ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 28/01/2016.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 28/01/2016, 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

S’han excusat d’assistir-hi
González del grup socialista.

la

regidora

Sra.

María

Elena

Baquero

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 dia
17.12.2015, sense cap intervenció se sotmet a votació les actes i s’aproven
per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de les Resolucions d’Alcaldia de dia 23.11.2015 a 22.1.2016,
i que fan referència a Organització (designació de vocal i suplent en el
Consell de la Mineria i en el Comitè Tècnic); Intervenció (expedient
18/2015, de modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria, exp
19/2015 inici d’expedient de modificació de crèdit i modificació de crèdit
per transferència, exp. 20/2015 inici d’expedient de modificació de crèdit
i modificació de crèdit per transferència); Recaptació (liquidació impost
activitats econòmiques 3r trimestres, padró activitats esportives desembre
2015 i gener 2016, padró serveis i activitats culturals desembre 2015 i
gener 2016, servei d’ajuda a domicili novembre i desembre 2015, servei del
centre d’estades diürnes novembre i desembre 2015, padró xibit desembre
2015 i gener 2016, liquidació del mes de novembre i desembre de 2015 del
Conveni per a la reserva i ocupació de places d’estades diürnes, baixa
escola infantil Xibit, baixa dels rebuts de l’Impost sobre Béns de
naturalesa urbana 2015, baixa impost de vehicles de tracció mecànica,
liquidació plusvàlues); Cementiri (autorització inhumació de restes,
autorització de lloguer de nínxols, inhumació de cendres, autorització
lloguer
columbari);
Urbanisme
(comunicacions
prèvies
obres
menors,
llicència de primera ocupació); Disciplina urbanística (nou termini per
executar ordre d’execució);
Personal (concessió de vacances, llista
definitiva d’admesos i exclosos al concurs de mèrits per a la borsa de
treball de treballadores familiars de caràcter laboral temporal, concessió
d’assumptes propis, execució de sentència 648, de data 23.10.2015, llista
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provisional de persones admeses i excloses en el concurs-oposició per a la
creació d’una borsa de treball de treballadores socials amb caràcter
laboral temporal, rectificació període de vacances concedit, llista
definitiva d’admesos i exclosos en el Concurs-oposició per a la creació
d’una borsa de treball de treballadores socials amb caràcter laboral
temporal); Ordenança de renous (inici acord incoació expedient sancionador
per infracció de l’Ordenança reguladora de renous i vibracions); Ordenança
d’ús i aprofitament de platges (resolució expedient sancionador per
infracció de l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de platges) i
Convivència ciutadana (autorització per repartiment de propaganda).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE L'ILLA PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE
L'ILLA DE MENORCA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.1.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’illa per a la prestació
del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l’Administració Local de
l’Illa de Menorca.
La Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’illa per a la prestació del
Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l’Administració Local de
l’Illa de Menorca.
SEGON.- APROVAR la despesa de 2.481,56 per l’exercici 2016, en càrrec a la
partida corresponent de l’any 2016.
TERCER.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta de prorrogar el Conveni
de prestació del servei de seguretat i salut laboral que es té amb el CIM i
a la resta d’Ajuntaments.
El Sr. Triay Barber demana si és un conveni nou o es prorroga l’anterior.
La secretària respon que és una pròrroga de l’anterior.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
QUART.- REGLAMENT MUNICIPAL
APROVACIÓ DEFINITIVA

DEL

SERVEI

D'ABASTAMENT

D'AIGUA

POTABLE:

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.1.2016, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta relativa al Reglament Municipal del Servei d’Abastament
d’aigua potable que consta a l’expedient.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que el Reglament d’aigües es va dur al
Ple del mes de novembre i ara el que es pretén es resoldre les al·legacions
i que aquest quedi aprovat definitivament.

El Sr. Triay diu que el seu grup va presentar al·legacions al Reglament
desprès de mirar-se altres reglaments de Menorca i considerava que aquestes
s’haguessin pogut acceptar.
Sense cap més intervenció, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor
del Sr. Batle, la Sra. Sánchez i la Sra. Ameller i dues (2) abstencions del
Sr. Triay i el Sr. Camps, proposar al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Desestimar l'al·legació presentada pel Sr. Antonio Barber Vidal en
data 4.1.2016 (RE 0004), en base a les argumentacions assenyalades a
l'informe tècnico-jurídic.
SEGON.- Desestimar l'al·legació presentada pel Grup Popular en data
8.1.2016 (RE 0016), en base a les argumentacions assenyalades a l'informe
tècnico-jurídic.
TERCER.- Desestimar l'al·legació presentada per l'Associació d’Empreses de
tractament i Subministre d'Aigua de Menorca en data 11.01.2016 (RE 32), en
base a les argumentacions assenyalades a l'informe tècnico-jurídic.
QUART.Aprovar
definitivament
d'abastament d'aigua potable.

el

Reglament

municipal

del

servei

CINQUÈ.- Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de l'esmentat
reglament en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense que entrin
en vigor fins que s' hagi dut a terme l’esmentada publicació.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que l’aprovació inicial del Reglament
es va tracta al Ple del mes de novembre i diu que desprès del tràmit
d’exposició pública s’han presentat 3 al·legacions que a la vista de
l’informe tècnico-jurídic es proposa desestimar.
El Sr. Batle cedeix la paraula al grup popular.
El Sr. Verdú explica que el seu grup ha presentat al·legacions per tal
d’intentar tenir un reglament en condicions, ja que el seu grup considera
que en alguns apartats està malament.
El Sr. Verdú diu que ells en l’al·legació parlen del tema de les fuites
d’aigua però la tècnica sempre parla d’avaries. El Sr. Verdú diu que no és
el mateix una cosa i l’altra. El Sr. Verdú comenta que en l’al·legació
presentada el que han fet es recollir el que surt als reglaments d’altres
pobles, per evitar tenir que modificar el reglament més endavant.
El Sr. Verdú comenta que el nou reglament diu que
serà l’Ajuntament qui
col·locarà els comptadors d’aigua, però aquest no disposa de personal
autoritzat per posar-los. El Sr. Verdú diu que el seu grup li agradaria
saber com és farà això.
El Sr. Verdú comenta que en relació a les al·legacions presentades per
l’empresa subministradora, el nou reglament impedeix dur aigua al sòl
rústic, i diu que altres municipis duen aigua a molts de llocs i cita per
exemple: el Toro.
El Sr. Verdú diu que si un dia l’Ajuntament vol privatitzar l’aigua i
l’empresa subministradora que resulti adjudicatària vol portar aigua als
llocs amb el reglament aprovat així no ho podrà fer.
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El Sr. Verdú comenta que des de Mercadal a Migjorn hi ha més de 30
comptadors posats, i el seu grup considera que per no haver de canviar el
reglament en un futur ja es podria posar.
El Sr. Verdú conclou que tots els pobles ho tenen i posa com exemple Sant
Lluís, Alaior i Ciutadella.
El Sr. Batle intervé i demana si té res més a dir en relació a l’al·legació
presentada pel grup popular ja que esta parlant de l’al·legació de
l’associació d’empreses subministradores.
El Sr. Verdú respon que en relació a la seva al·legació no entén la
resposta de la tècnica que sempre parla d’avaria i ells parlen de fuita. El
Sr. Verdú diu que la fuita és la rotura en un moment donat d’una tuberia i
el grup popular es refereix a una fuita fortuïta. El Sr. Verdú continua
dient que el que veu la fuita és la persona que llegeix el comptador i el
grup popular el que vol és que la gent pugui reclamar que s’ha donat una
fuita i l’import a pagar sigui el dels mesos normals. El Sr. Verdú conclou
que a Ciutadella s’ha hagut de pagar 7.000€ per una sentència recaiguda en
un tema parescut.
El Sr. Batle respon al portaveu del grup popular dient que el reglament que
es porta al Ple esta fet amb condicions. I el Sr. Batle diu que els serveis
tècnics municipals alhora d’elaborar el reglament es van mirar altres
reglaments de municipis de Menorca.
El Sr. Batle respon en relació a qui instal·larà els comptadors i diu que
inicialment ho ha de fer el Cap de la Brigada Municipal, i si el grup
popular considera que no ho pot fer ell li diu al grup popular que ho
denunciïn. El Sr. Batle diu que si el Cap de la Brigada no és competent per
fer-ho, no descarta que això sigui encarregat a una empresa local competent
per a que els col·loqui.
El Sr. Batle comenta que creu que el partit popular va equivocat en el tema
de donar aigua en sòl rústic i cedeix la paraula a la secretària perquè
respongui la qüestió.
La secretària respon que des de la Llei 6/1997, de sòl rústic no es pot
dotar d’aigua de la xarxa municipal a les edificacions que es troben
classificades en sòl rústic.
El Sr. Batle conclou que només poden dur aigua al sòl urbà.
El Sr. Batle cedeix un segon torn d’intervencions.
El Sr. Verdú respon que ells s’han mirat altres reglaments i diuen que no
és que el reglament estigui malament, però considera que es pot millorar.
El Sr. Verdú diu que el reglament marca que els comptadors els posarà
personal autoritzat i ara l’Ajuntament no disposa d’aquest personal per la
qual cosa no es podran posar.
El Sr. Batle respon que tal vegada és vol donar feina a les empreses
locals.
El Sr. Verdú diu que el seu grup primer hagués fet que el Cap de la Brigada
es tragués el carnet d’instal·lador i desprès aprovar l’esmentat reglament.
El Sr. Verdú demana que si està prohibit portar aigua al sòl rústic com és
que es fa a Alaior o Mercadal.

El Sr. Batle respon que deuen incomplir la llei i el Sr. Batle conclou que
ell i l’equip de govern no incompliran la llei sota cap concepte.
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 Tuomala, Sra. Ameller
Sales, Sra. Al·lès Llistó i Sr. Triay Nadal i tres (3) vots en contra del
Sr. Verdú Navarro, Sr. Triay Barber i Sr. Camps Florit.
CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE A LA POBLACIÓ: APROVACIÓ DEFINITIVA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.1.2016, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta relativa a la modificació de l’Ordenança reguladora de
la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable a la
població que consta a l’expedient.
Obert el debat, el Sr. Triay comenta que s’haurien pogut acceptar les
al·legacions presentades i considera que la normativa hauria de ser igual a
tots els ajuntaments de Menorca
Sense cap més intervenció, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor
del Sr. Batle, la Sra. Sánchez i la Sra. Ameller i dues (2) abstencions del
Sr. Triay i el Sr. Camps, proposar al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Popular en data
8.01.2016 (RE 14) i (RE 15), en base a les argumentacions assenyalades a
l'informe tècnico-jurídic.
SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora de
la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable a
la població des Migjorn Gran.
TERCER.- Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de la modificació de
l'Ordenança en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense que entrin
en vigor fins que s' hagi dut a terme l’esmentada publicació.
QUART.- D’acord amb el que disposa l’article 19.1 del Text Refós de la Llei
de les Hisendes Locals, contra l'esmentat acord els interessats legítims
podran interposar el corresponent recurs contenciós administratiu, a partir
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la
forma i terminis establerts per la Llei reguladora de jurisdicció
contenciosa administrativa.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que la modificació de l’Ordenança de
la taxa es va tractar al ple del mes de novembre i comenta que durant el
tràmit d’exposició pública s’han presentat dues al·legacions per part del
partit popular que es proposa desestimar d’acord amb els informes tècnics i
jurídics.
El Sr. Batle cedeix la paraula al portaveu del grup popular.
El Sr. Verdú comenta que el seu grup no esta d’acord en que avui dia més o
menys posar un comptador val 100€ i a partir de l’entrada en vigor costarà
300€. El Sr. Verdú diu que ells van demanar que es revisessin els preus i
considera que a l’informe tècnic no hi posa res.
El Sr. Batle demana a la secretària si això realment és així.
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La secretària respon que es va fer un informe per part dels serveis tècnics
i es va tenir en consideració el llibre de preus del col·legi i les hores
de feina que suposaria per el Cap de la Brigada, d’aquí va sortir les taxes
a pagar.
El Sr. Triay Barber comenta que abans el propietari feia el caixó i posava
la tapador i el fontaner li posava un tub fins baix i l’Ajuntament
connectava el comptador i el Sr. Triay Barber diu que això no es contempla
en el reglament.
El Sr. Batle diu que ara estem parlant de l’ordenança.
El Sr. Triay Barber continua dient que abans sortia bastant econòmic i ara
encara s’hi haurà d’afegir la caixa. El Sr. Triay Barber conclou que ho
troba car.
El Sr. Batle respon
material en sí.

que

a

l’Ajuntament

no

li

ha

de

costar

diners

el

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 Tuomala, Sra. Ameller
Sales, Sra. Al·lès Llistò, Sr. Triay Nadal i tres (3) vots en contra del
Sr. Verdú Navarro, Sr. Triay Barber i Sr. Camps Florit.
SISÈ.- PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'EXERCICI 2016 I PLANTILLA
DE PERSONAL: APROVACIÓ DEFINITIVA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.1.2016, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta relativa al Pressupost General de la Corporació per
l’exercici 2016 i plantilla de personal que consta a l’expedient.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que si no s’haguessin presentat
al·legacions el Pressupost ja estaria definitivament aprovat, però durant
el tràmit d’exposició pública s’han presentat 11 al·legacions, de les quals
10 han estat presentades pel Grup popular i 1 per un treballador municipal
El Sr. Batle comenta que la proposta es de desestimar-les totes, 6 des de
un punt de vista jurídic i 5 per oportunitat política.
El Sr. Triay diu que el seu grup ja parlarà en el Ple respecte a la
resolució de les al·legacions, no obstant això, el grup popular considera
que hi hauria d’haver una partida específica per fer front a partides
pendents de 2015, ja que no estan d’acord en què es doni un sobrecost de
80.000€ en despesa corrent.
El Sr. Triay comenta que el grup popular invertiria en altres coses.
La Sra. Sánchez demana al Sr. Triay en què invertirien.
El Sr. Triay respon que per exemple es podria invertir més en el
poliesportiu. El Sr. Triay reitera que no estan d’acord en augmentar en
80.000e en despeses corrents i considera que aquests diners es podrien
gastar en inversió.
La Sra. Sánchez diu que l’equip de govern amb aquest pressupost ha decidit
fer unes coses.
El Sr. Triay respon que ells com oposició poden fer propostes.

El Sr. Batle respon que les propostes s’haurien de haver fet a principis
d’octubre o el novembre que des de l’equip de govern els hi van demanar que
fessin propostes.
EL Sr. Batle diu que les propostes presentades en fase d’al·legació
únicament fan endarrerir el Pressupost i també demana que al presentar les
al·legacions, les fonamentin en nombres concrets.
La Sra. Sánchez demana al
presentat el grup popular.

Sr.

Triay

quines

son

les

propostes

que

ha

El Sr. Triay respon que el seu grup es partidari de fer un projecte global
del poliesportiu, i aclarir una cosa. El seu grup es partidari de
solucionar els problemes del poliesportiu abans de començar altres obres
com la reforma dels carrers.
El Sr. Batle conclou que l’equip de govern ha elaborat aquest pressupost ja
que ha optat per unes inversions en front d’unes altres.
Sense cap més intervenció, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor
del Sr. Batle, la Sra. Sánchez i la Sra. Ameller i dues (2) abstencions del
Sr. Triay i Sr. Camps, proposar al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Popular en data
13.01.2015 (RE 43), 13.01.2015 (RE 45), 13.01.2015 (RE 47), 13.01.2015 (RE
49), 13.01.2015 (RE 50), en base a les argumentacions assenyalades a
l'informe de la secretària-interventora.
SEGON .- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Popular en data
13.01.2015 (RE 44), 13.01.2015 (RE 46), 13.01.2015 (RE 48), 13.01.2015 (RE
51),13.01.2015 (RE 52), en base a l'oportunitat política.
TERCER.- Desestimar l'al·legació presentada pel Sr. Claudio Vidal Coll en
data
14.01.2015 (RE 56), en base a les argumentacions assenyalades a
l'informe de la secretària-interventor.
QUART.- Aprovar definitivament el Pressupost per l’exercici 2016, el qual
puja a un estat de despeses
de 2.585.364,78€ i uns ingressos de
2.585.364,78€, així com les bases d'execució.
CINQUÈ.- Aprovar
l’exercici 2016.

la

plantilla

SISÈ.- Publicar en el
esmentats expedients.”

BOIB

de
els

personal

d’aquesta

anuncis

d’aprovació

corporació
definitiva

per

a

dels

Obert el debat, el Sr. Batle explica que el Pressupost per a l’exercici
2016 ja estaria aprovat definitivament, si no s’haguessin presentat
al·legacions.
El Sr. Batle considera que les al·legacions presentades pel grup popular
venen a ser més propostes al Pressupost que al·legacions en sí. I el Sr.
Batle demana que de cara als pròxims anys aquestes propostes es presentin
abans d’aprovar-se inicialment el pressupost i no en fase d’al·legació, que
fa retardar l’aprovació definitiva del pressupost.
El Sr. Batle comenta que de les 11 al·legacions presentades n’hi ha 6 que
tenen un caire més jurídic i 5 de caire més polític.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la Sra. Sánchez.
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La Sra. Sánchez passa a comentar les al·legacions de caire polític.
La Sra. Sánchez diu que les al·legacions presentades són més opinions que
al·legacions ja que no tenen fonamentació econòmica.
La Sra. Sánchez en primer lloc, diu que no té constància que els jubilats
necessitin diners i per contra l’equip de govern vol fer una aposta per la
participació ciutadana.
La Sra. Sánchez en segon lloc, diu que no entén l’al·legació que demana
separar música antiga del conveni d’amics de l’art per posar-ho directament
a l’àrea de Cultura, no entén quina raó hi ha.
La Sra. Sánchez en tercer lloc, fa referència a l’al·legació que diu que hi
ha altres necessitats al poble abans de destinar diners a Binicudrell i
demana al grup popular quines só.
La Sra. Sánchez en quart lloc, parla de l’al·legació que fa referència al
polesportiu i diu que el Sr. Triay Nadal ja ho va explicar en el Ple.
La Sra. Sánchez en darrer lloc diu que l’equip de govern considera que s’ha
de començar a fer cosa en la reforma dels carrers del municipi.
La Sra. Sánchez conclou la seva intervenció dient que considera una falta
de respecte les al·legacions presentades sense fonamentació, ja que l’equip
de govern ha preparat els pressupostos amb base a uns nombres, uns
pressupostos i uns estudis tècnics.
El Sr. Batle cedeix la paraula al portaveu del grup popular.
El Sr. Verdú diu que el seu grup demana un projecte de tot perquè a data
d’avui no es sap que val arranjar el poliesportiu, quan es va parlar del
poliesportiu no es va dir que costava tota la reforma del poliesportiu. El
Sr. Verdú diu que hi ha 35.000€ per fer part de la coberta, però no tota i
comenta que tal vegada si que es podria fer tota.
El Sr. Verdú diu que els jubilats tenen un problema amb la casa que es de
la seva propietat.
La Sra. Sánchez demana si es refereix a la casa que volen vendre.
El Sr. Verdú diu que creu que no la volen vendre i sap que hi ha unes
quantes bigues que es troben malament i s’hauria d’apuntalar.
El Sr. Verdú comenta que al Ple no hi assisteix ningú i no creu necessari
que aquests es gravin per penjar-ho a internet, no obstant això, els qui
governen son ells i si ho volen posar ho acabaran instal·lant. I el grup
popular considera que aquests diners es podrien destinar als jubilats que
ho necessiten.
El Sr. Batle interrumpeix dient que va equivocat en el tema de que els
jubilats no volen vendre la casa.
El Sr. Verdú diu que vàrem demanar quin era el límit d’endeutament
s’havia de fer un Pla Econòmic i Financer que es d’obligat compliment
tothom. El Sr. Verdú reconeix que per aprovar el Pressupost no fa
tenir aquest Pla Econòmic i Financer, però recorda que l’ha de
tothom.

i que
per a
falta
tenir

El Sr. Batle recorda que hi ha 6 al·legacions desestimades per qüestions
jurídiques i diu que en aquestes no hi entraria a discutir en el Ple, ja
que es desestimen per temes exclusivament jurídics.
El Sr. Verdú comenta que en relació als 25.000€ destinats a carrers, si es
sàpigues que costaria el poliesportiu exactament es podria destinar aquests
diners al pavelló.
El Sr. Batle cedeix la paraula al regidor d’esports ja que l’al·legació fa
referència al poliesportiu.
El Sr. Triay Nadal respon que la setmana passada va venir una altra empresa
de Ciutadella per valorar el cost de tota la coberta del poliesportiu, per
posar una làmina d’1,50 cm de grossor amb una imprimissió que ve en calent
i a xorro. El Sr. Triay Nadal diu que aquest sistema s’ha fet al
poliesportiu de Sant Lluís ara fa un any i per ara ha donat molt bons
resultats, però només és té referències d’un any.
El Sr. Triay Nadal comenta que no s’ha pogut reunir per parla del tema amb
la tècnica municipal i el Cap de la Brigada, ja que aquest darrer es
trobava de vacances. El Sr. Triay diu que quan el Cap de la Brigada torni
de vacances es pujarà dalt de la coberta amb l’empresa i la tècnica, i
desprès es podrà fer la valoració total de la coberta i un cop estigui
enllestit ho presentarà a l’oposició.
El Sr. Verdú diu que el seu grup demana el projecte per conèixer de quina
quantitat s’està xerrant.
El Sr. Triay Nadal respon que el darrer pressupost que es va fer la setmana
passada és d’uns 38.000€ sense IVA per fer tota la coberta de dalt i diu
que d’aquí es restarien els m2 que hi ha fet. El Sr. Triay conclou que quan
tengui el pressupost definitiu i el projecte s’entregarà a l’oposició pel
seu coneixement.
El Sr. Triay Barber intervé dient que hi ha un tros fet de la coberta i el
sistema de que és parla és diferent, i demana al Sr. Triay Nadal si la
coberta quedarà en dos trossos diferents.
El Sr. Triay Nadal respon que això es valorarà quan torni el Cap de Brigada
i juntament amb la tècnica es pugi dalt de la coberta del poliesportiu.
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 Tuomala, Sra. Ameller
Sales, Sra. Al·lès Llistò, Sr. Triay Nadal i tres (3) vots en contra del
Sr. Verdú Navarro, Sr. Triay Barber i Sr. Camps Florit.
SETÈ.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER A GARANTIR LA CONCESSIÓ DE
L'ÚS PRIVATIU D'UN BÉ PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.1.2016, que es transcriu a continuació:
“1. Vista la sol·licitud de devolució de fiança dipositada per a garantir
la concessió de l'ús privatiu d’un bé de domini públic de l’Ajuntament des
Migjorn Gran segons el plec de clàusules administratives aprovades per la
Junta de Govern Local de data 17.5.2007.
Vist l’informe favorable de la secretària interina de data 15.1.2015.
La Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
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ÚNIC.- CANCEL·LAR I RETORNAR la fiança dipositada per l’adjudicatari PEDRO
ALONSO ALVAREZ per un import total de MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS (1.241,73€) que varen ser dipositats per garantir la
concessió de l'ús privatiu d’un bé de domini públic de l’Ajuntament des
Migjorn Gran´”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es un tràmit que s’ha de fer quan
es fa la contractació d’obres i les concessions. El Sr. Batle diu que a la
finalització de la contractació o concessió si s’han complert correctament,
s’ha de retornar la fiança.
El Sr. Verdú que si tot es correcte no tenen res a dir.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
VUITÈ.- DEVOLUCIÓ DE L'AVAL DIPOSITAT PER A GARANTIR L'AUTORITZACIÓ
D'OCUPACIÓ DE PART DE LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE DE LES
PLATGES DE SANT TOMÀS I SANT ADEODAT (2013-2015)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.1.2016, que es transcriu a continuació:
“2. Vista la sol·licitud de devolució de fiança dipositada per a garantir
l’autorització per l’ocupació de part de la zona de domini públic marítim
terrestre de les platges de Sant Tomàs i de Sant Adeodat.
Vist l’informe favorable de la secretària interina de data 15.1.2015.
La Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
ÚNIC.CANCEL·LAR
I
RETORNAR
l’aval
dipositat
per
l’adjudicatari
MARPORTSUNBEACH, SL per un import total de QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA
EUROS (4.830€) que varen ser dipositats per garantir l’autorització
d’ocupació de part de la zona de domini públic marítim terrestre de les
platges de Sant Tomàs i Sant Adeodat.”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que es un supòsit semblant a l’apartat
anterior, però en aquest cas es fa referència a l’empresa que va resultar
adjudicatària de les hamaques i para-sols.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
NOVÈ.- EXPEDIENT 1/2016, RECONEIXEMENT D'EXERCICIS ANTERIORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.1.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures
que es detallen a continuació:
Nom
CONSELL INSULAR DE MENORCA
FUNDACIÓ PER PERSONES AMB DISCAPACITAT
ILLA DE MENORCA
DIELECTRO BALEAR
DIELECTRO BALEAR
DIELECTRO BALEAR
MARIA MIQUELA GARAU LOPEZ
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS, SA
TONI ESCANDELL SALOM

N. de document

Import total
5.161,42
1.153,68

Text Explicatiu
Conveni servei insular d'educació d'adults (des 2014-juny 2015)
Aportació a la Fundació de persones amb discapacitat, 2014

28727
28728
28729
02/15
4001703825
7

14,91
197,06
30,44
141,18
136,78
242,00

Material elèctric per reparacions
Material elèctric per reparacions
Material elèctric per reparacions
Xerrada amb els pares del CEIP Francesc d'Albranca 05.11.15
Despeses postals oficines municipals, desembre
Edició 6 joces Camí de Cavalls

TONI ESCANDELL SALOM
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA
SERVEI INFORMATICA LOCAL DE MENORCA, SA
SAN CRISPIN, S. COOP.
BENEJAM, SC
FERQUETE, SL
FERQUETE, SL
FERQUETE, SL
ÀRNICA FISIOTERÀPIA, SC
PEDRO LUIS CALAFAT PONSETI
CRISTOBAL HUGUET GOÑALONS
ESTACION SERVICIO MERCADAL, SL
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER DE MENORCA
FUNDACIÓ PER PERSONES AMB DISCAPACITAT
ILLA DE MENORCA
CENTRO DE JARDINERIA TRUVI, SL
ROSA SALES MOLL
MENORCA DE COMUNICACION, SL

12
14 10081019
1 12114
1322025
2748
A/25852
A/25851
A/25849
M-12
2015035
150103/1
3583
4/2015

242,00
948,48
2.576,74
132,99
47,80
140,55
13,41
362,98
240,00
7.399,97
15,50
80,00
224,00

Edició 6 joces Camí de Cavalls
Subscripció "El Consultor - Aytos. Solución Integral"
Servei desenvolupament noves tecnologies, desembre
Cava per Cap d'any
Borsses de fems per carrers municipals
Material d'oficina per serveis socials
Material d'oficina per escoleta Xibit
Material d'oficina per oficines municipals
Serveis de fisioteràpia al Centre de Dia
Assesorament, gestió esportiva i monitors poliesportiu, desembre
Materials per reparacions al camp de futbol i CP Francesc d'Albraca
Gasolina per vehicle de la policia
SAD dissabtes, mes de novembre

C/3960

450,59

Contracte auxiliar de cuina per al centre de Dia, desembre

1-25000905
1722
A0001480

504,17
102,46
200,37

Plantes i tarongers per carrers municipals
Aliments per al Centre de Dia
Anuncis a la Radio Menorca Ser: Mercat nadalenc 2 a 13 desembre

20.759,48

Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta de factures que han
arribat l’any 2016, però corresponen a l’any 2015 i les quantitats que fan
referència a despesa corrent són petites. Les quantitats més grans
corresponen al contracte de serveis esportius i altres despeses que venen
per conveni.
Els membres de la Comissió, acorden per tres (3) vots a favor del Sr.
Batle, la Sra. Sánchez i la Sra. Ameller i dues (2) abstencions del Sr.
Triay i el Sr. Camps, proposar al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR l’expedient 1/2016, de reconeixement
d’exercicis anteriors per un import total de 20.759,48€.

d’obligacions

SEGON.- Fer efectiu l’import amb càrrec al pressupost prorrogat i d’acord
amb les disponibilitats i tresoreria municipal.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta de factures que han
arribat dins del 2016 però que corresponen a factures de 2015, i per això
s’han de aprovar per Ple.
El Sr. Verdú demana
Pressupost de 2015.

si

aquestes

factures

estaven

contemplades

dins

el

El Sr. Batle respon que si que estaven contemplades però han arribat dins
2016.
El Sr. Verdú diu que ara aquestes factures aniran a càrrec del Pressupost
de 2016.
El Sr. Batle insisteix que són factures de 2015 arribades dins 2016.
El Sr. Verdú respon que hi ha una factura que diu Conveni Educació d’adults
2014-2015.
El Sr. Batle diu que té raó, que el més adient seria tenir totes les
factures a 31 de desembre, però això no passa mai i això comporta que
desprès s’hagi d’aprovar per Ple l’any següent.
El Sr. Verdú comenta que hi ha
s’hauria d’haver carregat a 2015.

una

factura

del

servei

esportius

que
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El Sr. Batle respon que si, però la factura ha arribat dins l’any 2016 i
per això s’aprova ara. El Sr. Batle explica que hi ha determinats
expedients com els que afecten a les obres que al estar adjudicades
s’arrosseguen any rere any a mitjançant els romanents, però n’hi ha
d’altres que no, com és aquest cas.
El Sr. Verdú diu que si estava previst diners per la factura d’esports i no
s’ha aprovat amb càrrec a 2015, aquests diners han d’haver sobrat.
El Sr. Batle
tresoreria.

respon

que

si

i

aquest

diners

aniran

al

romanent

de

El Sr. Verdú diu que tots aquests diners que es pretenen aprovar amb càrrec
a 2016 són diners que han faltat amb càrrec a 2015.
El Sr. Batle respon que no e intenta explicar que són factures que han
arribat dins 2016.
El Sr. Verdú demana que si haguessin entrat dins 2015 hi hauria hagut
diners per fer front a aquestes despeses.
El Sr. Batle respon que si.
El Sr. Batle diu que allò ideal seria que les factures arribessin dins
l’any corresponent, ja que això suposa començar l’any amb 20.000€ menys.
El Sr. Camps demana que si això corresponia a altres anys se suposa que
aquests diners varen sobrar en el seu moment.
El Sr. Batle respon que si i això passarà al romanent.
El Sr. Verdú demana si ara faltaran aquests diners en el pressupost de
2016.
El Sr. Batle diu que aquestes factures es menjaran diners de les partides
de 2016.
El Sr. Batle comenta que no estem davant factures per a les quals no hi
havia diners a 2015 o no estaven previstes, sinó que estem davant factures
que han arribat a 2016.
El Sr. Triay Barber intervé en el debat i diu que s’està dient una mentida,
ja que ell ha revisat les factures i hi ha una factura de la fundació de
discapacitats que puja a 1.153,68€ que va ser reclamada en data 15.5.2015.
El Sr. Batle respon que ell no menteix mai.
La Sra. secretària explica que la factura a la que fa referència el Sr.
Triay Nadal, no va ser reclamada en el seu moment per la Fundació de
persones amb discapacitat per això no es va reconèixer en càrrec al
pressupost de 2014. La secretària segueix explicant que la fundació va
reclamar el pagament en data 15.5.2015, quan ja estava carregat l’aportació
corresponent a 2015, i en aquell moment no hi havia diners per fer front a
aquest reconeixement, com ara si que s’ha previst s’ha decidit passar per
Ple.
El Sr. Verdú insisteix en que aquesta factura no va arribar dins 2016, sinó
que va arribar el maig de 2015.
La secretària respon en què això no es una factura sinó que és un conveni.

La Sra. Sánchez intervé dient que ella se’n recorda del tema i si la
Fundació de discapacitats no presentava el document no es podia fer front
al seu reconeixement.
El Sr. Triay Barber respon que a la comissió varen dir el mateix que diuen
avui al Ple que estàvem davant factures corresponents a 2015 però que varen
arribar dins 2016, però ell ha pogut veure que aquesta factura va ser
reclamada el maig de 2015.
El Sr. Triay Barber comenta que si el mes de maig es sabia que hi havia
aquesta factura i a la vista de les modificacions de crèdit realitzades en
el pressupost passat s’hagués pogut fer una modificació per fer front a
ella.
El Sr. Batle diu que li agradaria afegir que porta a ple el reconeixement
d’obligacions d’exercicis anteriors es un fet habitual durant tots els
anys.
El Sr. Batle comenta que quan el Sr. Triay Barber parla sembla que quan
governava ell ho feia tot bé. El Sr. Batle diu que ha anat a mirar les
actes de ple dels anys 1995 a 1999, en els qual el Sr. Triay Barber era
Batle, i ha pogut trobar expedients de reconeixement de crèdit d’exercicis
anteriors.
El Sr. Batle diu que en el Ple de 7.3.1996, hi va anar un expedient de
reconeixement de crèdit de 811.937 pessetes. El Sr. Batle continua citant
que al Ple de dia 6.3.1997 hi va anar un expedient de reconeixement de
crèdit de 3.526.863 de pessetes. El Sr. Batle continua dient que al Ple de
dia 28.1.1998 es va portar a aprovació obligacions d’exercicis anterior per
un import aproximat de 3.000.0000 de pessetes i per últim el Sr. Batle diu
que al Ple de dia 4.3.1999, just abans d’un canvi de legislatura, es va
aprovar obligacions anteriors per un import de 4.738.527 pessetes.
El Sr. Batle conclou que amb això vol explicar que es totalment normal
aquesta tramitació, i que amb aquesta explicació no vol dir que ho fes
malament, sinó que es un tràmit normal haver d’aprovar factures d’anys
anteriors amb càrrec al nou any.
El Sr. Triay Barber respon que fa vint anys d’això i no s’enrecorda, però
amb l’expedient que ara es tracta el que veu és que a nivell pressupostari
es va molt desequilibrat.
El Sr. Triay Barber diu que enguany els romanents de tresoreria són
10.147€, l’expedient de reconeixement d’exercicis anteriors 20.759€ i a més
es va agafar 58.000€ de l’amortització e interessos del préstec a
proveïdors, tot això sumat puja uns 90.000€ i diu que això són molt de
diners. El Sr. Triay Barber comenta que l’Ajuntament s’hi hauria d’esmirar
més en fer-ho quadrar i diu que aquests 90.000e d’un any per l’altre són
molt més que els 3.000.000 de pessetes citats.
El Sr. Triay conclou dient que són diners que no estaven en el pressupost
ni en un cas ni en un altre.
El Sr. Batle respon que creu que no li queda clar i diu al Sr. Triay Barber
que no es diners que no tenia l’Ajuntament.
El Sr. Batle explica que es va posar uns 58.000€ per fer front al préstec
de proveïdors i com aquest es va decidir pel govern central no pagar
amortització ni interessos dins 2015 es va aprofitar per pagar despeses que
s’hauria de haver fer front dins 2016.
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El Sr. Batle diu que el Sr. Triay Barber ha parlat de romanent de
tresoreria i li recorda la liquidació de 2010 va quedar un romanent de
1.300€ i ara encanvi el romanent de tresoreria passa d’1.000.0000€.
El Sr. Batle comenta que sembla que qui sent al Sr. Triay Barber es dona un
despilfarro de diners dels ciutadans i el Sr. Batle diu que això no és
així, ja que tots els regidors de l’equip de govern van molt alerta en
controlar les despeses de cada àrea.
El Sr. Triay Barber diu que amb aquests 89.000€ aproximadament només es
podia pagar inversions d’estabilitat i financerament sostenibles i demana
si això es cert.
El Sr. Batle diu que si es dona qualque dubte legal ho poden demanar
directament a secretària en qualsevol moment, i recorda que el punt que es
tracta en aquest moment és l’aprovació d’obligacions d’exercicis anteriors.
La secretària explica que la quantitat prevista al pressupost d’uns 58.000€
era per fer front al préstec de proveïdors i mitjançant un Decret es va
decidir que dins 2016 no es pagués ni amortització ni interessos, i es va
aprofitar aquesta quantitat que no s’havia d’utilitzar per fer una
modificació determinada. La secretària segueix dient que les inversions
d’estabilitat i finançament sostenible fan referència a les quantitats dels
romanents de tresoreria.
El Sr. Batle conclou dient que si es donen altres qüestions aquestes es
poden traslladar directament a la secretària.
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 Tuomala, Sra. Ameller
Sales, Sra. Al·lès Llistò, Sr. Triay Nadal i tres (3) abstencions del Sr.
Verdú Navarro, Sr. Triay Barber i Sr. Camps Florit.
DESÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN QUE PROPOSA
LA
DEROGACIÓ
DE
LA
LLEI
DE
RACIONALITZACIÓ
I
SOSTENIBILITAT
DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista
l’Ajuntament des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:

de

“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ
TITOL: PROPOSTA PER A LA DEROGACIÓ DE
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

LA

LLEI

DE

RACIONALITZACIÓ

I

EXPOSICIÓ DE MOTIUS :
La Llei 27/2013, de 23 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local va suposar la reforma de la llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de manera que ha suposat
un atac frontal a l’autonomia local
i a la seva capacitat de prestar
serveis a la ciutadania. També a la consideració que fins ara s’havia
tingut del municipi com a govern polític, convertint-lo en un mer gestor de
decisions alienes. Els Ajuntaments han estat les administracions públiques
que han patit les polítiques d’austeritat més agressives i insolidàries.
La reforma plantejada priva a les entitats locals de les competències en
matèria de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció

social, així com en altres
polítiques d’ocupació, etc.

competències:

Sanitat,

consum,

igualtat,

Aquesta Llei consagra una visió exclusivament economicista de les funcions
de l’Estat, i en especial de les Entitats Locals, en citar l’estabilitat
pressupostària com a principi rector que ha de presidir les actuacions de
totes
les
Administracions
públiques
en
comptes
l’atenció
en
els
ciutadans/es i la qualitat en la prestació de serveis en el centre de la
reforma. Paradoxalment, aquesta mesura d’estalvi s’estableix damunt de
l’Administració Local, l’única que es manté sense dèficit públic el 2015 i
les previsions fins a 2019 se situen en el 0,0%.
Des del principi, el PSOE s’ha oposat frontalment a aquesta reforma perquè
ataca i danya a l’arrel mateixa del govern municipal, retalla competències
als Ajuntaments i obre el camí a la desaparició o a la privatització dels
serveis socials que presten els Ajuntaments. El text és, a més, un atac a
la Carta Europea de l’Autonomia Local. També s’hi ha oposat la resta dels
grups de l’oposició i els batles de tota Espanya, inclosos molts del Partit
Popular. Per això es va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra
aquesta Llei.
Igualment, més de 3.000 ajuntaments de tota Espanya, que representen a més
de 16 milions de ciutadans i ciutadanes, van plantejar un conflicte davant
del
Tribunal
Constitucional
en
defensa
de
l’autonomia
local
constitucionalment garantida. Tant els recursos presentats com el conflicte
plantejat varen ser admesos a tràmit pel Tribunal Constitucional i estan
pendents de tramitació i sentència.
La crisi econòmica planteja nous reptes per a les entitats locals, reptes
que, units a la necessària derogació de la Llei per a la Reforma Local,
obren un escenari que ha d’estar protagonitzat per les propostes, el diàleg
i el consens polític per a resoldre amb eficàcia els problemes que venen
arrossegant les entitats locals i que els seus primers afectats són els
ciutadans i ciutadanes.
El principal objectiu ha de ser aplicar el principi de subsidiarietat. Les
entitats locals són les administracions més properes a la ciutadania. Per
això reforçar el seu caràcter democràtic i millorar la seva capacitat per a
prestar serveis han de ser les prioritats. Per a això és fonamental la
participació de la ciutadania en les dacions més importants dels
ajuntaments, mitjançant mecanismes efectius de participació. La segona
característica ha de ser la transparència. La ciutadania necessita saber de
manera clara què fa l’Administració que té més propera. Només així podrà
jutjar i controlar als governs locals i als seus representants amb
responsabilitat. El tercer tret és la suficiència pressupostària. Des de fa
molt de temps els nostres ajuntaments necessiten unes competències clares i
uns ingressos suficients per a dur-les a terme. Només una administració que
atén als seus ciutadans i ciutadanes és una administració útil.
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA A PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA:
Instar al Govern de l’Estat a adoptar urgentment les mesures necessàries
per a:
.- Derogar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local
.- Aprovar una Llei de Règim Local que reforci l’autonomia local, que
garanteixi un sistema de finançament estable i proporcional a unes
competències ben definides dels ens locals i aquelles que no essent
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pròpies,
previ
conveni,
puguin
desenvolupar-se
sense
comprometre
l’estabilitat pressupostària amb garanties de control i de transparència en
la gestió pública.
.- Impulsar, des del consens, una nova Llei de les Hisendes Locals
que doti d’estabilitat, rigor i recursos les competències assumides per les
entitats locals, de manera coordinada amb la de finançament autonòmic,
definint amb claredat la participació de les hisendes locals en els Tributs
de l’Estat (PIE) i en els de les Comunitats Autònomes (PICAs)
Es Migjorn Gran, 19 de gener de 2016
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que la moció va en contra de la llei
que va aprovar el ministre Montoro, i no solament els partits d’esquerres
sinó també molts batles del grup popular consideren que aquesta llei es vol
carregar l’Administració Local que es la més propera al ciutadà.
El Sr. Batle diu que la llei
l’Ajuntament no té competència
econòmicament les competències.

et diu que
però a la

en determinades qüestions
vegada no venen dotades

El Sr. Batle diu que com Ajuntament petit no hi estan d’acord i per això
porten aquesta moció al Ple.
El Sr. Verdú respon que aquesta llei efectivament lleva competències als
ajuntaments però a la vegada obliga com al cas de Migjorn a haver de fer un
Pla Econòmic Financer, i Migjorn és l’únic ajuntament de Menorca que no el
té. El Sr. Verdú diu que aquesta llei fa que els ajuntaments no s’endeutin
més del que poden pagar.
La Sra. Sánchez diu que es una llei que perjudica a tota la població i que
treu competències als ajuntaments que són l’Administració que rep
directament al ciutadà. La Sra. Sanchéz comenta que es una llei que afecta
a competències de serveis socials, immigració, polítiques d’igualtat,
sanitàries.
La Sr. Sánchez diu que el grup popular només li preocupa la part econòmica.
I conclou que és l’Administració que més presta al ciutadà i és
l’Administració que menys té a veure amb el desastre econòmic.
La Sra. Sánchez diu que el grup popular no li ha sabut dir quines propostes
fan ja que es limiten a mirar xifres i el que l’equip de govern fa
malament.
La Sra. Sánchez conclou que l’equip de govern mira pel ciutadà i per
prestar un bon serveis, per això es preocupen de demanar diners.
El Sr. Verdú respon que deixar un Ajuntament ple de deutes comporta que
desprès s’hagin de llevar serveis. El Sr. Verdú diu que per exemple el
centre de dia es podria aprofitar per fer habilitar llits per tal que també
la gent es quedés a dormir.
El Sr. Verdú diu que el poble li fa falta disposar d’espai per a dormir la
gent major.

La Sra. Sánchez demana si sap de gent que espera que l’Ajuntament doni
aquest servei.
La Sra. Sánchez diu que
recorda que quan ella va
ara són 15 usuaris. I
s’ampliaria el centre de

el centre de dia s’ha omplert amb gent de fora i
començar com a regidora només hi havia 5 usuaris i
diu que si hi hagués gent de Migjorn en espera
dia si fos necessari.

El Sr. Batle conclou dient que el qui va deixar l’Ajuntament més endeutat
de tot va ser la legislatura 2007-2011, on governava el partit popular.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la moció i s’aprova per cinc
(5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez Tuomala, Sra. Ameller Sales,
Sra. Al·lès Llistò, Sr. Triay Nadal i tres (3) vots en contra del Sr. Verdú
Navarro, Sr. Triay Barber i Sr. Camps Florit.
ONZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
11.1 El Sr. Batle diu que en el Ple de dia 17.12.2015 al parlar del
Pressupost, el grup popular va fer una pregunta i jo em vaig comprometre a
contestar en un pròxim ple.
El Sr. Batle recorda que es va parlar d’una factura de 4.261€ i es va dir
entre altres coses que aquesta factura no compliria amb la Llei de
contractes, ja que passava el 10% previst a la llei de contractes.
El Sr. Batle comenta que el fet que una factura arribi a l’Ajuntament no
vol dir que aquesta sigui correcte. El Sr. Batle comenta que aquesta
factura es va revisar i a més aquesta no feia referència únicament a una
obra, sinó que feia referència dues obres, per la qual cosa la consideració
de que l’Ajuntament no complia la llei no era correcta.
El Sr. Batle conclou que es va donar conformitat a dues factures, una de
1.272,92€ per una qüestió en concret i una altre de 1.134,78€, i acaba
dient que amb això dóna resposta al grup popular i per tant, no s’ha
incomplet la llei de contractes.
El Sr. Verdú diu que el paper que ell té posa l’obra i els extres, si
desprès això esta equivocat és una altre cosa.
El Sr. Batle respon que aquella factura desglossava dues obres, un feia
referència al saló verd i l’altre feia referència al pàrquing d’allà al
costat.
El Sr. Verdú respon que el paper de l’Ajuntament posa explanada uns 30.000€
i extres.
El Sr. Batle respon que feia referència a dues obres, extres d’explanada i
extra del saló verd.
11.2 El Sr. Verdú diu que fa uns quants plens va sortir el tema de la
galeria d’aquí al costat.
El Sr. Verdú comenta que el grup popular va cridar a un enginyer que va fer
passar una càmara per un forat per a comprovar si s’havia executat la
galeria en qüestió.
El Sr. Verdú conclou que fetes les comprovacions l’esmentada galería no hi
és i li agradaria saber com està el tema.
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El Sr. Batle abans de contestar, diu que veu que el grup popular quan es
una cosa que li interessa criden un enginyer per a què ho comprovi, però
per contra quan es hora de fer números per fer propostes pel pressupost
sembla que els hi ha de passar l’equip de govern.
El Sr. Batle diu que el punt es va retirar de l’ordre del dia perquè no ho
tenia clar i explica que quan estigui clar ho tornaran dur al ple.
El Sr. Verdú respon que només volien saber com esta el tema.
El Sr. Batle respon que quan estigui solucionat i es tingui clar es tornarà
a portar a ple, i s’estimarà l’escrit o no, i és tornarà la fiança o no.
El Sr. Verdú diu que ells ho han comprovat i no hi ha galería, si això
serveix d’ajuda perfecte.
El Sr. Batle respon que quan l’Ajuntament faci la comprovació i es
desprengui que no hi ha galeria, si això es així, no es retornarà la fiança
dipositada.
11.3 El Sr. Triay Nadal comenta que en relació al tema de la casa dels
jubilats que ha sortit a nes ple, diu que ell es membre de la directiva
dels jubilats, i que com a regidor creu que no hi hauria de ser i que l’any
que ve deixarà el càrrec.
El Sr. Triay Nadal explica que la casa és dels jubilats i diu que les
gestions que farà la directiva és demanar a nes jubilats que volen fer amb
la casa, si la volen vendre o no, si volen fer una permuta...
El Sr. Triay Nadal diu que a la pròxima assemblea extraordinària
directiva demanarà als jubilats que volen fer amb la casa.

la

El Sr. Triay Barber intervé dient que ell era a la reunió dels jubilats i
recorda que en aquesta reunió es va dir que la casa es trobava amb mal
estat i l’oposició havia proposat destinar diners als jubilats per tal que
poguessin apuntalar la casa.
El Sr. Verdú es dirigeix a la Sra. Sánchez i li diu que la seva postura
respecte a fer alguna aportació als jubilats no era per anar en contra de
la proposta de posar una càmara per gravar els plens.
El Sr. Batle respon que de l’al·legació no quedava tan clar i diu que
l’al·legació no la proposa desestimar únicament la Sra. Sánchez sinó que es
una desestimació de l’equip de govern.
11.4 El Sr. Triay Barber diu que els decrets dels quals s’han donat compte
al ple ha vist que s’ha donat de baixa uns 2071e d’IBI que fan referència a
zones verdes i centre de docent de Sant Tomàs, i li agradaria saber si
aquestes zones estan escripturades a favor de l’Ajuntament.
El Sr. Batle respon que si es genera un rebut a nom d’un particular,
aquestes zones no són municipals.
El Sr. Batle explica que en aquestes zones verdes hi ha les estacions de
bombeig (costat Halley, rotonda davant de Vistamar). El Sr. Batle diu que
això s’ha fet tots els darrers anys i ell ja s’hi va trobar que es feia.
El Sr. Batle diu que són les zones verdes que ha enumerat i la zona
classificada per la normativa urbanística com centre docent.
11.5 el Sr. Triay Barber demana com està el tema del bus llançadera.

El Sr. Batle respon que el Director Insular de Mobilitat va dir que
començaria el desembre i desprès ens va dir que seria a principi d’any però
a data d’avui no ha començat
El Sr. Batle conclou que espera que comenci els propers dies o setmanes.
11.6 El Sr. Triay Barber diu que el dia 31 de desembre es va celebrar un
ball al Saló Verd i li agradaria saber si tenia s’aforament aprovat i com
és que no hi ha cap extintor posat.
El Sr. Batle abans de contestar demana al Sr. Triay Barber si està d’acord
en què es fes el ball al Saló verd.
EL Sr. Triay Barber respon que no.
El Sr. Batle diu que el ball va ser un èxit i avança que tot allò que es
faci per carnaval es celebrà al Saló Verd.
El Sr. Batle comenta que el projecte d’activitats està redactat i s’està
acabant d’executar. I el Sr. Batle diu que els extintors i les fletxes de
senyalització no estaven penjats, però hi havia un extintor dins la zona de
bar i el del bar i els regidors sabien on era l’extintor.
El Sr. Batle diu que l’espai té un aforament de 100 persones.
El Sr. Triay respon que a ell li agradaria que les coses se facin bé, i
sobretot en espais públics.
El Sr. Batle respon que ara la llei et diu que quan s’aprova el projecte
d’obres també s’ha d’aprovar el projecte d’activitats.
El Sr. Batle conclou que ara el Saló Verd complirà urbanísticament i amb el
projecte d’activitats.
11.7 El Sr. Triay Barber demana si es fan revisions de legionela als
centres esportius.
El Sr. Batle respon que no. I explica que el que es fa amb una empresa
especialitzada és revisar els aparells d’aire condicionat.
El Sr. Triay Barber diu que creu que els edificis públics una vegada a
l’any han de fer una revisió de legionela.
El Sr. Batle respon que analítiques d’aigua si que se’n fan.
El Sr. Triay Barber diu que la seva pregunta fa referència a la legionela
en concret.
El Sr. Triay Nadal respon que si la llei ho diu es faran.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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