ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 26/05/2016.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 26/05/2016, 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

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. María Elena Baquero
González del grup socialista i el Sr. 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.
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 extraordinària de
13.5.2016, sense cap intervenció se sotmet a votació l’acta i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dóna compta de les Resolucions d’Alcaldia des de el dia 23/03/2016 a
20/05/2016 i que fan referència a Organització (nomenament de representant
de l’Ajuntament des Migjorn Gran en la Comissió de Protecció Civil de
l’illa de Menorca, recurs de reposició interposat pel partit popular contra
l’acord de la convocatòria de ple exraordinari i urgent de data 20.4.2016);
Intervenció (expedient 1/2016 de modificació de crèdits amb càrrec a
romanent de tresoreria, expedient 2/2016. de modificació de crèdits a
càrrec de romanent de tresoreria, expedient 3/2016 inici d’expedient de
modificació de crèdit); Contractació (inici d’expedient de contractació de
les obres de la 2na fase del cementiri municipal, inici d’expedient i
aprovació de l’expedient de contractació del servei de neteja, manteniment
i
enjardinament
de
la
urbanització
de
Sant
Tomàs,
contracte
de
subministrament d’un cotxe destinat a la Policia Local); Cementiri (canvi
de titularitat de la caseta 7 (1/3) del recinte A del cementiri municipal);
Recaptació (padró de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana 2016,
baixes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2016, padró
activitats esportives abril i maig 2016, padró escola infantil Xibit abril
i maig 2016, padró serveis i activitats culturals abril i maig 2016, servei
d’ajuda a domicili març i abril 2016, servei de centre d’estades diürnes
març i abril 2016, liquidació del mes de març i abril 2016 del Conveni per
la reserva i ocupació de places d’estades diürnes, correcció d’errades
liquidació centre d’estades diürnes mes de febrer 2016, padró d’aigua 1r
trimestre 2016, correcció d’errades liquidació centre d’estades diürnes
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

març 2016, ocupacions de via pública amb taules i cadires, liquidació de
plusvàlues, liquidació d’impost de vehicles sobre tracció mecànica 2016,
sol·licituds informes a secretraria, baixa trimestral i devolució de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2016, reconnexió a la xarxa
municipal d’aigua, liquidació complementària padró escola Xibit març i
abril de 2016, concessió de comptador d’aigua per raó d’obres, baixes i
devolucions trimestrals de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
2016, baixa i nova liquidació de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana 2016); Urbanisme (comunicacions previes obres menors, ocupació de
via pública per obres); Disciplina Urbanística (mesura cautelar de
suspensió, requeriment de legalització); Policia (nomenament d’inspector
d’obres); Cultura (baixa de llibres de la Biblioteca Municipal)i
Personal(concessió
d’assumptes
propis,
reconeixement
de
triennis,
nomenament de treballadora social amb caràcter laboral temporal, nomenament
de Cap de Neteja amb caràcter laboral temporal, concessió de vacances,
nomenament
funcionari
interí,
nomenament
funcionaria
interina,
reconeixement de serveis previs i triennis).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA TRAMITACIÓ I CONCESSIÓ D'AJUTS
ECONÒMICS I INDIVIDUALS, TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA SOCIAL RELATIU A
L'EXERCICI 2016
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.5.2016, que es transcriu a continuació:
“ Vist el conveni signat entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament
des Migjorn Gran per a la tramitació i concessió d’ajuts econòmics
individuals, temporals i d’emergència social relatiu a l’exercici 2016.
Obert el debat, la Sra. Ameller explica que l’any passat el CIM va aportar
uns 2.900€ i enguany aquesta aportació s’ha pujat dins a uns 3.600€.
La Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Ratificar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a la tramitació i la concessió
dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social relatiu a
l'exercici 2016.
SEGON.- Notificar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per
unanimitat.
QUART.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN EN RELACIÓ AL PROJECTE ISLAND GAMES MENORCA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.5.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament des Migjorn Gran en relació al Projecte Island Games Menorca.
El Sr. Triay explica que el conveni preveu una aportació total de 2.000€,
dels quals el 10% (200€) aniran a càrrec al pressupost 2016 i la resta
(1.800€) a càrrec del pressupost 2017.
El Sr. Verdú demana si tots els ajuntaments paguen el mateix.

El Sr. Triay respon que l’aportació de cada Ajuntament va en funció de la
seva població.
La Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran en relació al Projecte Island Games, amb
càrrec a la partida 341-48001.
SEGON. - Adoptar el compromís d'incloure partida suficient en el pressupost
per l'exercici 2017.
TERCER.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
QUART.- Notificar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Triay Nadal explica que el Conveni Island Games
suposa una despesa per l’Ajuntament des Migjorn Gran de 2.000€, el 10% dels
quals, 200€ que aniran a càrrec del Pressupost per l’exercici 2016 i la
resta a càrrec del Pressupost per l’exercici 2017.
El Sr. Triay Nadal continua dient que cada Ajuntament paga una quantitat
proporcional en funció de la seva població.
El Sr. Verdú demana com
participen en els IGA.

es

determina

quants

esportistes

des

Migjorn

El Sr. Triay Nadal respon que es fan unes seleccions prèvies i posa
d’exemple que els jocs municipals serveixen per puntuar. El Sr. Triay Nadal
conclou que s’agafen els que millor puntuació tenent.
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA:
APROVACIÓ INICIAL
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.5.2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 15 d’octubre de 2011 el Consell Insular de Menorca va
constituir l’Associació Leader Illa de Menorca i va determinar quins serien
les finalitats de l’esmentada Associació i va aprovar els estatuts que
havien de regir l’Associació,
Atès que en data 7 de març de 2002 el Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran
va aprovar els estatuts de l’Associació Leaer i va nomenar els seus
representants
Vista la proposta de modificació d’Estatuts de l’Associació Leader Illa de
Menorca remesa pel President de l’Associació
Els membres de la comissió, acorden per unanimitat, proposar al Plenari
Municipal, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Associació
Leader Illa de Menorca, de forma que restin redactats d’acord amb el text
que s’acompanya com annex.
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Segon.- Exposar al públic l’expedient per un termini de trenta dies
comptats des de l’endemà del dia que s publiqui el corresponent edicte en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. De no presentar-se al·legacions o
suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores
provisional i es comunicarà a la presidència de l’associació i es publicarà
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’acord d’aprovació definitiva
de l’expedient, juntament amb el text íntegre dels estatuts modificats.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que la modificació dels estatuts es
dur a Ple a proposta de la mateixa Associació LEADER. El Sr. Batle continua
dient que tots els municipis formen part de l’Assocació LEADER juntament
amb altres associacions.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SISÈ.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2016, PER TRANSFÈRENCIA DE CRÈDIT
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.5.2016, que es transcriu a continuació:
“Obert el debat, el Sr. Batle explica que la modificació pressupostària
s’ha previst per dotar de partida pressupostària una sèrie de despeses que
no estaven previstes.
El Sr. Batle diu que en primer lloc es preveu dotar amb 17.891€ per poder
prestar per primera vegada servei de socorrisme a les platges verges del
municipi, més concretament Binigaus, Cala’n Fustam, Cala Excorxada i
Trebaluger.
El Sr. Batle comenta que en segon lloc es preveu dotar amb 5.771,70€ per
poder contractar externament un arquitecte que redacti una modificació
puntual de les NNSS des Migjorn Gran, l’esmentada modificació consistirà en
canviar l’ús del Casat de Binicodrell de Darrere i de l’Ajuntament, passant
de residencial a equipament. Per altre banda, es vol resoldre també
l’articulat de les NNSS que fa referència a les dimensions de les escales
dels edificis.
El Sr. Batle explica que en tercer lloc es preveu dotar amb 976,90€ la
partida destinada a neteja de platges conveniada amb el CIM, ja que hi
mancava aquesta quantitat.
I per últim, el Sr. Batle diu que s’ha introduït partida per fer front a
les despeses de llum que genera el local de Sant Tomàs que es troba en
concessió, tot i que desprès el concessionari paga les despeses de llum.
El Sr. Verdú intervé dient que ell ja va dir en el moment d’aprovar el
Pressupost que amb 25.000€ no es farien les obres del carrer nou. El Sr.
Verdú comenta que si les obres no es fan també hi haurà un sobrant de
8.000€ previst al pressupost per a la direcció de les obres del c/ Nou i el
C/ Major.
El Sr. Verdú conclou que enguany no es faran aquests obres.
La Sra. Sánchez respon que tal vegada aquestes obres es faran amb una altra
partida o si es donen altres ingressos.
El Sr. Verdú reitera que no es faran.

El Sr. Batle respon que no està tant clar que no es facin i l’equip de
govern vol ser prudent alhora d’eliminar la partida destinada a la direcció
d’obres.
El Sr. Batle comenta que el servei de socorrisme a les platges verges
únicament es prestarà el mesos de juliol i agost.
El Sr. Triay demana si aquesta modificació comporta augmentar les despeses
generals.
La Secretaria interventora interina respon que sí.
La comissió per tres (3) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez i Sra.
Ameller i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i Sr. Triay acorda proposar al
Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 3 per
transferència de crèdit quedant fixades les partides de despesa de la
següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES

Partida
presupostaria
Codi
439-22701
150-22706
439-46110
432-22100

Consignació
actual
Descripció
Seguretat de platges
Treballs tècnics
Al Cime: Neteja de
platges
Subministrament
elèctric-Local Sant
Tomàs
Total

Augment

Consignació
definitiva

70.000€
10.890€
23.500€

17.891€
5.771,70€
976,90€

87.891€
16.661,70€
24.476,90€

0€

360,40€

360,40€

104.390€

25.000€

129.390€

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Partida
pressupostària

Consignació

Disminució

anterior
Partida
Pressupostatia
1532-61001

Consignació
definitiva

Descripció
Pavimentació via pública
Total

25.000€
25.000€

25.000€
25.000€

0€
0€

L’import dels crèdits que es min oren 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 la partida que és diminueix fa
referència a la partida prevista per pavimentació de via pública que hi
havia 25.000€.
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El Sr. Batle comenta que explicarà a quines partides es destinaran aquests
25.000€.
En primer lloc, es destinarà uns 18.000€ per seguretat de platges. El Sr.
Batle continua dient que desprès de la reunió realitzada amb emergències
s’ha volgut dotar de servei de vigilància a les platges verges del municipi
des Migjorn: Binigaus, Cala Fustam, Cala Excorxada i Trebaluger, durant els
mesos de juliol i agost.
En segon lloc, es destinaran 5.771,70€ a la contractacióp d’un arquitecte
extern per tal que realitzi una modificació puntual de les NNSS des Migjorn
Gran. El Sr. Batle continua dient que l’esmentada modificació pretén fer un
canvi d’ús passant de l’actual ús residencial a ús d’equipament dels dos
immobles adquirits per l’Ajuntament, com són la Casa de les Monges (actual
Cases Consisitorials) i el Casat de Binicodrell de Darrere). El Sr. Batle
explica que s’aprofitarà també per modificar la regulació de les escales en
edificis públics, ja que la regulació actual es 1,20 i es vol donar
compliment al codi tècnic. El Sr. Batle conclou que així es possibilitarà
que la Direcció General d’Arquitectura amb la que es té un conveni signat
redacti el projecte de reforma de les Cases Consistorials.
En tercer lloc, el Sr. Batle comenta que el pressupost no hi havia partida
suficient per fer front al pagament d’allò conveniant amb el CIM en neteja
de platges i per això es fa aquesta modificació.
Per últim, el Sr. Batle diu que no hi havia partida per a pagar el llum del
local gestionat amb concessió a Sant Tomàs, i ara és preveu i assenyala que
aquestes despeses de llum desprès són reclamades al concessionari.
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 dues(2) abstencions del Sr. Verdú i Sr. Triay
Barber.
SETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN AL PLENARI
PER A LA UNIVERSALITZACIÓ DEL DRET A L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PÚBLICA I
RECUPERACIÓ DEL SISTEMA PÚBLIC DE SANITAT
La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn
Gran, que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ
TITOL:Universalització del Dret a l'assistència
recuperació del sistema públic de sanitat.

sanitària

pública

i

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'àmbit subjectiu del dret a la protecció de la salut va ser profundament
modificat per aquest Govern mitjançant el Reial decret-llei 16/2012, de 20
d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions.
Amb aquesta modificació es va alterar una norma de consens que s'havia
plasmat, en 2003, en l'article 3 de la Llei de Cohesió i Qualitat del
Sistema Nacional de Salut. Retrocedint en el llarg camí recorregut fins
llavors, es va tornar a vincular el dret a l'assistència sanitària pública

gratuïta amb la Seguretat Social. Consagra de tornada la figura del
«assegurat» com a subjecte del dret a la protecció de la salut. El Reial
decret-llei 16/2012, va derogar tàcitament els preceptes de la Llei General
de Salut Pública sobre extensió de l'assistència sanitària, deixant sense
cobertura sanitària directa als professionals i a tots aquells que no
tinguin cap vincle amb la Seguretat Social —i, fins i tot, als descendents
d'assegurats majors de 26 anys—, els ingressos dels quals superin un
determinat límit que la norma no precisa. Però el més greu és l'expulsió de
la cobertura pública sanitària dels estrangers sense permís de residència,
amb les greus conseqüències que implica en termes de salut individual,
salut col·lectiva o salut pública, a més de la retallada de drets que
suposa i que no respecta principis constitucionals com és el de la dignitat
de la persona.
Des del primer dia, tots els professionals sanitaris, partits polítics,
sindicats i organitzacions socials han rebutjat aquesta reforma que altera
la vocació d'universalitat del nostre Sistema Nacional de Salut. Així
mateix, diverses comunitats autònomes han rebutjat excloure als immigrants
en situació irregular de l'accés a les prestacions sanitàries, recorrent la
reforma al Tribunal Constitucional, i unes altres han establert programes
gratuïts d'accés a la cartera bàsica de serveis sanitaris per a aquest
col·lectiu.
D'altra banda, el Govern d'Espanya va seguir menyspreant en aquest temps el
dret a la cobertura sanitària dels espanyols. Mitjançant modificacions
legislatives incloses en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any 2014, es va modificar la cobertura sanitària dels espanyols que
haguessin esgotat les prestacions del sistema de protecció per desocupació,
que perdrien el seu dret a assistència sanitària al nostre país si surten
d'Espanya per temps superior a 90 dies, fins i tot per buscar treball o
formació. La present iniciativa pretén reposar la situació jurídica prèvia
a la promulgació del Reial decret-llei citat.
Després dels anys d'aplicació d'aquest sistema d'exclusió no s'ha pogut
acreditar estalvi algun per al sistema sanitari, però sí existeixen
acreditats nombrosos casos en què la falta d'accés normalitzat a
l'assistència sanitària ha conclòs amb persones que han vist agreujades les
seves malalties i unes altres que fins i tot han perdut la vida després de
ser-li rebutjada la possibilitat de ser assistits per un metge. Un balanç
cruel basat en la imposició tan inútil com a injusta que urgeix
rectificar.
Evidentment, la recuperació de la universalitat del dret a l'assistència
sanitària, sent el més important dels aspectes de la política sanitària que
cal rectificar no és ni molt menys l'únic. Com en altres àmbits, la
reculada viscuda requerirà de l'oportuna modificació, primer normativa, i
posteriorment de gestió, relacionada amb el reforç de la gestió pública del
sistema, la major coordinació amb les Comunitats Autònomes, la convergència
cap a una cartera comuna de serveis per la tota la ciutadania, així com
altres mesures que hauran de ser impulsades pel Govern i consensuades per
les forces polítiques.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament des Migjorn Gran
sotmet a votació la següent MOCIÓ per ser aprovada i en la qual s'insta al
Govern de Espanya a:
«Derogar el Reial decret Llei/2012 per restablir la universalitat de la
cobertura del Sistema Nacional de Salut i, procurant el consens amb el
màxim de forces parlamentàries i Comunitats autònomes, reformar la
legislació sanitària per assegurar la sostenibilitat d'un sistema sanitari
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públic, universal, de qualitat, gratuït, amb equitat en l'accés per part
dels ciutadans, amb una mateixa cartera bàsica de serveis per a tota la
ciutadania en un marc d'àmplia descentralització».
Es Migjorn Gran, 13 d'abril de 2016
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 dues(2)abstencions del Sr. Verdú i Sr. Triay
Barber.
VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Batle explica que en primer lloc es donarà resposta a les preguntes
verbals formulades al passat ple ordinari de data 31.3.2016 que varen
quedar sense contestar.
8.1 La Sra. Sánchez diu que varen quedar sense contestar dues preguntes
formulades en relació a la liquidació. En primer lloc, diu que el partit
popular li havia cridat l’atenció la quantitat prevista al grup de programa
161: abastament domiciliari d’aigua potable, que previa un crèdit total de
178.881€ i es varen gastar uns 168.000€, per la qual cosa diu que es va
donar un estalvi de casi 10.000€.
La Sra. Sánchez respon que les partides més grosses que hi ha dins aquest
grup de programa corresponen a salaris i seguretat social, i aquí s’imputen
el sou del Cap de la Brigada i el del jubilat parcial que puja a uns
53.370€. Per altra banda, s’inclou l’energia elèctrica dels pous i per
últim inclou la partida prevista pels filtres que va ser finançada pel
LEADER.
8.2 La Sra. Sánchez en relació a la segona pregunta respon que dins la
partida de multes, s’hi inclouen les multes d’infraccions urbanístiques,
les multes de trànsit i les multes per recàrrecs de constrenyiment.
El Sr. Batle cedeix la paraula
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8.3 El Sr. Verdú comenta que el grup popular cada tres o quatre mesos té
una reunió de partit i va sortir el tema de la legionela. El Sr. Verdú diu
que el 90% dels casos on es detecta leginela passa en els establiments
públics i fa dos plens el Sr. Triay Barber ho va comentar a nes Ple.
El Sr. Verdú lamenta que la constesta de l’equip de govern donada en
relació al tema es basi en una mentida. El Sr. Verdú diu que el Sr. Triay
Nadal va dir al passat ple que el partit popular havia obert un meló a tota
Menorca, ja que els controls de legionela no es feien però a partir d’ara
s’hauríen de fer. El Sr. Verdú continua dient que el Sr. Batle va dir que
es Migjorn seria el primer ajuntament que ho tindria. El Sr. Verdú conclou
dient que això no és així i comenta que l’Ajuntament de Ferreries fa
control de Legionela des de l’any 2010 i el fa cada any. El Sr. Verdú
comenta que coneix que hi ha un altre Ajuntament que també ho fa, encara
que ara no disposa dels papers i sap que l’Ajuntament d’Alaior també ho ha
començat a fer.
El Sr. Verdú fa entrega a la secretària de còpia del control de legionela
fet per l’Ajuntament de Ferreries.

El Sr. Verdú conclou dient que es fan controls de legionela des de 2010 i
el partit popular no ha encetat cap meló ni són pioners en això, i que la
intenció del grup popular era avisar a que se realitzés ja que s’exigirà.
8.4 El Sr. Verdú comenta que han vist dins l’acta de la Junta de Govern que
s’han adjudicat les obres del “Rehabilitació puntual estructural del Casat
de Binicodrell de Darrere” i li agradaria saber si són unes obres a preu
tancat o estarà subjecte el que es pugui donar d’extres.
El Sr. Verdú conclou que l’Administració avui en dia ja fa feina amb
contractes tancats, i comenta que si un partida es supera es treu la
quantitat d’una altre, i no s’admeten les extres.
8.5 El Sr. Verdú explica que a la mateixa acta de la Junta de Govern han
vist que l’empresa AGRYTURSA ha presentat una modificació del Projecte de
Compensació del sector C de Sant Tomàs. El Sr Verdú diu que hi ha una cosa
que li ha cridat molt l’atenció i es que aquesta empresa va entra la
modificació del Projecte de Compensació el dia 16.5.2016, es varen fer els
informes jurídic i tècnic el dia 17.5.2016 i es va aprovar el dia 18.5.2016
per Junta de Govern. El Sr. Verdú demana si això es normal o és un tracte
de favor.
El Sr. Verdú continua dient que en canvi al grup popular se li esta dient
continuament que té l’Ajuntament bloquejat amb les seves peticions, cosa
que no és la seva intenció, i estan 4 o 5 mesos en obtenir resposta a les
seves peticions.
El Sr. Verdú comenta que s’ha donat un cas semblant en la tramitació del
conveni amb AGRITURSA, ja que es va fer una comissió i un ple extraordinari
per aquest tema, quan una setmana desprès hi havia comissió i ple ordinari.
8.6 El Sr. Batle passa a respondre la pregunta formulada al punt 8.3, que
fa referència a la legionela. El Sr. Batle diu que com passa habitualment
sembla que el regidor sap més que els tècnics municipals e inclós més que
l’inspector de sanitat.
El Sr. Batle diu que si ells diuen una cosa es perquè s’han assessorat amb
gent experta amb la matèria i no pel fet de que l’equip de govern vulgui
mentir. El Sr. Batle continua dient que si es va dir que era el 1r
ajuntament en fer el control de legionela es perquè l’inspector de Sanitat
així ens ho va dir i recorda que l’inspector de Sanitat va dir que
legalment s’havia de fer el control de legionela des de feia temps, fet que
no s’ha negat mai, però no es feia.
El Sr. Batle segueix dient que a conseqüència de la pregunta del partit
popular, Sanitat hi hauria d’estar més a sobre. El Sr. Batle conclou que
aquest fet li agradi o no li agradi és així, i ara tots els ajuntament i
també el des Migjorn hauran de fer controls de legionela previ pagament.
El Sr. Batle diu que si l’Ajuntament de Ferreries ho fa li sembla perfecte
però manifesta que no és el que li va traslladar l’inspector de sanitat.
El Sr. Batle conclou que ara s’haurà de fer aquest control i es generarà
una despesa i finaolment diu que si es va dir que era el 1r Ajuntament que
ho faria es perquè l’inspector de Sanitat els hi ho va dir així.
8.7 El Sr. Batle passa a respondre la pregunta fomulada al punt 8.4
relativa a la contractació de les obres previstes al “Casat de
Binicodrell”.
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El Sr. Batle comenta que sembla que el Sr. Verdú no vol que les obres de
l’Administració la realitzin empreses locals i sembla que el que vol es que
la contractació es tregui fora per tal que pugin ser realitzades per grans
empreses.
El Sr. Batle explica que es varen convidar a una reunió totes les empreses
des Migjorn que per IAE podíen fer les obres en qüestió, a la reunió varen
assistir 4 d’aquestes empreses i finalment es va fer una visita al Casat de
Bicicudrell a la qual va assistir 3 empreses. El Sr. Batle diu que es varen
convidar a les 4 empreses que varen assistir a la reunió a presentar oferta
i únicament es va presentar una oferta per part d’una empresa.
El Sr. Batle diu que si el contracte es tancat o no, tal vegada ho havía de
respondre la secretaria.
El Sr. Batle comenta que a la majoria d’obres surten extres i incideix en
el fet que l’empresa per la qual treballa el Sr. Verdú es especialista en
tenir molts d’extres.
El Sr. Batle explica que si una empresa fa més coses que les pressupostades
aquestes obres s’han de pagar i el Sr. Batle recorda si més no que la Llei
no permet passar-se d’un 10%, a no ser que es faci un modificat.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretària.
La secretàri interina explica que ella entén que es tancat en el sentit que
se li adjudica per un preu determinat per fer les obres recollides en el
projecte.
El Sr. Verdú intervé
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El Sr. Batle respon que pressupost tancat entén ell que se li diu al
constructor que ha de fer l’obra per aquell preu, però si es donen altres
millores, el Sr. Batle creu que ha de ser la mateixa empresa qui ho ha de
fer i que no sigui una altra empresa la que ho hagi de fer.
El Sr. Batle conclou dient que o bé el projecte es troba molt ben redactat
o si es donen petites variacions sempre que no superin el 10%, ho hauria de
fer la mateixa empresa.
8.8 El Sr. Batle passa a respondre la pregunta fomulada al punt 8.5
relativa a la tramitació del projecte de compensació d’AGRYTURSA. El Sr.
Batle diu que sembla que el partit popular té alguna cosa personal amb
AGRYTURSA.
El Sr. Batle comenta que per exemple aquests dies han demanat còpia de
registres d’entrada i dels 6 sol·licitats 3 fan referència a n’aquesta
empresa en qüestió.
El Sr. Batle explica que en aquest tema hi ha hagut un agilitat en la
tramitació administrativa, cosa que sempre es demana que l’Administració
sigui àgil. El Sr. Batle comenta que hi ha un escrit signat per part seva i
de la regidora d’Urbansme en el qual es dóna prioritat a aquest tema, pereè
en primer lloc suposa un ingrés extra per l’Ajuntament molt important i
desprès tot el que suposa a nivell de feina d’obra i feina posterior si
definitament fan l’hotel i la corresponent pagament de llicència d’obra.
El Sr. Batle diu que vol recordar que AGRYTURSA no tindrà llicència sinó
paga el percentatge reflexat al conveni.
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8.9 El Sr. Triay Barber comenta que al Ple d’avui s’ha tractat una
modificació de crèdit entre partides que puja a 25.000€. El Sr. Triay
Barber comenta que dins les resolucions d’Alcaldia que s’han donat compte
hi ha tres modificacions pressupostàries: una que fa referència a
incorporació de romanents de tresoreria per pagar obres de l’any 2015 que
pujen 45.198€ i una segona modificació de crèdit per incorporació de
romanent per pagar sous del personal per un import de 19.448€ i una 3era
modificació de 2016 que no diu res. El Sr. Triay conclou dient que aquestes
modificacions suposen uns 89.646€.
El Sr. Triay Barber conclou dient que només es porta 4 mesos de l’any i
considera que 89.000€ és molt.
El Sr. Batle respon que creu que mescla una cosa amb l’altre i continua
dient que la 3era modificació de crèdit es la que s’ha tractat al Ple
d’avui.
El Sr. Triay Barber respon que n’hi ha dues més.
El Sr. Batle respon que la 2na modificació pressupostària fa referència a
les pagues extres de 2012 que mancaven per pagar i vol recordar que va ser
el Govern Espanyol qui no va permetre als funcionaris i personal de
l’Administració cobra la paga extraordinària en canvi els polítics si que
la varen cobrar.
El Sr. Batle demana al Sr. Triay Barber si el que volia es que no es pagués
la paga extra?
El Sr. Triay Barber el que discuteix es que considera que si en 4 mesos
s’han fet tres modificacions del pressupost per un import de 89.000€, es
perquè el pressupost no es va fer bé.
El Sr. Batle respon que quan es
ningú sabia quan es podrien pagar
a pagar. El Sr. Batle conclou
pressupost ja que no es sabia quan

va congelar les pagues extraordinaries
i ara es disposava de l’autorització per
que això no és pot preveure dins el
es pagaria.

El Sr. Triay insisteix que ell vol remarcar que en 4 mesos s’han fet tres
modificacions pressupostaries i dubte de la legalitat de que els sous es
paguin amb romanents de tresoreria.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretaria perquè doni resposta a
aquest fet.
La Secretària respon que aquests sous es podien pagar amb romanents de
tresoreria, ja que en el seu moment es va retenir els diners previstos per
això i va quedar al romanent l’any 2012 i ara a l’any 2016 s’han incorporat
per poder pagar les pagues extres pendents.
El Sr. Barber Triay comenta que la 1era modificació incorpora romanents per
pagar obres de l’any 2015 i diu que no ho entén.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretaria per tal que ho expliqui.
La secretària respon que cada any hi ha obres que estan adjudicades però
que no s’han acabat i en conseqüència no hi ha ni les certificacions
aprovades ni les factures aprovades al acabar l’any pressupostari. La
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secretària continua dient que la llei permet incorpora amb els romanents
les partides que no han estat executades però es troben adjudicades.
El Sr. Triay Barber comenta que en relació al decret d’alcaldia de la 3era
modificació no hi ha cap import.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretària.
La secretària respon que aquest decret fa referència a la modificació
pressupostària que ha passat per Ple i aquest decret en decreta l’inici de
l’expedient.
8.10 El Sr. Triay Barber comenta que dia 20/06/2016 caduquen 17.584,35 € de
contribucions especials i demana si es cobraran o es deixeran de cobrar.
El Sr. Batle respon que aquesta setmana en resposta a un escrit que va
presentar el partit popular respecte a aquesta qüestió es contesta a
aquesta pregunta.
El Sr. Batle respon que queda clar que de les tres contribucions especials
que hi ha no es deixeran caducar i diu que aquests dies es faran les
notificacions pertinents per no deixar caducar.
8.11 El Sr. Triay Barber demana qui va atorgar llicència per col·locar les
barreres al sector c de Sant Tomàs i quan es va demanar. El Sr. Triay fa
entrega a la secretària d’una foto de les barreres.
El Sr. Batle respon que desconeix si es va demanar llicència per col·locar
aquestes barreres i si es va atorgar.
El Sr. Triay Barber comenta que damunt les barreres posa “coto privado de
caza” i propiedad privada i s’impedeix l’accés a les parcel·les que són de
l’Ajuntament segons consta al registre de la propietat.
El Sr. Batle diu que ara ho desconeix i li constestarà en el pròxim ple.
8.12 El Sr. Triay Barber demana si és ver que ara és tirarà la capella del
cementiri amb la 2na fase de les obres d’ampliació del mateix.
El Sr. Batle respon que ara no i es passarà pel costat.
El Sr. Batle diu que quan s’acabi el projecte definitiu es llevarà i anirà
baix de tot.
El Sr. Triay Barber diu que un dia es llevarà la capella.
El Sr. Batle respon que quan s’hagin fet totes les fases del cementiri la
capella anirà al fons del recinte i es posarà el mateix que hi ha ara.
8.13 El Sr. Triay Barber comenta que hi ha un registre d’entrada a
l’Ajuntament en el qual el Sr. Santaló i la Sra. Nieves demanen compensar
70.862€ i li estranya que si es va fer un conveni de permuta com és que ja
no es va compensar.
El Sr. Batle respon que no es va fer perquè legalment no es podia fer ja
que l’Ajuntament no tenia reconegut amb ells cap deute.
El Sr. Batle explica que són contribucions especials que es van generar
quan es va fer les obres corresponents a la baixa i Mitja tensió de les
parcel·les de davant el polígon industrial i que pujaven uns 70.000€.

El Sr. Batle segueix explicant que hi ha un deute reconegut d’ells amb
l’Ajuntament i un cop aprovat el conveni hi ha un deute reconegut de
l’Ajuntament cap a ells i és desprès quan es pot fer aquesta compensació de
deutes.
El Sr. Batle diu que es una compensació molt bona per l’Ajuntament ja que
per problemes de liquidat no podia pagar i si compensa es podrà anar
eliminant deute en diferents anys.
8.14 El Sr.
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El Sr. Batle respon que el Conveni Alera signat amb cinc socis està apunt
d’acabar i comenta que el dia 15 o 16 de juny es farà la darrera trobada a
França i comenta que a principis de juliol ha d’estar tot justificat i
acaba el conveni.
El Sr. Triay Barber demana si l’Ajuntament des Migjorn Gran a part de
l’acte que va fer aquell vespre ha de fer res més.
El Sr. Batle respon que s’han fet diverses trobades amb els socis.
El Sr. Triay demana si podria explicar quin cost per l’Ajuntament ha tingut
això.
El Sr. Batle respon que hi ha una part que ha estat subvencionada pel
mateix projecte i una altra part va a càrrec de l’Ajuntament, i diu que tot
això està reflexat al pressupost.
El Sr. Triay Barber diu que ho demana perquè li va semblar que l’acte des
Migjorn es trobava mal organitzat i remarcar que hi va faltar un poc
d’organizació.
El Sr. Batle respon que és el seu punt de vista i amb això no s’hi pot
posar.
8.15 El Sr. Triay Barber comenta que ha vist una factura i un xec a nom del
Batle per un import de 200€ que sembla ser que és per pagar els ases, però
no ho acaba d’entendre i demana si li pot explicar.
El Sr. Batle explica que es fa una gratificació als 10 ases que participen
a la festa, pagant 20€ per cada ase i amb aquest sistema sel’s hi avançar
els diners a la persona que va a cercar els ases.
El Sr. Triay Barber insisteix en què no entén perquè es fa un xec a nom del
Batle i desprès es faci una factura a nom d’un particular. I diu que no
entén perquè no es fa ben fet.
El Sr. Batle respon que aquest particular no pot fer una factura perquè es
totalment diferent a la seva activitat, i és el mínim que es pot fer ja que
et fan un favor anant a cercar els ases.
Abans de continuar, el Sr. Batle demana al grup popular que facin les
preguntes per escrit i així es podran contestar en el mateix ple, tot el
que s’hagi de contestar.
8.16 El Sr. Triay Nadal demana la paraula per contestar al Sr. Verdú. El
Sr. Triay Nadal diu que ell va parlar de que s’estava obrint un melò o una
via, i recorda que la legislació que exigeix el control de legionela ve de
2003 o 2006, i no s’havia fet res tant as Migjorn com a altres pobles. El
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Sr. Triay Nadal recorda que hi ha altres coses que no s’han fet bé i
s’intenten aclarir. El Sr. Triay Nadal diu que varen dir que serien el
primer ajuntament en fer-ho, ja que així els hi va trametre l’inspector de
Sanitat i que arrel de la consulta realitzada ara s’hauria de fer
8.17 El Sr. Triay Nadal explica que les persones que participen als IGA són
seleccionades per un comité i recorda que es Migjorn té vuit medallistes
d’or. El Sr. Triay Nadal continua dient que quan es tracta d’una competició
d’equip es solen seleccionar jugadors de cada població de manera
proporcional.
8.18 El Sr. Triay Barber intervé dient que va participar en la construcció
d’un hotel fa vuit anys i des de el primer dia es varen començar a fer els
controls de legionela cada mitj any.
El Sr. Triay Barber comenta que si la llei exigeix aquests controls no ve
que sigui cap disbarat fer els controls i no creu que el cost del mateix
sigui cap problema.
El Sr. Batle insisteix en que arrel de la denúncia feta pel grup popular
ara Sanitat es posarà en aquests temes.
El Sr. Verdú respon que els problemes de legionela es donen en un 90% dels
casos en edificis públics i ells es van limitar a trametre al Ple aquesta
problemàtica.
El Sr. Batle conclou dient que arran del comentari amb l’inspector de
Sanitat ara es posaran a controlar-ho.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.00 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

