ACTA DE LA
28/12/2018.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 28/12/2018, 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.
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Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sr. Pere Riudavets i Fayas
Sra. Magdalena Goñalons Al·lés
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

S’han excusat d’assistir-hi els regidors Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
del grup socialista i el regidor Sr. Enrique Berlinghieri Martínez del grup
no-adscrit.
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 membres tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de data
29.11.2018, el Sr. Riudavets comenta que avui ha parlat amb la secretària i
li ha manifestat que la redacció del punt quart estava un poc confusa i
comenta que la secretaria li ha comentat que l’acord quedava clar i que
aquelles intervencions formaven part del dictamen de la comissió
informativa, sense cap més intervenció es sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL DE L'ACORD "BAIXA I DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS D'EXERCICIS TANCATS" (DEVIN 2018/2 I DEVIN 2018/7)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.12.2018, que es trancriu a continuació:
“La secretària de la comissió explica que a l’acord del punt 11 de l’acta
de la comissió informativa d’hisenda, règim intern i territori de data
15.11.2018 hi ha una errada material amb l’acord pres i que es tracta de la
inclusió d’una baixa i retornament ja inclosa en el primer punt.
Així idò, allà on diu:
Allà on diu:
ÚNIC.- Donar de baixa i retornar la quantitat de 420,28€ corresponent a la
següent relació:
PERÍODE

REBUT
SUBJECTE

SUBCONCEPTE

A DONAR DE
BAIXA I
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PASSIU

RETORNAR

1R TRIM. 2014

M. G. P.

321

Subministrament

5,5

1R TRIM. 2014

M. G. P.

321

Clavegueram

1R TRIM. 2014

M. G. P.

321

Cànon

1R TRIM. 2014

M. G. P.

321

Iva

2N TRIM. 2014

M. G. P.

1058

Subministrament

2N TRIM. 2014

M. G. P.

1058

Clavegueram

2N TRIM. 2014

M. G. P.

1058

Cànon

2N TRIM. 2014

M. G. P.

1058

Iva

3R TRIM. 2014

M. G. P.

1795

Subministrament

3R TRIM. 2014

M. G. P.

1795

Clavegueram

3R TRIM. 2014

M. G. P.

1795

Cànon

3R TRIM. 2014

M. G. P.

1795

Iva

0,5

4T TRIM. 2014

M. G. P.

3276

Subministrament

5,5

4T TRIM. 2014

M. G. P.

3276

Clavegueram

4T TRIM. 2014

M. G. P.

3276

Cànon

4T TRIM. 2014

M. G. P.

3276

Iva

1R TRIM. 2015

M. G. P.

321

Subministrament

1R TRIM. 2015

M. G. P.

321

Clavegueram

1R TRIM. 2015

M. G. P.

321

Cànon

1R TRIM. 2015

M. G. P.

321

Iva

2N TRIM. 2015

M. G. P.

1064

Subministrament

2N TRIM. 2015

M. G. P.

1064

Clavegueram

2N TRIM. 2015

M. G. P.

1064

Cànon

9
11,66
0,55
5,5
9
11,66
0,55
5
8,5
11,66

9
11,66
0,55
5,5
9
11,66
0,55
5
8,5
11,66
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2N TRIM. 2015

M. G. P.

1064

Iva

0,5

3R TRIM. 2015

M. G. P.

1808

Subministrament

5,5

3R TRIM. 2015

M. G. P.

1808

Clavegueram

3R TRIM. 2015

M. G. P.

1808

Cànon

3R TRIM. 2015

M. G. P.

1808

Iva

4T TRIM. 2015

M. G. P.

2553

Subministrament

4T TRIM. 2015

M. G. P.

2553

Clavegueram

4T TRIM. 2015

M. G. P.

2553

Cànon

4T TRIM. 2015

M. G. P.

2553

Iva

1R TRIM. 2016

M. G. P.

321

Subministrament

1R TRIM. 2016

M. G. P.

321

Clavegueram

1R TRIM. 2016

M. G. P.

321

Cànon

1R TRIM. 2016

M. G. P.

321

Iva

2N TRIM. 2016

M. G. P.

1073

Subministrament

2N TRIM. 2016

M. G. P.

1073

Clavegueram

2N TRIM. 2016

M. G. P.

1073

Cànon

2N TRIM. 2016

M. G. P.

1073

Iva

0,5

3R TRIM. 2016

M. G. P.

1825

Subministrament

5,5

3R TRIM. 2016

M. G. P.

1825

Clavegueram

3R TRIM. 2016

M. G. P.

1825

Cànon

3R TRIM. 2016

M. G. P.

1825

Iva

4T TRIM. 2016

M. G. P.

2580

Subministrament

4T TRIM. 2016

M. G. P.

2580

Clavegueram

4T TRIM. 2016

M. G. P.

2580

Cànon

9
11,66
0,55
5,5
9
11,66
0,55
5
8,5
11,66
0,5
5
8,5
11,99

9
11,99
0,55
5,5
9
11,99
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4T TRIM. 2016

M. G. P.

2580

Iva

0,55

1R TRIM. 2017

M. G. P.

322

Subministrament

1R TRIM. 2017

M. G. P.

322

Clavegueram

1R TRIM. 2017

M. G. P.

322

Cànon

1R TRIM. 2017

M. G. P.

322

Iva

2N TRIM. 2017

M. G. P.

1078

Subministrament

2N TRIM. 2017

M. G. P.

1078

Clavegueram

2N TRIM. 2017

M. G. P.

1078

Cànon

2N TRIM. 2017

M. G. P.

1078

Iva

0,5

3R TRIM. 2017

M. G. P.

1834

Subministrament

5,5

3R TRIM. 2017

M. G. P.

1834

Clavegueram

3R TRIN. 2017

M. G. P.

1834

Cànon

3R TRIM. 2017

M. G. P.

1834

Iva

2017

M.P.T.

548

5
8,5
11,99
0,5
5
8,5
11,99

9
11,99
0,55

IBI Urbana

TOTAL

23,95
420,28 €

SEGON.- Donar de baixa i retornar la quantitat de 23,95 € corresponent a la
següent relació:
ANY

BASE
LIQUIDABLE

IMPORT A PAGAR IMPORT PAGAT

A RETORNAR

2017

24.519,66 €

73,56 €

85,54 €

11,98 €

2017

24.519,66 €

73,56 €

85,53 €

11,97 €

TOTAL

23,95 €

Ha de dir:
ÚNIC.- Donar de baixa i retornar la quantitat de 420,28€ corresponent a la
següent relació:
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PERÍODE

SUBJECTE
PASSIU

REBUT

SUBCONCEPTE

A DONAR DE
BAIXA I
RETORNAR

1R TRIM. 2014

M. G. P.

321

Subministrament

5,5

1R TRIM. 2014

M. G. P.

321

Clavegueram

1R TRIM. 2014

M. G. P.

321

Cànon

1R TRIM. 2014

M. G. P.

321

Iva

2N TRIM. 2014

M. G. P.

1058

Subministrament

2N TRIM. 2014

M. G. P.

1058

Clavegueram

2N TRIM. 2014

M. G. P.

1058

Cànon

2N TRIM. 2014

M. G. P.

1058

Iva

3R TRIM. 2014

M. G. P.

1795

Subministrament

3R TRIM. 2014

M. G. P.

1795

Clavegueram

3R TRIM. 2014

M. G. P.

1795

Cànon

3R TRIM. 2014

M. G. P.

1795

Iva

0,5

4T TRIM. 2014

M. G. P.

3276

Subministrament

5,5

4T TRIM. 2014

M. G. P.

3276

Clavegueram

4T TRIM. 2014

M. G. P.

3276

Cànon

4T TRIM. 2014

M. G. P.

3276

Iva

1R TRIM. 2015

M. G. P.

321

Subministrament

1R TRIM. 2015

M. G. P.

321

Clavegueram

1R TRIM. 2015

M. G. P.

321

Cànon

1R TRIM. 2015

M. G. P.

321

Iva

2N TRIM. 2015

M. G. P.

1064

Subministrament

2N TRIM. 2015

M. G. P.

1064

Clavegueram

9
11,66
0,55
5,5
9
11,66
0,55
5
8,5
11,66

9
11,66
0,55
5,5
9
11,66
0,55
5
8,5
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2N TRIM. 2015

M. G. P.

1064

Cànon

11,66

2N TRIM. 2015

M. G. P.

1064

Iva

0,5

3R TRIM. 2015

M. G. P.

1808

Subministrament

5,5

3R TRIM. 2015

M. G. P.

1808

Clavegueram

3R TRIM. 2015

M. G. P.

1808

Cànon

3R TRIM. 2015

M. G. P.

1808

Iva

4T TRIM. 2015

M. G. P.

2553

Subministrament

4T TRIM. 2015

M. G. P.

2553

Clavegueram

4T TRIM. 2015

M. G. P.

2553

Cànon

4T TRIM. 2015

M. G. P.

2553

Iva

1R TRIM. 2016

M. G. P.

321

Subministrament

1R TRIM. 2016

M. G. P.

321

Clavegueram

1R TRIM. 2016

M. G. P.

321

Cànon

1R TRIM. 2016

M. G. P.

321

Iva

2N TRIM. 2016

M. G. P.

1073

Subministrament

2N TRIM. 2016

M. G. P.

1073

Clavegueram

2N TRIM. 2016

M. G. P.

1073

Cànon

2N TRIM. 2016

M. G. P.

1073

Iva

0,5

3R TRIM. 2016

M. G. P.

1825

Subministrament

5,5

3R TRIM. 2016

M. G. P.

1825

Clavegueram

3R TRIM. 2016

M. G. P.

1825

Cànon

3R TRIM. 2016

M. G. P.

1825

Iva

4T TRIM. 2016

M. G. P.

2580

Subministrament

4T TRIM. 2016

M. G. P.

2580

Clavegueram

9
11,66
0,55
5,5
9
11,66
0,55
5
8,5
11,66
0,5
5
8,5
11,99

9
11,99
0,55
5,5
9
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4T TRIM. 2016

M. G. P.

2580

Cànon

11,99

4T TRIM. 2016

M. G. P.

2580

Iva

0,55

1R TRIM. 2017

M. G. P.

322

Subministrament

5

1R TRIM. 2017

M. G. P.

322

Clavegueram

8,5

1R TRIM. 2017

M. G. P.

322

Cànon

11,99

1R TRIM. 2017

M. G. P.

322

Iva

0,5

2N TRIM. 2017

M. G. P.

1078

Subministrament

5

2N TRIM. 2017

M. G. P.

1078

Clavegueram

8,5

2N TRIM. 2017

M. G. P.

1078

Cànon

11,99

2N TRIM. 2017

M. G. P.

1078

Iva

0,5

3R TRIM. 2017

M. G. P.

1834

Subministrament

5,5

3R TRIM. 2017

M. G. P.

1834

Clavegueram

9

3R TRIN. 2017

M. G. P.

1834

Cànon

11,99

3R TRIM. 2017

M. G. P.

1834

Iva

0,55

M.P.T.

548

IBI Urbana

23,95

2017
TOTAL

La comissió, per unanimitat acorda proposar
l’acord amb els termes abans esmentats.”

420,28 €

al

Ple

la

rectificació

de

Sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
TERCER.- RATIFICACIÓ DEL 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 FINANÇATS PEL CIM
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.12.2018, que es trancriu a continuació:
“El batle comenta que normalment no s’exhaureix la partida.
La Sra. Sánchez comenta que l’addenda posa que l’augment de la partida es
per fer front a les possibles ajudes degut a la pana elèctrica, demana si
es gestionarà des de l’Ajuntament.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Atès que en data 3.12.2018 (RE 1525) vam rebre notificació de l'aprovació
de l'addenda al Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament des Migjorn Gran
per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals
temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca.
La comissió per unanimitat acorda proposar al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar l'addenda al Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament des
Migjorn Gran
per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics
individuals temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular
de Menorca.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
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QUART.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL
FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ, ANY 2018
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.12.2018, que es trancriu a continuació:
“Atesa la voluntat de l’Ajuntament des Migjorn Gran d’atorgar una subvenció
al Fons Menorquí de Cooperació, el batle explica que es tracta del mateix
conveni que ja es va signar l’any passat. Explica que el conseller l'any
passat va demanar que augmentessim l'ajut amb uns 1000 euros enguay el
conveni és pel mateix import, els 8.000 € inicials més 1.018 €. Explica
també que aquest conveni no s’havia pogut signar encara degut a que el Fons
Menorquí no l'havia presentat, de fet l’ajuntament els hi va reclamar.
El Sr. Verdú diu que no entèn perque el conseller va demanar que aportessim
més quantitat si ja aportam el percentatge que toca.
El batle li diu que l’aportació ha de ser del 0’7 % del pressupost i que el
nostre ajuntament supera aquest percentatge, però que el conseller va
demanar augmentar la quantitat per tal de poder fer front a possibles casos
d’immigrants en concepte de lloguer social.
La Sra. Sánchez intervé i diu que el 0'7% depèn de com es miri, no és el
mateix calcular-lo sobre el pressupost total que fer-ho restant les
inversions, o els sous i demés... diu que quan ella era regidora no
arribaven al percentatge demanat.
La Comissió per unanimitat, proposa al Plenari municipal l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i el Fons
Menorquí de Cooperació, per la qual l'Ajuntament concedeix una subvenció
màxima de 9.018€ anuals per col·laborar amb les accions de cooperació que
executa anualment el Fons i aquelles accions de sensibilització.
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 23148002 del Pressupost municipal de l’exercici 2018.
QUART.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que és el mateix conveni i mateix
import de l’any passat.

Sense cap més intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
CINQUÈ.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE
L'ILLA PER A LA DISTRIBUCIÓ D'AJUDES PER AL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ
INFANTIL PER A CURSOS 2018-2019 I 2019-2020
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.12.2018, que es trancriu a continuació:
“Atès que en data
remetre el Conveni
l’illa per a la
infantil per als
totes les parts.

04.12.2018 (RE 1529) el consell Insular de Menorca va
entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de
distribució d'ajudes per al primer cicle d'educació
cursos 2018-2019 i 2019-2020, degudament signat per a
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La comissió per unanimitat acorda proposar al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Ratificar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
Ajuntaments de l'illa per a la distribució d’ajudes per al primer cicle
d’educació infantil per als cursos 2018-2019 i 2019-2020.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca i als
ajuntaments de Menorca.”
Sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A UBICAR PERSONAL TÈCNIC D'ORIENTACIÓ DEL
CIM A UN ESPAI INDIVIDUAL, TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.12.2018, que es trancriu a continuació:
“Atès que en data 29.11.2018 (RE 1514) el Consell Insular de Menorca va
remetre el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran per a ubicar personal tècnic d'orientació del
CIM a un espai individual, titularitat de l'Ajuntament, a través del Servei
d'Orientació Laboral per a l'Ocupació.
El batle explica que es tracta d’una persona del poble que utilitzarà un
espai, que de fet ja està fent servir, als serveis socials, comenta que per
tal de donar-li forma s’ha de signar aquest conveni. Segueix diguent que
van creure convenient poder-li cedir un espai on durà a terme la seva
feina, no només a nivell del nostre poble, sinó que també podrà rebre gent
d'altres pobles, apart de poder ajudar en moments puntuals als serveis
socials municipals.
La Sra. Sánchez diu que la persona que hi ha ara fa feina pel Govern Balear
i que gestiona valoracions de dependència i demana quines feines farà. El
batle li contesta que ella farà la seva feina i que ajudarà als serveis
socials quan sigui necessari. La Sra. Sánchez diu que el conveni xerra d’un
orientador laboral. Explica que és una figura que creu molt interessant i
que quan ella era regidora aquesta figura existia, després el partit
popular va llevar aquesta persona. Comenta que l’orientador anava coordinat
amb el SOIB, remarca el benefici pel poble d’aquesta figura. Torna a
demanar quina feina ferà, el batle diu que la feina de serveis socials
engloba tot açò que ella ha dit i que el conveni és per la cessió d’un
espai, que el que ha dit de l’ajuda puntual als serveis socials està clar
que no s’especifica el conveni.
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La Sra. Sánchez es queixa que el batle no s’hagi llegit el conveni i el
batle diu que no es ver. La Sra. Sánchez diu que la feina que aquesta
persona fa actualment no té res a veure en formació, treball, recerca de
feina i demés.
Intervé el Sr. Verdú diguent que la persona farà la seva feina i ajudarà
als serveis socials, la Sra. Sánchez diu que açò no és el que diu el
conveni.
La comissió acorda per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a ubicar personal tècnic
d'orientació del CIM a un espai individual, titularitat de l'Ajuntament, a
través del Servei d'Orientació Laboral per a l'Ocupació.
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SEGON.- Notificar l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que a la comissió ho va voler explicar
i tal vegada massa i tot, i sel va acusar de explicar coses que el conveni
no deia.
El Sr. Batle explica que el conveni consisteix en que una persona que fa
feina pel CIM se la ubiqui al centre de salut i diu que va afegir, que
l’asssistenta social li havia dit que així li poden demanar coses de tant
en quant a aquesta persona, i comenta que això no està dins el conveni i
recorda que el Sr. Batle si s’ha llegit el conveni.
El Sr. Riudavets comenta que xerra de dues persones.
El Sr. Batle respon que en principi només es una, na Juana.
El Sr. Riudavets comenta que no entén que sigui una persona del CIM quan
els temes de dependència depenen del Govern Balear, i per això dubte que na
Juana tengi res a veure amb el CIM.
El Sr. Batle respon que l’espai ha estat cedit a aquesta persona na Juana,
i comenta que fins ara no hi havia cap document.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretària.
La secretària diu que l’espai que es cedeix amb aquest conveni es per a una
orientadora laboral, i res té a veure amb dependència.
El Sr. Riudavets creu que s’està xerrant de dues coses diferents.
El Sr. Batle comenta que l’únic espai que s’ha demanat a l’Ajuntament ha
estat per na Joana i sempre havia entés que aquest conveni era per això.
El Sr. Riudavets comenta que tal vegada s’ha donat una confusió pel fet de
que les dues persones hagin de col·locar-se en el centre sanitari.
El Sr. Batle conclou que podrien votar a favor i es demanarà al Cim quina
persona i quina feina ha de fer aquesta persona.
Sense cap més intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

SETÈ.- CONVENI D'ENCOMANA DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
ELS AJUNTAMENTS DE MENORCA PER A LA REDACCIÓ DELS PLANS D'ACCESSIBILITAT
MUNICIPAL DE L'ILLA DE MENORCA - PLA INSULAR (E0434 2018 000002)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.12.2018, que es trancriu a continuació:
“El Sr. Batle comenta que el Consell Insular de Menorca, els va demanar
expressament que sol·licitessin l’encomanda de gestió i així el Consell
Insular de Menorca podria fer els Plans d’Accessibilitat municipal per a
tots els ajuntaments.
Vist l'esborrany de conveni d’encomanda de gestió entre el Consell Insular
de Menorca i els Ajuntaments de Menorca i per la redacció dels Plans
d'accessibilitats municipals de l'illa de Menorca- Pla Insular.
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Per això, la Comissió proposa al Ple per unanimitat, l'adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar el Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell Insular
de Menorca i els Ajuntaments de Menorca per la redacció dels Plans
d'accessibilitat municipal de l'illa de Menorca.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que s’encomana la gestió al CIM per
que aquest redacti aquests plans i facin aquesta feina el CIM i el cost
vagi a càrrec del CIM.
Sense cap més intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

VUITÈ.- PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL TRAM SUD DEL CARRER
MAJOR. APROVACIÓ DEFINITIVA (E0462 2018 000012)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.12.2018, que es trancriu a continuació:
“El Batle explica que aquest projecte es va aprovar inicialment el mes de
novembre i ara es vol dur a aprovació definitiva per tal que pugui ser
aprovat en el darrer ple de l’any.
La Sra. Sànchez comenta que el seu grup s’abstindrà, ja que abans de
prendre una decisió definitiva sobre el seu vot, li agradaria estudiar el
projecte en qüestió del qual n’han demanat còpia.
La Sra. Sànchez demana com està el projecte de canalització de les pluvials
que ha de connectar amb aquest.
El Sr. Batle respon que s’està redactant i
redactat com hi ha partida de les inversions
serà aprovat i es treurà a licitació. El Sr.
agradat treure els dos projectes a licitació a

explica que un cop estigui
sostenibles de l’Ajuntament,
Batle comenta que li hauria
la vegada.

La Sra. Sànchez demana si el projecte que es dur ara a aprovació contempla
la infraestructura del gas.
El Sr. Batle respon que pel que recorda aquest projecte inclou el gas.
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La Sra. Sànchez demana si al projecte de nous pluvials del carrer Major
tram Nord hi havia contemplat el gas.
El Sr. Batle respon que no.
La Sra. Sànchez comenta que tot i no estar al projecte els tubs de gas
s’han posat i no enten com s’ha fet i com es pagaran aquests tubs sinó
estaven al projecte.
El Sr. Batle respon que l’empresa del gas i l’empresa que dur a terme les
obres del carrer Major es varen posar d’acord, i la posada dels tubs de gas
no suposa cap cost afegit per l’Ajuntament.
La Sra. Sànchez comenta que no entén que des de l’Ajuntament es faci un
projecte i desprès s’hi posin tubs que no estan contemplats al projecte.

Identif. doc. elect.: ES-07902-2018-AD2157C4-FFFB-449B-8398-2BC7EEF90379 28/12/2018 16:43:50 Pag.:12/19
Ajuntament des Migjorn-07902- Org.:L01079028 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

El Sr. Batle respon que varen rebre la petició de l’empresa de gas i varen
considerar més convenient posar aquests tubs que tornar a aixecar el carrer
d’aquí a uns anys.
La Sra. Sànchez comenta que tal vegada hauria estat convenient abans de
posar tubs de gas esbrinar si arribaria o no el gas a Menorca, i diu que hi
ha veïns del carrer Major als quals sel’s ha ofert ja el servei de gas.
La Sra. Goñalons diu que abans de posar tubs de gas s’hauria d’haver
demanat al veïns si els interessava.
EL Sr. Camps respon que es absurd i impossible que ja s’hagi oferit gas.
La Sra. Goñalons es demana quants de veïns en voldran de gas.
El Sr. Verdú comenta que aquests projectes d’obres són propostes del partit
socialista i segur que sabien que es preveia gas i no entén ara quin és el
problema.
El Sr. Verdú conclou que aquest servei de gas és una millora pel poble,
però es impossible que a data d’avui es pugui oferir el servei als veïns.
Es passa a votar i els membres de la Comissió, per tres (3) vots a favor
del Sr. Batle, Sr. Verdú i Sr. Camps i tres (3) abstencions de la Sra.
Sànchez, Sra. Gonñalons i Sr. Conesa, acorden proposar al Ple l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte constructiu millora de les
instal·lacions del tram sud del carrer Major. redactat per l'enginyer de
Camins Canals i Ports Joan J. Morro Marti en data març 2015 juntament amb
l'annex redactat per mateix enginyer en data setembre 2018, i condicionat a
les condicions imposades per a Direcció General de Salut Pública i
Participació en data 2.10.2018 i amb l'advertiment de que la instal·lació
de recollida i evacuació de les aigües pluvials prevista en aquest projecte
no podrà entrar en funcionament fins que no s'hagin executat -prèvia
tramitació
corresponent-,
les
obres
corresponents
al
"Projecte
de
canalització de la xarxa d'aigua pluvial al carrer cap de la Vila des
Migjorn Gran i dipòsit laminador de tempesta al camí de s'Engulidor", amb
un pressupost d'execució per contracte per la quantitat de 482.162,91€ (IVA
inclòs)., condicionat a
• Que a la finalització del dia 28.12.2018 no s'hagin presentat
al·legacions al mateix.
• A l’efectiva aprovació definitiva de la modificació pressupostaria
núm. 17/2018, de crèdit extraordinàri.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 150-61002

TERCER.- Les
9/2017, de 8
transposen a
Europeu i del

obres seran adjudicades d'acord amb allò previst a la Llei
de novembre, de Contractes del Sector públic, per la qual es
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

QUART.- Notificar l'esmentat acord a l'Agència Estratègica Turística de les
Illes Balears.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que ja coneixen el projecte de
peatonalització del carrer Major- tram sud- i diu que s’està xerrant de
totes les infraestructures noves, de tota la pavimentació nova i comenta
que es va presentar a l’Impost de Fons de Turisme Sostenible 2017 i ve
finançat en el seu 100% per aquet fons.
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El Sr. Batle explica que desprès d’aprovar aquest projecte es portarà als
plecs per a la seva contractació el mes de gener i probablement un annex a
aquest projecte.
El Sr. Batle comenta que el projecte esta condicionat a l’execució del
projecte d’evacuacció de les pluvials cap a s’Engulidor. El Sr. Batle
continua dient que aquest projecte d’evacuació de pluvials s’està redactant
i considera que de cara al mes de gener ja es disposarà d’ell i es portarà
a aprovació i es pugui fer més o menys a la vegada que el que s’està
aprovant ara.
El Sr. Batle conclou que serà un gran projecte per as Migjorn i ara que
s’ha aconseguit el finançament el que es vol és que s’executi dins el mes
de febrer i com té previst uns 4 mesos d’execució es pensa que El juny
estarà executat.
El sr. Riudavets comenta que està bé que s’hagi arribat a temps dins
d’enguany encara que ens trobem al darrer dia hàbil de l’any, i diu que
l’aprovació definitiva del projecte està condicionat a que es pugui
presentar al·legacions fins a la mitja nit d’avui i al igual que a la
modificació pressupostària núm. 17.
El Sr. Riudavets diu que el seu grup està preocupat pel calendari, i
comenta que comparteix amb l’equip de govern i el partit popular en la
conveniència de que les obres s’haguessin fet a la vegada que s’executés el
projecte d’evacuacció de pluvials.
El Sr. Riudavets demana si l’execució del projecte de pluvials es més curt
que els 4 mesos d’aquesta obra.
El Sr. Riudavets demana que ha passat entre la primavera de 2015 i la
tardor de 2018, en els quals han passat 3 anys i mig entre que el Sr. Morro
va tenir l’encarrec de redactar el projecte i el moment en que es porta a
aprovació.
El Sr. Riudavets comenta que ningú dubte de la valia del tècnic Manel de
Febrer, però li estranya que a data d’avui no tengui el projecte
d’evacuació de pluvials redactat, i demana si està pendent de l’Ajuntament
i demanA si pot explicar en que consisteix el dipòsit laminador de
tempesta.
El Sr. Batle explica que el conveni signat amb Agrytursa del percentatge
d’aprofitament lucratiu, on un cop comprada la part hotelera que pujava a
uns 343.000€, ell va exposar a l’equip de govern a quin projecte es volia
destinar. I el Sr. Batle diu que en aquella reunió es va desidir que
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aquella quantitat anés destinada als carrers del nucli antic, per cinc vots
a favor mentres que ell es decantava pel projecte de c/ Major tram sud.
El Sr. Batle comenta que si únicament s’haguessin destinat 340.000€ no
s’hagués pogut canviar les canonades de l’aigua potable, i l’únic que es
feia era les canonades de pluvials i es deixaven les voreres tal i com
estaven i seguien sense complir amb les barreres arquitectòniques i es
feien les noves escomeses d’aigua potable.
El Sr. Batle diu que la majoria de l’equip de govern va optar cap un altre
projecte i per això el projecte que es porta ara va quedar amb finançament
0 i s’està parlant de 500.000€, dels quals no es diposava per això es va
optar a la convocatòria del Fons del turisme sostenible i ha vingut
finançat en el seu 100%.

Identif. doc. elect.: ES-07902-2018-AD2157C4-FFFB-449B-8398-2BC7EEF90379 28/12/2018 16:43:50 Pag.:14/19
Ajuntament des Migjorn-07902- Org.:L01079028 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

El Sr. Batle comenta que apart dels informes interns, al tocar-se canonades
d’aigua potable s’ha de disposar d’informes de sanitat i aquest informe
també ha tardat bastant de temps.
El Sr. Batle explica que el projecte d’evacuació de pluvials es va
encarregar al tècnic Manel de Febrer, ja que considera que és molt
competent, i se li va encarregar alhora dos projectes que venen finançats
pel romanent de tresoreria municipal: evacuacció de pluvials i l’altre és
la canonada des de els dipòsits de Can Borras fins l’enganx del carrer
Major.
El Sr. Batle comenta que el darrer projecte ja l’han presentat i ara
s’enviarà a la Conselleria de Salut per tal que doni el seu vistiplau. I
l’altre és l’evacuacció de les pluvials i per manca de temps no s’ha
presentat.
El Sr. Batle explica que el dipòsit laminador és un dipòsit on va l’aigua
i desprès amb branques més primes amb la finalitat de que l’aigua
s’espargueixi i diu que es col·locarà a la part urbana.
El Sr. Riudavets comenta que els va sorgir el dubte de qui a més s’hauria
d’afegir que el dipòsit estigués en rústic.
El Sr. Riudavets diu que està content que ja es disposi de l’altre projecte
de Manel de Febrer i sembla ser que aquest tècnic no està pedent de
l’Ajuntament sinó que és degut al seu volum de feina que no ho ha
presentat.
El Sr. Riudavets comenta que ja va sortir el tema de si era necessari per a
fer un projecte que és diposes de finançament.
El Sr. Batle respon que fins que no hi ha finançament no es pot aprovar el
projecte, i no és qüestió de fer projectes sense que es puguin aprovar.
El Sr. Verdú explica que va està parlant amb Manel de Febrer i ell li va
dir que entregaria el projecte de la canonada des de els dipòsits. I
comenta que quan es facin les obres del tram sud les aigües aniran a un
pou i comenta que mentres es facin les obres del carrer sud es podrà
aprovar el projecte d’evacuació de pluvials i automàticament el carrer
Major estigui aclarit es faran la resta d’obres.
El Sr. Verdú ja que la unió de les dues pluvials queda fora del carrer
Major, i desprès l’únic que quedarà per fer serà des del pou al carrer
Major,
El sr. Batle recorda que el projecte ve finançat per
tresoreria i per tant, a finals de 2019 ha d’estar executat.

romanents

de

La Sra. Goñalons diu que li estranya que si al projecte del c/ Major –tram
nord no s’ha tocat el clavegueram i es porten tres mesos d’obres i en canvi
s’ha de tocar al c/ Major –tram sud, no entén com es podrà fer només amb
quatre mesos.
El Sr. Verdú respon

que el projecte el va portar el partit socialista.

La Sra. Goñalons diu que ella no parla del contingut sinó de terminis.
El Sr. Verdú respon que es més ràpid fer-ho tot nou que fer-ho a trossos.
El Sr. Riudavets demana si es coneix el termini per executar el projecte
d’evacuació de pluvials.
El Sr. Batle respon que no, que ho dirà el projecte.
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Sense cap més intervenció es sotmet a votació i s’aprova per quatre (4)
vots a favor del Sr. Batle, Sr. Verdú, Sr. Triay i Camps i tres (3)
abstencions del Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets.
El Sr. Batle comenta que li hagués agradat que el partit socialista hagués
votat a favor d’aquest projecte i això no ha estat així i demostra el seu
interès en aquest.
NOVÈ.- 2A. CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS PLUVIALS AL
CARRER MAJOR TRAM NORD I MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA DE L'AV. DE LA
MAR" (E0003 2018 00002)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.12.2018, que es trancriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que aquesta es la segona certificació i fins ara
únicament es disposava de 55.000€ aproximadament certificats.
Vista la 2na certificació, signada per l'enginyer d'obres públiques Manel
de Febrer Olives encarregat de la direcció de l'obra i el representant de
l'empresa contractista Construccions Olives, SL, s'ha comprovat que el
pressupost adjudicat en el seu dia. Tot això, sense perjudici dels canvis
de medició que s'han realitzat sobre algunes partides i de la incorporació
d'algunes noves partides, que en cap cas suposen alteració substancial del
contracte adjudicat en el seu dia, tot d'acord amb el que s'estableix
l'article 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic.
Per això, la Comissió proposa al Ple per unanimitat, l'adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar la 2n certificació de l'obra "Projecte constructiu de nous
pluvials al c/ Major -tram nord- i millora del drenatge de la rotonda de
l'avinguda de la mar des Migjorn Gran" amb el següent detall:
- pressupost de l'obra:
588.040,00€
- pressupost de l'adjudicació:
573.298,00€
- pressupost de les obres executades 27.11.2018:
55.454,63€
- 2n certificació:
101.413,84€
- resta pendent d'executar:
416.429,53€
SEGON.L'esmentada
certificació
pressupostària 150-61000.

anirà

a

càrrec

de

la

partida
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TERCER.- Ordenar el pagament d'aquesta certificació
disponibilitats de la tresoreria municipal.

d'acord

amb

les

QUART.- Comunicar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DESÈ.- 3A. CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS PLUVIALS AL
CARRER MAJOR TRAM NORD I MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA DE L'AV. DE LA
MAR" (E0003 2018 00002)
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.12.2018, que es trancriu a continuació:
“Vista la 3era certificació, signada per l'enginyer d'obres públiques Manel
de Febrer Olives encarregat de la direcció de l'obra i el representant de
l'empresa contractista Construccions Olives, SL, s'ha comprovat que el
pressupost adjudicat en el seu dia. Tot això, sense perjudici dels canvis
de medició que s'han realitzat sobre algunes partides i de la incorporació
d'algunes noves partides, que en cap cas suposen alteració substancial del
contracte adjudicat en el seu dia, tot d'acord amb el que s'estableix
l'article 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic.
Per això, la Comissió proposa al Ple per unanimitat, l'adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar la 3era certificació de l'obra "Projecte constructiu de
nous pluvials al c/ Major -tram nord- i millora del drenatge de la rotonda
de l'avinguda de la mar des Migjorn Gran" amb el següent detall:
-

pressupost de l'obra:
pressupost de l'adjudicació:
pressupost de les obres executades 27.11.2018:
3era certificació:
resta pendent d'executar:

SEGON.L'esmentada
certificació
pressupostària 150-61000.

anirà

588.040,00€
573.298,00€
156.868,47€
143.332,96€
273.096,57€

a

càrrec

TERCER.- Ordenar el pagament d'aquesta certificació
disponibilitats de la tresoreria municipal.

de

la

d'acord

partida
amb

les

QUART.- Comunicar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
ONZÈ.EXPEDIENT
4/2018
DE
ANTERIORS (E0114 2018 000096)

RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS

D'EXERCICIS

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.12.2018, que es trancriu a continuació:
“Vista la relació de factures següent:
Núm. entrada

Import

Nom

Text explicatiu

F/2018/1165

85,78€

INFOTELECOM
NETWORKS, SL

Connexió internet
Saló Verd juliol
2017

F/2018/1185

383,74€

BARBER COLL GROUP, Reparació

SL

compresor bomba
aigua de dipòsit
municipal

Per això, la Comissió proposa al Ple per unanimitat, l'adopció del següent
acord:
PRIMER.- APROVAR l’expedient 4/2018, de reconeixement
d’exercicis anteriors per un import total de 469,52€

d’obligacions

SEGON.- Fer efectiu l’import amb càrrec al pressupost 2018 i disposar el
seu pagament d’acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal.”
Sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
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DOTZÈ.- 4T CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS PLUVIALS AL
C/ MAJOR TRAM NORD I MILLORA DE LA ROTONDA DE L'AV. DE LA MAR (E0003 2018
0002)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.12.2018, que es trancriu a continuació:
“Vista la 4ta certificació, signada per l'enginyer d'obres públiques Manel
de Febrer Olives encarregat de la direcció de l'obra i el representant de
l'empresa contractista Construccions Olives, SL, s'ha comprovat que el
pressupost adjudicat en el seu dia. Tot això, sense perjudici dels canvis
de medició que s'han realitzat sobre algunes partides i de la incorporació
d'algunes noves partides, que en cap cas suposen alteració substancial del
contracte adjudicat en el seu dia, tot d'acord amb el que s'estableix
l'article 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic.
Per això, la Comissió proposa al Ple per unanimitat, l'adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar la 4a certificació de l'obra "Projecte constructiu de nous
pluvials al c/ Major -tram nord- i millora del drenatge de la rotonda de
l'avinguda de la mar des Migjorn Gran" amb el següent detall:
-

pressupost de l'obra:
pressupost de l'adjudicació:
pressupost de les obres executades 18.12.2018:
4ta certificació:
resta pendent d'executar:

SEGON.L'esmentada
certificació
pressupostària 150-61000.

anirà

a

588.040,00€
573.298,00€
300.201,43€
62.632,14€
210.464,43€
càrrec

TERCER.- Ordenar el pagament d'aquesta certificació
disponibilitats de la tresoreria municipal.

de

la

d'acord

partida
amb

les

QUART.- Comunicar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
TRETZÈ.- 5ENA CERTIFICACIÓ DE L'OBRA " PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS
PLUVIALS AL C/ MAJOR TRAM NORD I MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA DE
L'AV. DE LA MAR (E0003 2018 00002)

Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 28.12.2018, que es trancriu a continuació:
“El Batle explica que a la darrera Comissió Informativa ja va dir que
convocaria una comissió extraordinària per poder aprovar una 5ena
certificació de les obres.
El Batle comenta que un cop aprovada aquesta darrera certificació estarà
executada l’obra en un 91%, per la qual cosa únicament no s’haurà executat
un 9% de les obres.
El Sr. Batle continua dient que si es té en compte que les obres es van
iniciar l’1 d’octubre de 2018, han d’estar contents que s’hagi arribat a
aquest percentatge d’execució i comenta que de cara al pressupost 2019 es
posarà partida pròpia per aquesta quantitat que no s’ha executat, sense
perjudici que sembla que el Consell també preveUrà finançament.
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El Sr. Batle conclou que ha estat una carrera de fons i que s’ha arribat a
la meta amb un 91% executat i per això se n’han d’alegrar.
El Sr. Riudavets comenta que el percentatge d’execució de l’obra és
considerable i per això s’alegra ja que es disposava de poc temps, i diu
que el seu grup hi votarà a favor.
El Sr. Riudavets demana perquè no s’ha fet la xarxa de clavegueram nova i
quan es va decidir i a que es destinen els diners que anaven destinats a la
xarxa de clavegueram. El Sr. Riudavets continua dient que la xarxa de
clavegueram té uns 25 anys i mentres s’ha aprofitat per posar tubs de gas
no entén perqué no s’ha canviat el clavegueram i considera que era una bona
ocasió.
El Sr. Batle respon que si s’hagués canviat el clavegueram era molt més
costós i a la vegada es donava una qüestió de temps ja que les obres havien
d’estar acabades abans del dia 31.11.2018 i desprès de la pròrroga del CIM
a finals d’aquest any.
El Sr. Batle comenta que per acabar les obres en termini es va considerar
que el clavegueram quedés fora del projecte.
El Sr. Riudavets demana quin import pujava el clavegueram.
El Sr. Batle respon que el projecte aprovat en el seu moment no incloïa el
clavegueram, i explica que el tram sud si inclou el clavegueram però el
tram nord no.
El Sr. Verdú explica que el clavegueram del tram nord està pràcticament
perfecte i comenta que per això no era necessari canviar, i recorda al
partit socialista que es va incloure a proposta del grup popular la xarxa
d’aigua potable que inicialment no era al projecte.
El Sr. Verdú continua dient que desprès de fer un PArell de visites d’obres
i unes quantes cotes al c/ Major es va veure que la xarxa de clavegueram
estava impecable.
El Sr. Verdú comenta que al c/ Nou si s’haurà de canviar un tros que està
en mal estat degut a l’enfonsament del terreny.
El Sr. Batle explica que es va voler introduir al projecte el canvi de
clavegueram un cop iniciades les obres, però això no va ser possible.

El Sr. Verdú diu que per això es varen fer les cates i es va veure que les
tuberies de clavegueram estaven molt bÉ, i l’únic problema que hi veu és
que les tuberies són de fibrociment.
El Sr. Conesa explica que quan es varen fer les obres d’ampliació del Saló
verd es va fer una desviació de water cap el carrer Major, per tal que el
dia que es fessin les obres s’hi pogues conectar i mentres anirien al pati.
El Sr. Conesa demaNA s’hi s’ha fet.
El Sr. Batle respon que ell no ho recordava i comenta que la tècnica suposa
que ho ha tingut amb compte.
El Sr. Verdú diu que encara està a temps de fer-se aquesta connexió, ja que
no està adoquinat i mi hi ha l’aglomerat.
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El Sr. Batle diu que ho comentarà amb la tècnica municipal, encara que ho
veu complicat fer-ho en aquest moment.
El Sr. Verdú comenta que es podria fer una escomesa abans de posar els
adoquins i aglomerat.
El Sr. Batle respon que ho traslladarà a l’empresa contractista.
Vista la 5ena certificació, signada per l'enginyer d'obres públiques Manel
de Febrer Olives encarregat de la direcció de l'obra i el representant de
l'empresa contractista Construccions Olives, SL, s'ha comprovat que el
pressupost adjudicat en el seu dia. Tot això, sense perjudici dels canvis
de medició que s'han realitzat sobre algunes partides i de la incorporació
d'algunes noves partides, que en cap cas suposen alteració substancial del
contracte adjudicat en el seu dia, tot d'acord amb el que s'estableix
l'article 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic.
Per això, la Comissió proposa al Ple per unanimitat, l'adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar la 5ena certificació de l'obra "Projecte constructiu de
nous pluvials al c/ Major -tram nord- i millora del drenatge de la rotonda
de l'avinguda de la mar des Migjorn Gran" amb el següent detall:
-

pressupost de l'obra:
pressupost de l'adjudicació:
pressupost de les obres executades 28.12.2018:
5ena certificació:
resta pendent d'executar:

SEGON.L'esmentada
certificació
pressupostària 150-61000.

anirà

a

588.040,00€
573.298,00€
362.833,57€
153.811,55€
56.652,88€
càrrec

TERCER.- Ordenar el pagament d'aquesta certificació
disponibilitats de la tresoreria municipal.

de

la

d'acord

partida
amb

les

QUART.- Comunicar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 14.15 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta
acta
que,Elcom
secretaria,
Secretària
interina
- Catalina
Batle -aPedro
G. Moll Triay certific.
Pons Marqués
28/12/2018 16:46:24
28/12/2018
16:43:53
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