seguit agafant aigua
quan es donen punts de necessitat.
23.- A data de 28/07/2016 l’equip de govern ha realitzat set modificacions
pressupostàries per transferència de crèdit i tres expedients de
reconeixement de crèdit d’exercicis anteriors. Qui és l’assessor econòmic
de la tresorera municipal de l’equip de govern?
La Sra. Sànchez comenta que realitzar modificacions pressupostàries es una
cosa normal ja que el Pressupost és un pressupost, i a vegades surten
despeses que no havies tingut en compte alhora de fer la previsió.
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La Sra. Sànchez diu que els expedients de reconeixement de factures d’anys
anteriors són factures que no han arribat a temps, però s’han de pagar.
La Sra. Sànchez respon que ella no té assessor econòmic, ja que sinó
estaria en nòmina i se l’hi hauria de pagar. La Sra. Sànchez continua dient
que ella ha vingut a l’Ajuntament a fer feina i comenta que qualsevol de
les àrees que ha portat dins de l’Ajuntament ha demanat recolzament a totes
les persones que ha cregut que li poden donar.
La Sra. Sànchez conclou dient que ho deu fer molt bé si el partit popular
creu que té un assessor.
24.- En referència al Registre de Sortida núm. 743 de 30/06/2016 sobre la
gestió i execució del projecte Alera al qual es remeten algunes factures i
certificacions de despeses a l’Ajuntament de Granollers.
Demanam s’aportin les factures i certificacions corresponents al projecte
Alera subvencionades i no subvencionades per poder deduir la quantitat del
cost total d’aquest projecte a les arques municipals?
El Sr. Batle comenta que va ser un projecte a nivell Europeu en el qual hi
varen participar 5 socis i l’Ajuntament des Migjorn Gran va tenir el
privilegi de participar-hi en una qüestió tant important com és la
reutilització de les aigües depurades.
El Sr. Batle diu que si volen còpia de totes les factures els convida a que
facin un registre d’entrada demanant còpia de les mateixes.
El Sr. Verdú respon que presentaran un registre d’entrada però no sap quan
rebran la resposta des de l’Ajuntament.
El Sr. Verdú diu que al Partit Popular li agradaria saber que s’ha
subvencionat i quina part ha anat a càrrec de l’Ajuntament.
El Sr. Batle conclou dient que quan tenguin còpia de les factures en poden
tornar a xerrar.
25.- Justificació dels viatges de dos regidors Sr. José Triay regidor
d’esports i fest3es i la regidora d’Urbanisme Sra. Maria del Mar Ameller a
Nantes (França)
El Sr. Batle explica que el viatge no va ser a Nantes sino a Negrepelis.
El Sr. Batle diu que l’Ajuntament de Granollers els hi va dir que com era
la darrera visita que es feia a ca un dels socis hi assistís sa màxima
representació de l’equip de govern.
El Sr. Batle comenta que ho va traslladar a l’equip de govern i el van
poder acompanyar la Sra. Ameller i el Sr. Triay Nadal.
26.- Tenim documentació sol·licitada des del 16/02/2016 que no hem rebut i
burofax de data 09/06/2016 advertint a l’equip de govern de l’obligació de
lliurar-nos la documentació necessària per a la funció de l’oposició,
essent aquesta a data d’avui denegada.
Veient que aquesta situació de cada vegada es complica més per part del Sr.
Batle abusant de no complir amb la llei després d’haver demanat la no
judicialització de la vida política.
Demanam a cada regidor de l’equip de Govern que declari si està d’acord en
aquesta actitud per part del Sr. Batle i quines mesures proposen per
canalitzar la situació com marca la llei?

El Sr. Batle diu que ell no ha denegat mai ni ho farà cap informació
sol·licitada pel Partit Popular per registre d’entrada, i mai ho ha fet
“abusant” per no complir la llei.
El Sr. Batle comenta que en un Ajuntament petit com el des Migjorn l’única
persona que pot donar resposta als escrits demanants per l’oposició, que
són molts i bloquetjen el funcionament normal de l’Ajuntament, és la
secretària, i aquesta té molta feina, ja que l’equip de govern ha vingut a
fer feina i també hi ha les peticions dels ciutadans des Migjorn. El Sr.
Batle conclou que es donen prioritat a unes coses o a unes altres.
El Sr. Batle diu que tantes peticions bloquetjen l’Ajuntament però açò no
vol dir que no sel’s doni la informació que demanen sinó que sel’s i donarà
quan es pugui, ja que creu que com oposició aquesta s’ha de fer cosa que no
es va fer la legislatura passada.
El Sr. Batle cedeix la paraula als regidors de l’equip de govern.
La Sra. Sànchez comenta que no creu que hi hagi aquesta actitud i considera
que mai no s’ha denegat cap informació però demana que no bloquetgin el
normal funcionament de l’Ajuntament.
La Sra. Ameller respon que no existeix aquesta actitud i diu que el Sr.
Batle no denega informació.
La Sra. Al·lès comenta que no proposa cap mesura i diu que ella no ha vist
cap indici on es denegi informació a l’oposició, però ha de seguir el seu
curs i ha coses que són prioritàries.
El Sr. Triay Nadal respon que pensa igual que els
de govern i no ha vist mai cap actitud de no voler
El Sr. Verdú intervé i diu que no ha passat mai en
informació el mes de febrer i sigui el setembre
d’ella.

seus companys de l’equip
donar informació.
5 anys que hagin demanat
i encara no es disposi

La Sra. Al·lès respon que tal vegada tampoc havia passat mai que s’hagi
demanat mai tanta documentació.
El Sr. Verdú respon que ara duen 4 mesos sense demanar documentació per
veure si es posaven el dia, però cada vegada va a pitjor.
El Sr. Batle conclou que just es tengui un moment sel’s farà arribar la
documentació sol·licitada.
27.- Després de les darreres pluges en el nostre municipi, varis veïns ens
han fet arribar el seu gran malestar pel fet de tenir inundacions en els
aparcaments, després de que la policia local hi anés i observés tal
incident després es va proposar als veïns que fessin una instància a
l’Ajuntament. Sabem que aquest problema existeix des de fa temps i no es
donen solucions.
El Sr. Batle diu que tal vegada s’hauria d’haver especificat més aquest
fet, i demana quin dia va ser que la Policia hi va anar i segueix dient que
havia parlat amb el Cap de la Policia i no hi havia anat ningú.
El Sr. Triay Barber respon que el dia que va ploure.
El Sr. Batle demana si era dissabte.
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El Sr. Triay Barber respon que el dia que va fer 70 litres.
El Sr. Batle torna a demanar si era dissabte.
El Sr. Triay Barber respon que dissabte.
El Sr. Batle diu que dissabte no hi havia policies de torn ni es matí ni es
capvespre.
El Sr. Triay Barber comenta que el problema en qüestió es que els dies que
plou bastant els pàrquins que hi ha a la dreta davallant els carrer de
s’Era s’omplen d’aigua. El Sr. Triay Barber comenta que la pregunta l’han
presentada perquè no es gaire mal de fer una prova d’estanqueinetat, per
saber de qui és la responsabilitat.
El Sr. Batle respon que va parlar amb el Cap de la Brigada i ell li va dir
que en el seu moment ja es varen fer aquestes proves i no va sortir res
anormal.
El Sr. Batle continua dient que no té constància que cap veí hagi anat a
l’Ajuntament a queixar-se d’aquest fet i es curiós que vagin a l’oposició.
El Sr. Batle convida a que els veïns que tenen aquest problema vagin a
l’Ajuntament a queixar-se i a veure si sel’s pot trobar una solució.
El Sr. Triay Nadal diu que aquesta prova d’estanqueinetat no s’ha pogut fer
ja que ell no veu cap arqueta al llarg del carrer on és pugui tapar el tub.
El Sr. Batle respon que si les proves que ha fet la Brigada són o no
d’estanqueinetat no ho sap, però li pot assegurar que s’han fet unes proves
per comprovar el problema.
El Sr. Batle demana al Partit Popular que li digui a les persones que els
hi ha trasllat aquest problema, que vagin a parlar amb ell a l’Ajuntament i
desprès es valorarà si es pot fer o no aquesta prova.
28.- A l’entrada del nostre poble venint des de Maó a la voravia situada a
la part dreta hi ha des des fa molt de temps una paret de marès esfondrada
a causa del temporal. Demanam qui és el responsable d’aixecar la paret ja
que tenim entès que aquesta paret no és mitgera doncs es troba dins una
propietat privada?
El Sr. Batle respon que es va comunicar a la propietat que havia de
reparar-la ja que aquesta és 100% seva. El Sr. Batle diu que en el seu
moment es va enviar un correu electrònic al Conseller de Mobilitat que va
contestar això “ el tema de la paret de la Sra. M.D. és tracta d’un
expedien de responsabilitat patrimonial, aquests temes són complexos i
tarden molt de temps, no obstant mentres es resolgui la propietat pot
procedir a la seva reconstrucció o arranjament de la paret afectada”.
El Sr. Batle conclou que sap que estan en negociacions amb el Consell
Insular de Menorca a veure qui alça aquesta paret.
El Sr. Verdú diu que estaven al corrent d’aquest tema amb el CIM, però
aquesta paret es 100% propietat de la Sra. M.D.
El Sr. Batle respon que la propietat diu que en el seu moment aquesta paret
no es va fer bé i el Consell diu que si, i ara s’han de posar d’acord.
El Sr. Batle conclou dient que es un tema que a ells els preocupa i per
això es va posar en contacte amb el Conseller de Mobilitat.

29.- En el seu programa electoral i en el seu apartat núm. 8 es
comprometeren a gestionar amb les empreses Gesa i Telefònica el soterrament
dels creuaments del casc antic.
Se’ns explica per què llavors han permès que la fibra òptica recentment
instal·lada i destinada a cases particulars segueixi en aquests creuaments
aeris?
El Sr. Batle diu que està content que llegueixin el programa electoral del
seu partit.
El Sr. Batle comenta que ja han començat a mirar a quines companyies
pertanyen els cabletjats que creueun els carrers, si a GESA o a telefònica,
mitjançant el Cap de la Brigada i un cop es coneguin de qui són es farà un
escrit demanant que facin aquest soterrament.
El Sr. Batle diu que segurament contestaran que l’han d’executar
l’Ajuntament i respon que si és així estan disposats a fer-ho ja que
considera que visualment guanyarà molt.
El Sr. Batle comenta que en relació a la fibra òptica que ha posat
movistar, es va voler donar aquest servei a la ciutadania ja i no es va
poder obligar a soterrar, ja que si no els autoritzaven els ciutadans de
Migjorn es quedaven sense fibra òptica.
El Sr. Batle
soterrar tot.

conclou

que

quan

arribi

es

moment

de

soterrar

ho

faran

El Sr. Verdú diu que la fibra òptica no admet empalmes per la qual cosa
serà difícil que es pugui soterrar desprès.
El Sr. Batle respon que no serà el mateix veure tots els cables que hi ha
ara, a veure el de fibra òptica que es primet, si en els pitjors dels casos
no es pot soterrar.
El Sr. Batle comenta que quan hi hagi la fibra òptica del CIM aquesta no
tindrà tanta demanda, ja que la del CIM serà més ràpida.
El Sr. Batle conclou que creu que prest es podrà fer i espera que no
s’estigui massa temps a veurer-ho executat.
30.- Després de més de dos anys d’haver promès fins i tot airejat en
mitjans de comunicació i en el seu programa electoral també fan referència
a que la policia local tengui un horari nocturn. 1r quan passarà això i 2n
quan podrem comptar d’una vegada i per totes amb la plantilla de la policia
al complert?
El Sr. Batle comenta que tot l’estiu hi ha hagut tota la plantilla al
complert de la Policia Local.
El Sr. Batle explica que l’equip de govern volia que hi hagués torn de
vespres de la Policia, i diu que s’ha n’ha fet qualqun, però amb el número
de policies que hi ha és difícil.
El Sr. Batle diu que ha demanat que almenys en facin algun, però si en fan
més queda descobert el matí o el capvespre.
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El Sr. Batle conclou que el que es va dir en el seu moment es volia complir
que era tenir policia nocturna, però amb 5 persones amb plantilla és
impossible, i només es pot fer de manera esporàdica.
El Sr. Verdú demana quina plantilla tindran a l’hivern.
El Sr. Batle respon que 5.
El Sr. Verdú demana quants en faltaran.
El Sr. Batle respon que no en falta cap, ja que la plantilla és de 5.
El Sr. Verdú demana si la plantilla és de 6.
El Sr. Batle respon que al Pressupost a la plantilla de personal únicament
hi ha 5 places de policia.
El Sr. Batle conclou dient que creu que no s’ha de descuidar la part del
matí ni el capvespre, però esporàdicament es faran nocturnitats.
El Sr. Batle també vol agrarir al Director Insular de l’Estat, que sempre
que hi ha hagut algun problema la Guardia Civil ha acudit a Migjorn.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
21.20
hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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