ACTA DE LA
14/03/2018.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 14/03/2018, 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
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sra. Enrique Berlinghieri Martínez
Sr. Pere Riudavets i Fayas
Sra. Magdalena Goñalons Al·lés
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de data
19.1.2018 i de la sessió ordinària de data 25.1.2018, sense cap intervenció
es sotmet a votació i s’aproven per unanimitat.
SEGON.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN PER A REGULAR LA COL·LABORACIÓ D'AMBDUES ADMINISTRACIONS EN EL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES FINANCERAMENT SOSTENIBLES
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 8.3.2018, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran per a regular la col·laboració d'ambdues
administracions
en
el
desenvolupament
de
projectes
financerament
sostenibles.
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que l’esmentat conveni va tenir
entrada a l’Ajuntament des Migjorn Gran en data 2.3.2018 (RE 244), per la
qual cosa la Comissió no és podia convocar abans del dia que s’ha convocat.
La Comissió, per unanimitat acorda proposar al Plenari municipal, l’adopció
del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a regular la col·laboració
d'ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles.
SEGON.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle pren la paraula i remarca que aquest conveni
va tenir entrada a l’Ajuntament el 2 de març (entrada núm. 244) i que
gràcies a aquest acord es rebran del Consell 525.000 euros. Informa que es
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

marquen les dates del 30 d’abril per tenir adjudicades les obres i el 30 de
novembre per tenir-les acabades i pagades.
El Sr. Batle continua explicant que, per aquest fet, queda clar el per què
va haver de convocar una Comissió Extraordinària dia 5 de març per fer-la
el dia 8 de març, ja que el dia 9 de març per motiu d’agenda no es podia
dur a terme.
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El Sr. Batle diu que els regidors i regidores del PSOE no hi van assistir i
que troba que és una falta de respecte cap a la institució i cap als
ciutadans del poble des Migjorn.
El Sr. Conesa explica que el dia 8 de març era el dia dels drets de les
dones i que ells van decidir fer vaga, que és un dret que tenen i informa
que troba que la Comissió informativa es podria haver fet un dia abans.
El Sr. Conesa li demana al Sr. Batle si es podria o no haver fet un dia
abans i diu que troba que no hi va haver voluntat de fer-ho.
El Sr. Conesa explica que des del seu partit van trobar que era important
sumar-se a la vaga per la diferència que hi ha entre homes i dones des de
fa segles i troba que és molt respectable si algú no va voler assistir-hi e
insisteix en el fet de la importància de la vaga i diu, que entén que el
Partit Popular tengui les seves idees i no es vagi voler sumar a la vaga i
que és molt respectable però li diu al Sr. Batle que no entén la seva
postura de no donar suport a aquesta vaga, li diu que ha canviat i que
troba que ho va fer per no molestar als que ara li donen suport.
El Sr. Batle respon que si el conveni va entrar el divendres dia 2 de març,
que si entre la convocatòria i la Comissió hi ha d’haver tres dies, no es
podia fer abans de dijous. Explica que els seus principis no han canviat,
que va posar l’hora de la comissió pensant que les manifestacions de les
ciutats més importants espanyoles i a Maó en motiu del dia de la dóna eren
a les 18.30h-19.00h i per tant es podia anar a la manifestació. També
explica que el que havien d’haver fet les regidores era anar a la Comissió
i fer vaga, cosa que sap que no varen fer.
Pren la paraula la Sra. Sánchez per dir que sí que van fer vaga, i per
altra banda alguns companys seus no van fer vaga al seu lloc de feina però
si varen fer una vaga institucional.
El Sr. Batle insisteix en que havien d’haver fet vaga al seu lloc de feina
i la Sra. Sánchez li respon que el Sr. Batle en cap moment els hi ha de dir
a ella i a la seva companya el que han de fer i que és una postura bastant
masclista.
El Sr. Batle
masclista.

reitera

que

era

una

qüestió

de

temps

i

no

una

postura

La Sra. Goñalons vol fer un incís, diu que des del moment que fan el
registre d’entrada sol·licitant el canvi de dia de la Comissió, encara
estan esperant la resposta i que només per ètica hauria d’haver contestat.
Si haguessin contestat pot ser ells ho haurien entès. Insisteix en que
aquest fet demostra que no hi va haver voluntat política.
El Sr. Batle explica que una vegada aprovats els convenis i els projectes,
s’han de publicar al BOIB, hi ha termini per presentar al·legacions,
després s’han d’aprovar definitivament per Ple, després s’han de presentar
ofertes...i l’obra ha d’estar adjudicada abans de dia 30 d’abril.

El Sr. Riudavets pren la paraula i diu que pot entendre la postura inicial
del Batle però, com ha dit ja la Sra. Goñalons, hi hauria d’haver hagut una
resposta formal, troba que el sr. Batle n’hauria d’haver parlat amb la Sra.
Secretària i, si era qüestió d’avançar temps, era tan senzill com convocar
una Comissió Extraordinària Urgent per dimecres i tothom hauria estat
content. Així es respectava el dia de la vaga i es guanyaven 24 hores. Per
tant li sembla malament que el Batle no contestés i que no aprofités els
mecanismes legals que tenia al seu abast per avançar la Comissió.
El Sr. Batle respon que la convocatòria era extraordinària i s’havia de fer
dijous.
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El Sr. Riudavets li reitera que la podria haver feta extraordinària urgent
i avançar-la a dimecres.
El Sr. Verdú pren la paraula, per al·lusions, per dir que ells no han
convocat res, que quan se’l va convocar a la Comissió dia 8, de principi no
va pensar que aquell dia fos el dia de la dona, diu que a la seva casa hi
ha tres dones i que serà el que més defensarà en aquest món, però li sembla
que per deu minutets que dura la Comissió no s’havia d’armar el que han
armat. I que això no vol dir que no defensi a les dones i que no és culpa
del PP que s’hagi fet la Comissió dia 8, al manco as Migjorn.
El Sr. Conesa li respon que a nivell nacional el PP ha demostrat el que
pensen dels drets de les dones i que són contraris a la vaga.
El Sr. Batle deixa una darrera intervenció, i el Sr. Verdú aprofita per dir
que a ell li és igual es que es faci a nivell nacional, i que ell això no
el preocupa, i que ningú podrà defensar tant les dones com ho fa ell,
perquè les té a casa. El que faci al PP a nivell nacional, no ho sap ni li
dóna importància.
El Sr. Batle conclou dient que troba que els punts que es tractaven a la
Comissió eren prou importants i que els regidors haurien d’haver fet com el
PSIB al Parlament, però que ells l’únic que volen es desprestijar l’Equip
de Govern.
La Sra. Goñalons interromp la intervenció del Sr. Batle per donar
l’enhorabona al Sr. Triay per haver estat ser l’únic membre de la Comissió
que va defensar que la Comissió s’hagués pogut fer un altre dia segons
consta a l’Acta de la Comissió.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

TERCER.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN, PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE DRENATGE DE LA ROTONDA DE
L'AVINGUDA DE LA MAR, AL TERME MUNICIPAL DES MIGJORN GRAN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 8.3.2018, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran pel finançament de les obres de drenatge de
la rotonda de l'avinguda de la mar, al terme municipal des Migjorn Gran.
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que l’esmentat conveni ha estat remés
fins a tres vegades a l’Ajuntament. En primer lloc, va tenir entrada el dia
7.2.2018 (RE 145) i des de l’Ajuntament se li va dir que l’import previst
no era correcte. En segon lloc, va tenir entrada en data 19.2.2018 (RE 194)
i des de intervenció es va detectar que l’import era erroni en uns 5€ per
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la qual cosa es va demanar al CIM que ho corregís. I en tercer lloc, va
tenir entrada en data 23.2.2018 (RE 217) l’esborrany definitiu i
l’Ajuntament va donar la comformitat a l’esmentat esborrany.
El Sr. Batle vol destacar la seva feina alhora de coordinar i planificar
els projectes a desenvolupar per l’Ajuntament, en detriment de les
crítiques rebudes en aquest aspecte per part del partit socialista.

Identificador documento electrónico: ES-07902-2018-5991D6CD-0F88-4192-B575-74E40C747983 Fecha:26/03/2018 7:30:05 Pag.:4/16
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

La Comissió, per unanimitat acorda proposar al Plenari municipal, l’adopció
del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran pel finançament de les obres de
drenatge de la rotonda de l'avinguda de la mar, al terme municipal des
Migjorn Gran.
SEGON.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que, gràcies a la gestió que s’ha fet
per part de l’Ajuntament, s’han pogut finançar aquestes obres mitjançant
aquest conveni.
El Sr. Batle explica que aquest conveni va tenir entrada a l’Ajuntament
divendres 23 de febrer amb registre d’entrada núm. 217, continua explicant
que és un conveni molt important pel poble ja que es rebran prop de 220.000
€ i que les obres han d’estar executades dia 31 de desembre de 2018.
El Sr. Batle conclou dient que per tant no hi ha gaire temps per adjudicar
aquesta obra i que és un altre argument de prou pes per haver convocat la
Comissió dia 8.
El Sr. Riudavets diu que el Sr. Batle torna a dir el mateix que ha dit en
l’anterior punt i que ell li pot contestar al mateix que li ha dit en el
primer punt “que hauria pogut convocar una Comissió extraordinària urgent i
estalviar un dia de temps”.
El Sr. Riudavets conclou que després de tota la discussió anterior no
importa repetir al mateix però sembla que el Sr. Batle no escolta.
El Sr. Batle contesta que està clar que ni ell ni ningú el farà callar, que
ho tengui molt clar, i que ell dirà les coses que troba que hagi a dir.
El Sr. Riudavets contesta que ja ha dit 7 o 8 vegades que la Comissió
s’havia de fer el dia 8 i que es torna a entrar en la discussió del punt
anterior i que no calia, que si el Sr. Batle torna a utilitzar l’argument
del temps, es torna a la discussió anterior.
El Sr. Riudavets continua dient que l’Ajuntament des Migjorn ha quedat
retractat, que l’Ajuntament d’Alaior va actuar de diferent manera
El Sr. Riudavets reitera que si el Sr. Batle torna a dir que troba que era
per motiu de temps, ell li ha de contestar el mateix, que s’hauria d’haver
pogut avançar un dia la Comissió convocant-la extraordinària urgent.
El Sr. Batle diu que ha quedat clar i el Sr. Riudavets demana que consti en
acta que a Alaior es va corregir i que as Migjorn el Sr. Batle no va
contestar a la petició del seu grup de canviar el dia de la Comissió.
El Sr. Batle explica que a Alaior no es va fer el Ple perquè la secretària
va fer vaga i que si no s’hauria fet. El Sr. Riudavets li contesta que no
es sap si s’hauria fet o no. El senyor Batle insisteix en que s’hauria fet.

Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

QUART.- PROJECTE DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES HÍDRIQUES DELS CARRERS
NOU, CARRITXERET, MIRADA DEL TORO, SANT JAUME, BERNAT ALZINA I SANT LLORENÇ
DEL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN: APROVACIÓ INICIAL

Identificador documento electrónico: ES-07902-2018-5991D6CD-0F88-4192-B575-74E40C747983 Fecha:26/03/2018 7:30:05 Pag.:5/16
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 8.3.2018, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“Atès que l'enginyer de Camins, Canals i Ports i arquitecte, Joan J. Morro
Martí ha redactat per encàrrec de l'Ajuntament des Migjorn Gran el
"Projecte
constructiu millora de les infrastructures hídriques dels
carrers Nou, Carritxeret, Mirada del Toro, Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant
Llorenç del municipi des Migjorn Gran".
Vist l'informe
16.2.2018.

tècnic

redactat

per

l'arquitecte

municipal

de

data

Vist l'informe jurídic redactat per la secretària interventora interina de
data 21.2.2018.
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que l’esmentat projecte es va haver de
refer i atès que pujava més no s’ha pogut aprovar abans ja que no es tenia
la totalitat dels diners, ja que uns 25.000€ venen finançats pel Conveni
entre el CIM i l’Ajuntament per a inversions financerament sostenibles i a
més s’hagut de sol·licitar informes a la Conselleria de Salut del Govern
Balear i al Departament de Mobilitat del CIM.
El Sr. Verdú vol destacar la feina feta pel partit popular i l’equip de
govern, que ha comportat canviar de dalt a baix aquest projecte, ja que el
projecte que el partit socialista tenia damunt la taula era vergonyós i
considera que ara aquesta obra dins el poble estarà ben feta.
El Sr. Batle comenta que en data 15.2.2018 (RE 179) va tenir entrada a
l’Ajuntament l’informe de la Direcció General de Salut Pública i
participació, i destaca la seva feina alhora de coordinar i planificar els
projectes a desenvolupar per l’Ajuntament, en detriment de les crítiques
rebudes en aquest aspecte per part del partit socialista.
La Comissió, per unanimitat acorda proposar al Plenari municipal, l’adopció
del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte
constructiu millora de les
infrastructures hídriques dels carrers Nou, Carritxeret, Mirada del Toro,
Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç del municipi des Migjorn Gran"
redactat per l'enginyer de Camins, Canals i Ports, Joan j. Morro Martí, de
data octubre de 2017, i condicionat a les condicions imposades per la
Resolució núm. 2017/178 del Conseller executiu del Departament de Mobilitat
del Consell Insular de Menorca i les imposades per la Direcció General de
Salut Pública i Participació en data 1 de febrer de 2018, amb un pressupost
d'execució per contracte per la quantitat de 459.163,25€ (inclòs 21%
d'IVA).
SEGON.- Procedir a l'obertura d'un termini de 15 dies hàbils d'exposició
pública del projecte inicialment aprovat, donant compliment així a allò
previst a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre.
TERCER.- Notificar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
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Obert el debat, el Sr. Batle explica que tot projecte que executa
l’Ajuntament ha de tenir unes qüestions bàsiques, que abans d’aprovar-lo ha
de tenir el finançament necessari per aprovar-lo i després executar.
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El Sr. Batle continua dient que aquest projecte es va haver de refer tot
perquè els 5 regidors del PSOE que abans formaven part de l’equip de Govern
van decidir tirar-lo endavant, tot i que el Sr. Batle apostava per un altre
projecte, amb la quantitat de doblers que van ingressar pel conveni amb
Agritursa pel tant per cent d’aprofitament lucratiu per la construcció de
l’hotel (340.000€).
El Sr. Batle explica que aquest projecte no tan siquiera contemplava
canviar totes les canonades de l’aigua, ni les voreres noves per complir
amb la normativa vigent. Aquest fet va implicar que l’actual Equip de
Govern amb el suport del PP, mai del PSOE, hagués de refer el projecte amb
el corresponent increment d’execució de l’obra (460.000€).
El Sr. Batle continua explicant que, aquest increment s’ha pogut resoldre
per una part amb el conveni amb Agrytursa pel tant per cent d’aprofitament
lucratiu de les parcel·les unifamiliars (95.000€) i per l’altre amb el
conveni d’inversions financeres sostenibles aprovat abans (25.000€).
El Sr. Batle comenta que una vegada el projecte va estar acabat, es va
enviar tant a la Conselleria de Salut del Govern Balear com a la
Conselleria de Mobilitat del Consell Insular de Menorca perquè emetessin
els corresponents informes, i que aquests varen arribar a l’Ajuntament el
dijous 15 de febrer (amb registre d’entrada núm.179) i el dimarts 5 de
desembre de 2017 (amb registre d’entrada núm. 1394) respectivament.
El Sr. Batle conclou que just es va tenir el finançament total i els
informes pertinents es va poder dur el projecte a la Comissió de la setmana
passada.
La Sra. Sánchez li demana que no faci el mateix que fa el PP que és culparlos a ells perquè eren a l’equip de govern
La Sra. Sánchez explica que l’àrea “obres públiques”
de que tracten la
duia el Sr. Batle, i era ell qui es reunia amb els enginyers, era ell qui
feia les feines que s’havien de fer per aprovar aquests projectes i que era
ell qui després els hi explicava menes a l’equip de govern quan anava a les
reunions.
El Sr. Batle interromp l’ intervenció de la Sra. Sánchez per dir que no és
cert que ell digués menes i la Sra. Sánchez demana que se li permeti fer la
seva intervenció sense interrupcions.
La Sra. Sánchez continua explicant que
valoració ja que, des de que va sortir
batle, hi ha hagut bastant de rebombori
que es farien les obres a l’estiu segons
Batle.

el
la
al
va

seu grup
noticia al
poble, més
manifestar

vol fer un poc de
diari per part del
que res pel fet de
a la premsa el Sr.

La Sra. Sánchez explica que el seu grup va enviar un comunicat al diari
donant l’opinió del seu grup, que trobaven que era un desastre fer les
obres a l’estiu, i criticaven al Batle per no haver fet la planificació
necessària.
La Sra. Sánchez li recorda que des de que el seu partit va guanyar les
eleccions, és a dir des de fa anys, se li insistia al Sr. Batle tant per

part de l’equip de govern com des de l’agrupació local del partit de que,
si no es planificaven bé les obres, passaria el que està passant ara.
La Sra. Sánchez explica que el passat dilluns es va fer una reunió amb els
comerciants i altre gent del poble, en la que hi varen assistir el Sr.
Verdú i el Sr. Batle.
La Sra. Sánchez comenta que l’endemà de fer aquestes valoracions al diari,
surt el PP criticant al PSOE per haver fet aquestes valoracions i donant la
culpa al Consell Insular de que les obres s’haguessin de fer a l’estiu.
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La Sra. Sánchez diu que entre la reunió que es va tenir amb els comerciants
i el que surt al diari es diuen moltes mentides, i que s’ha d’aclarar
perquè consti en acta.
La Sra. Sánchez segueix explicant que el conveni amb el Consell Insular pel
desenvolupament de projectes de finançament sostenibles és un conveni que
es firma gràcies al superàvit de l’exercici 2016 del Consell Insular, i que
l’equip de Govern del Consell, que està format per tres partits d’esquerres
(Més per Menorca, Podemos i liderat actualment pel PSOE), decideix que
aquest superàvit, que era de 9,5 milions aproximadament, s’aprofiti un
milió per projectes propis i per altre part cedir la resta (uns 8,5
milions) perquè sigui aprofitat pels Ajuntaments per fer projectes en
matèria d’aigua, eficiència energètica i esports, de competència municipal.
La Sra. Sánchez comenta que això va ser fruit d’ una voluntat política, que
ja s’ha agraït moltes vegades al Consell Insular per haver cedit aquests
doblers als Ajuntaments.
La Sra. Sánchez continua explicant que el Consell ho decideix l’octubre de
2017 i ho trasllada als Batles el novembre de 2017. Per tant el Sr. Batle
en tenia coneixement des del novembre de 2017, quan hauria d’haver
planificat tots aquests projectes.
La Sra. Sánchez informa que el Consell Insular dóna llibertat als
ajuntaments per decidir els projectes més oportuns i adequats pel seu
poble. Per tant el responsable de que hi hagi obres a l’estiu as Migjorn no
és el Consell.
La Sra. Sánchez conclou que el Consell Insular dóna finançament i l’equip
de Govern amb el suport del PP decideix imputar aquests doblers que arriben
del Consell Insular a aquestes obres.
La Sra. Sánchez reitera que és cert que el conveni posa que s’ha de
justificar abans de 30 de novembre i que sembla que per aquest motiu hi ha
un cert malestar.
La Sra. Sánchez informa que aquest termini no es pot prorrogar perquè
aquest finançament ve per un superàvit i la Llei Montoro, a nivell estatal,
diu que s’ha de justificar abans de 31 de desembre i per tant el Consell
Insular necessita aquest marge de temps per què els ajuntaments li
justifiquin al Consell i després ell poder-ho justificar a l’Estat.
La Sra. Sánchez conclou en que no se li demani al PSOE que pressioni a la
Sra. Susana Mora o altra per què es prorrogui aquest termini, perquè no es
pot fer i demana que sigui el PP qui demani al Sr. Montoro que deixi que
els ajuntaments puguin gastar aquests doblers lliurament i sense tants
requisits i sense terminis, ja que els ajuntaments són les administracions
que més han estalviat els darrers anys.
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La Sra. Sánchez insisteix en que el volen que es deixen gastar aquests
doblers per mantenir els serveis públics bàsics (escoletes, serveis
socials...) i per aconseguir els seus compromisos electorals.
La Sra. Sánchez conclou dient que acusar al Consell per haver posat els
terminis, és fer demagògia ja que no es podia fer d’altra manera.
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La Sra. Sánchez explica que hi ha varis projectes per part de l’Ajuntament
des Migjorn que s’inclouen dins les inversions financerament sostenibles
del CIM, que hi ha dos projectes d’esports, recuperació d’aigües de reg i
pluja del camp de futbol i construcció de coberta del camp de futbol, que
hi ha un projecte de millora d’eficiència energètica també al camp de
futbol, però que avui es parlarà dels dos que s’aproven en el dia d’avui de
millora d’instal·lacions hídriques.
La Sra. Sánchez explica que el projecte de millora de les instal·lacions
hídriques del carrer Major (tram nord) i avinguda de la Mar, té un cost
d’uns 588.000 € i que d’aquests, uns 368.000€ vénen finançats pel Consell
Insular.
La Sra. Sánchez continua explicant que el segon projecte és el de millora
de les instal·lacions hídriques del carrers Nou, Carritxaret i Mirada del
Toro, que aquest és el que preocupa als ciutadans i que té un cost d’uns
459.000€.
La Sra. Sánchez manifesta la seva sorpresa al veure
projecte únicament ve finançat pel CIM en uns 24.500€.

que

aquest

segon

La Sra. Sánchez continua explicant que si només uns 24.500€ venen finançats
pel Conveni amb el Consell i aquest conveni que s’ha de justificar abans de
30 de novembre i la resta ve finançada per recursos propis, aquest s’hagués
pogut executar quan l’equip de govern hagués decidit i no precisament ara.
La Sra. Sánchez manifesta que no és cert el que es diu a la gent, que si no
es fa a l’estiu és perdran gairebé un milió d’euros.
La Sra. Sánchez recorda que, si aquests projectes s’haguessin aprovat amb
antelació, no hi hauria aquest problema que hi ha ara amb els terminis.
La Sra. Sánchez insisteix en aquest tema dient que, si es llegeix l’informe
tècnic del projecte, projecte que es volia dur a Comissió el setembre
encara que després es va retirar, es veu com s’ha retardat l’aprovació del
mateix.
La Sra. Sánchez conclou en que si s’ha retardat l’aprovació del projecte és
per culpa del Sr. Batle i insisteix en el fet de que si el Consell havia
anunciat el conveni als Batles ja el mes de novembre de 2017, el Sr. Batle
hauria d’haver decidit quin projectes es presentarien i tenir els mateixos
redactats i aprovats en el moment de la signatura del conveni com han fet
altres batles d’altres ajuntaments.
La Sra. Sánchez diu que ara parlarà dels terminis d’execució dels projectes
La Sra. Sánchez explica que el 14 de març es dur a terme l’aprovació
inicial dels projectes i que probablement el dissabte dia 17 de març es
publicaran al BOIB per a la seva exposició pública de 15 dies hàbils, i
comenta que no es computen els dies festius i que entre aquests dies hi
haurà la Setmana Santa.
La Sra. Sánchez continua explicant que si no hi ha al·legacions es va a
mitjans abril, i que si hi ha al·legacions, aquests terminis encara es

retarden, després s’haurà de convocar la Comissió i el Ple, i que en el
mateix Ple es podrien fer l’aprovació definitiva dels projectes i es
podrien aprovar el plecs de contractació.
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La Sra. Sánchez conclou que si tot va bé i s’aproven les obres el 15
d’abril, les mateixes obres no estaran adjudicades el mes de maig, ja que
s’haurà de fer un procediment obert i la secretària ja ha dit que són 26
dies amb la Llei Nova. Per tant no és cert com s’ha dit als comerciants que
el mes de maig i fins a mitjans juny s’executaran les obres i que després
s’aturaran fins el setembre. La Sra. Sánchez avisa que s’ha pactat un
calendari amb els comerciants que no es complirà.
La Sra. Sánchez reitera que el fet de fer aquestes obres, i a més a
l’estiu, és una decisió política, que el seu grup considera irresponsable
pels perjudicis que causarà als comerços i a l’activitat del poble. La Sra.
Sánchez continua dient que les activitats de Dimarts as Migjorn, Gran
Migjornale, Festes de Sant Cristòfol des Sant i de Ses Corregudes...són
exemples d’activitats que estan en perill per la seva gran planificació, ja
que tot i que els carrers afectats pot ser que no estiguin oberts pot ser
si hi estaran els carrers d’accés o adjacents.
La Sra. Sánchez conclou que la postura del seu grup és molt clara, que
degut a la planificació i coordinació dels projectes del Batle, abans, i
d’ell i el PP, ara, es faran obres als carrers durant els mesos d’estiu amb
el perjudici que açò suposarà, en el supòsit sempre que s’arribi a temps
amb els terminis, en què s’han decidit per voluntat política.
La Sra. Sánchez vol deixar clar que el seu grup està molt a favor de les
obres ja que així ho duia al programa electoral, però amb un calendari
realista i causant el mínim perjudici als veïns.
Per acabar la Sra. Sánchez demana que es deixin de dir mentides, ja que com
bé ha explicat, hi ha una part de les obres que ve subvencionada per altres
convenis on no és necessari tenir les obres acabades el 30 de novembre, i
tampoc que diguin que es perdran doblers, ja que segons diu el conveni, de
les obres que s’executin es donarà la part econòmica proporcional i
corresponent.
La Sra. Sánchez diu que no és cert que no hi hagi una altra alternativa i
vol fer en nom del seu grup una proposta al Ple que demana que sigui
considerada per l’Equip de Govern i pel PP. Adverteix que aquesta proposta
evita fer obres en període d’estiu, permet no perdre ni un euro del conveni
i és més realista en quan a la possibilitat de poder executar les obres en
qüestió.
La Sra. Sánchez repeteix que del projecte de millora de les instal·lacions
hídriques dels carrers del centre, només uns 24.500 € provenen del conveni
per a inversions sostenibles amb el Consell Insular i que la resta es
finançarà en fons propis, que aquests es poden executar lliurament quan
l’equip de govern així ho decideixi, i que per tant el seu grup proposa
passar aquesta quantitat d’uns 24.500 € a qualsevol dels altres projectes,
ja que el Conveni ho permet, i es pot estudiar a la Comissió de Seguiment
que es crearà una vegada signat, i per tant només fer ara als carrers
l’obra de millora de les infraestructures hídriques del carrer Major (tram
nord) i Av. de la Mar, que es podrien començar el setembre.
La Sra. Sánchez continua explicant que d’aquest segon projecte, la part
d’Av. de la Mar, ve finançada pel Conveni que també s’aprova aquest dia i
que no conté dates tan estrictes, ja que encara que posi que han d’estar
acabades a final de desembre, igual que el PIC, creu que no hi hauria
problema en prorrogar aquesta data amb el Consell Insular.
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La Sra. Sánchez comenta que les obres als carrers cèntrics es podrien fer
després de l’estiu, al setembre, octubre o novembre i que es podrien acabar
sense preses ni perjudicis per als comerciants i activitats del municipi.
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La Sra. Sánchez conclou que l’únic problema és que faltarien uns 24.500 €
de finançament que es podrien aconseguir fent una modificació de crèdit o
bé imputant un tram al PIC 2019 o cercar una altra forma.
La Sra. Sánchez acaba la seva intervenció dient que si es considera
estudiar la seva proposta, el seu grup votarà a favor de l’aprovació
inicial dels projectes, per tots els raonaments que ha exposat, però que en
cas contrari, el sentit del vot del seu grup serà l’abstenció per estar
d’acord amb la necessitat de fer aquests projectes, però no amb la
planificació dels mateixos.
El Sr. Batle pren de nou la paraula i diu que abans de donar la paraula al
PP, vol contestar a la Sra. Sánchez i li diu que comença a estar un poc
cansat de sentir la paraula mentides, mentides, mentides... i que se
l’haurien d’aplicar a ells mateixos.
El Sr. Batle explica que, en primer lloc, el que ha dit abans del projecte
que havien de fer inicialment i que no complia amb la normativa és cert,
també que el batle apostava per un altre projecte.
El Sr. Batle en segon lloc explica que els romanents quan hi ha haver del
percentatge del 10% d’aprofitament lucratiu de la parcel·la
de vivendes
unifamiliars aïllades es van haver de reconèixer, i que això va tenir lloc
a principis d’any.
El Sr. Batle conclou que un projecte no es pot aprovar fins que no es té el
100% de finançament.
El Sr. Riudavets li diu que no és cert, que el projecte tècnic es pot
aprovar tot i no tenir tot el finançament, i que ho pot demanar al Sr.
Triay que ha estat Batle o a la Sra. Secretària.
El Sr. Batle insisteix en que a ell sempre se li ha dit que el projecte no
es pot aprovar si no es té el 100% de finançament. El Sr. Batle diu que es
pot redactar el projecte però que no es pot executar.
El Sr. Riudavets li reitera que el projecte tècnic es pot redactar sense
tenir el finançament i que efectivament no es pot executar fins que no es
tengui el finançament.
El Sr. Batle reitera que per tant ells han tingut una planificació i que
possiblement s’executarà a final d’estiu, i que per això ells no han mentit
ni als comerciants, ni a la gent de Migjorn, ni a ningú.
El Sr. Batle vol que quedi clar que, quan va arribar els romanents
percentatge de l’aprofitament lucratiu de les parcel·les unifamiliars,
part va anar a aquest projecte i la resta uns 25.000 € aproximadament
faltaven no es podien aprovar i finançar el projecte, fins disposar
conveni d’inversions financerament sostenibles.

del
una
que
del

El Sr. Batle continua dient que està d’acord amb la portaveu socialista, en
quan al c. Major (tram nord), que una part ve finançada pel conveni amb
mobilitat i per tant es podrà executar després d’estiu i és el que es farà.
El Sr. Batle diu que ha tingut en compte la proposta feta pel Partit
Socialista, però no entén el sentit del vot del partit socialista, que han

dit que si no tenen en compte la seva proposta s’abstindran en la votació
d’aprovació d’aquest projecte, així com també que es vagi aprovar el
pressupost que contemplava aquests projectes amb el vot en contra del
Partit Socialista i el fet de no assistir a la passada comissió, queda ben
demostrat que el partit socialista no vol aquest projecte pel seu municipi.
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El Sr. Verdú pren la paraula i diu el primer que vol fer és agrair als seus
companys la col·laboració tècnica amb els projectes, que s’han hagut de
reconduir tots.
El Sr. Verdú comenta que eren projectes del grup socialista que estaven
damunt la taula pendents d’aprovar, demana disculpes si no han arribat a
temps, però diu que tenguin en compte tot el que han hagut de fer per refer els projectes (pressupostos, medicions, reunions amb els tècnics,
canvis amb la direcció tècnica de les obres...)i comenta que el grup
socialista els volia aprovar sense mirar-se les coses.
El Sr. Verdú continua dient que el PP quan va tenir accés als projectes, va
veure que estaven mal fets, i va sentir vergonya dels esmentats projectes i
que considera que l’empresa constructora que hagués de fer aquells
projectes, els hauria arruïnat. El Sr. Verdú afirma que no se poden fer
projectes sense mirar-se les coses.
El Sr. Verdú explica que en quant a la direcció tècnica de les dues obres,
és preveu rebaixar el cost en uns 16.000€ entre l’enginyer que proposava
contractar el grup socialista i l’enginyer que va proposar el PP, que serà
el qui finalment dirigirà les obres.
El Sr. Riudavets li demana qui són aquests enginyers.
El Sr. Verdú li contesta que l’enginyer Joan Morro cobra 16.000€ més que
l’enginyer Manel de Febrer.
El Sr. Verdú continua dient que, no vol ni dir el que s’haurien estalviat
amb el projecte, perquè el grup socialista ja el tenia firmat, i no varen
arribar a temps a poder canviar el redactor del projecte.
El Sr. Verdú continua explicant que aquestes obres que es fan es començaran
al setembre, diu que no sap qui ha arribat a un acord amb els comerciants i
comenta que ell té una reunió amb els comerciants l’endemà per mirar
d’arribar a un acord.
El Sr. Batle diu que hi ha una proposta i el Sr. Verdú interromp per dir
que d’acord encara no n’hi ha cap.
El Sr. Verdú diu que hi va haver una primera proposta I el Sr. Verdú
explica que aquesta primera reunió amb els comerciants va ser per saber els
problemes que els comerciants tenien, i que ell desconeixia, perquè no
forma part de l’equip de govern. Reitera que es va enterar dels problemes a
la reunió.

El Sr Verdú comenta que ha estat xerrant amb el batle i el director de
l’obra intentant veure una altra manera de fer les coses i que espera que
als comerciants als agradi.
El Sr. Verdú conclou que la majoria de les obres començaran al setembre
però que hi ha una sèrie de coses que demà a la reunió amb els comerciants
explicarà, però que quan hi ha obres sempre hi ha unes molèsties, i que
tothom s’ha d’amoldar un poc.
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El Sr. Verdú recorda que no s’han fet obres als carrers des de fa molts
anys. Seguidament es dirigeix a la Sra. Sánchez i li diu que, quan ella era
tresorera, va pressupostar 30.000 € per a obres al c. Major,
quan amb
aquest quantitat no n’hi havia ni per començar
EL Sr. Verdú diu que s’havia d’haver pressupostat el cost real i haver fet
un carrer després un altre, com va fer el Batle des Mercadal, en canvi el
partit socialista dona la culpa al Sr. Batle.
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El Sr. Verdú demana que va fer la regidora d’urbanisme en els dos anys del
seu mandat, i considera que tot això ho havia d’haver fet ella.
El Sr. Verdú diu que aquesta persona no en va encertar ni una, que tota la
feina, l’han haguda de fer ells, i que és una feina que no els correspon al
Partit Popular i recorda que el partit socialista va votar al Sr. Moll com
a Batle.
El Sr. Verdú diu que s’han perdut molt de doblers fins ara i diu que la
Sra. Maria del Mar Ameller que era regidora d’urbanisme no ha fotut res.
El Sr. Conesa li contesta que és molt pràctic parlar d’una persona que no
hi és i no es pot defensar.
El Sr. Verdú li contesta que el que és molt pràctic és no fer res dins
l’Ajuntament i anar-se’n corrents.
El Sr. Batle interromp per dir que és molt senzill dir que tota la culpa és
del Batle.
El Sr. Verdú diu que quan diu la veritat al grup socialista no els agrada
gens.
El Sr. Batle tornar a donar una intervenció curta a la Sra. Sánchez, ja que
aquesta li demana perquè el Sr. Verdú s’ha dirigit a ella vàries vegades.
La Sra. Sánchez diu que la Sra. Ameller no està present i que per tant no
és de “rebuig” parlar d’una persona que no hi és.
La Sra. Sanchéz
comenta que la Sra. Ameller portava la regidoria
d’urbanisme, però el responsable de les obres públiques era el Sr. Batle,
que era el que tenia les reunions amb els enginyers.
La Sra. Sánchez conclou que el responsable final sempre és el Batle, però
que aquesta àrea de contractació d’obra pública la duia el Batle
directament.
La Sra. Sánchez comenta que, quan es parlava del romanent de tresoreria, se
li deia que la responsable era ella de no desbloquejar el romanent, però
que el responsable final era el Batle i la responsabilitat és del batle
sempre i que si no hi estan d’acord no importa tornar a insistir en aquest
tema.
El Sr. Verdú diu que ell no li ha dit a la Sra. Sánchez que fos ella la
responsable de no desbloquejar els romanents de tresoreria i la Sra.
Sánchez li diu que si i que n’han xerrat vàries vegades.
El Sr. Riudavets intervé en primer lloc per mostrar el seu respecte al grup
popular per la seva feina com a oposició, i després per dir que aquest
punt, entén, que s’hauria d’aprovar per unanimitat ja que, pel que s’ha
dit, es dóna per bona la proposta del grup socialista i les obres
començaran el setembre.

El Sr. Riudavets continua explicant que hi ha presents varis ex-batles i
que li sorprèn molt la crítica ferotge cap a la gestió del grup socialista
obviant al Batle actual que era el principal element del grup socialista.
El Sr. Riudavets diu que entén que el Partit Popular vagi fer un escrit a
la premsa criticant la gestió del grup socialista però no que es fés sense
mencionar al batle que anava de número 1 i que era la persona amb dedicació
exclusiva.
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El Sr. Riudavets continua explicant que hi havia una regidora d’urbanisme
però, com ja s’ha dit anteriorment, el tema de les obres municipals, com
pugui se el tema del cost de l’enginyer Joan Morro, les portava el Batle.
El Sr. Riudavets conclou dient que, els mèrits i fracassos de qualsevol
regidor i regidora són del Batle, i li demana al Sr. Verdú que hi pensi
abans de criticar al PSOE com si el Batle no ho hagués estat del PSOE.
El Sr. Riudavets és demana qui va anar a cercar al Sr. Morro, si la Sra.
Mar Ametller o el Sr. Pere Moll.
El Sr. Verdú pren la paraula i diu que diuen que el Grup Popular és el que
critica al grup socialista però són ells els criticats, i posa com exemple
quan ha començat el Ple i s’ha parlat de la convocatòria de la comissió i
que el PP no va convocar res, que ells fan feina per no perdre els doblers
i gràcies a Déu han pogut arribar a hora per canviar els projectes.
El Sr. Triay intervé per dir que s’ha avançat un poc per un projecte
importantíssim on el poble quedarà pràcticament nou però que hi ha un
projecte que és el del casc antic finançant per l’Ajuntament i Consell.
El Sr. Triay comenta que van creure convenient adjuntar els dos projectes i
adjudicar-los a una única empresa a fi de no tenir un embolic gros, i així
serà molt més fàcil des de l’Ajuntament poder coordinar les feines i les
dates.
El Sr. Triay diu que a l’hora de triar la millor època per fer obres, a
l’hivern hi ha el problema de les pluges i a l’estiu el problema de la
pols.
El Sr. Triay continua dient que creu que tots han de fer un esforç per no
perjudicar al poble però que s’ha d’assumir que si es fa una part dins
l’època que no hi hagi pluges l’obra avançarà molt més ràpid i si és una
empresa es podria començar pel tros central del poble i anar deixant i
coordinar-ho per donar les menys molèsties possibles als ciutadans i que
quan estigui acabat quedarà molt bé. En aquests projectes no quedava
definit on anaven els pluvials... i que és dificultós coordinar-ho tot.
La Sra. Sánchez interromp per demanar al Sr. Triay si troba que estarà
adjudicat el mes de maig.
El Sr. Triay
al·legació.

li

respon

que

ell

troba

que

si,

que

si

no

hi

ha

cap

El Sr. Batle pren la paraula i diu que treure obres per valor d’un milió
d’euros, creu que hi haurà rebaixes i que el cost minvarà una mica.
El Sr. Batle es dirigeix al grup socialista per dir que ells no han de
donar lliçons a ningú.
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El Sr. Batle acaba tancant la seva intervenció dient ara reconeixen que el
Batle fa una feina, perquè han dit que feia una feina d’obres públiques i
que abans li deien que no feia feina.
El Sr. Batle continua dient que ell informava a l’equip de govern i desprès
entre tots decidien. El Sr. Batle conclou que té clar que el responsable
darrer és el batle però que aquest ha de comptar amb bons regidors.
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Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sr., Berlinghieri, Sr.
Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i quatre (4) abstencions de la Sra. Sánchez,
Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets.
CINQUÈ.- PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS PLUVIALS AL C/ MAJOR (TRAM NORD) I
MILLORA DEL DRENTAGE DE LA ROTONDA DE L'AVINGUDA DE LA MAR DES MIGJORN
GRAN: APROVACIÓ INICIAL
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Territori de data 8.3.2018, que es transcriu a continuació:

Intern

i

“Atès que l'enginyer de Camins, Canals i Ports i arquitecte, Joan J. Morro
Martí ha redactat per encàrrec de l'Ajuntament des Migjorn Gran el
"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" de
data gener 2018.
La secretària interina comenta que l’informe de l’arquitecte municipal i el
seu mateix a data d’avui no consten a l’expedient, atès que els informes de
la Direcció General de Salut Pública i Participació del Govern Balear i
l’informe del Departament de Mobilitat del CIM, a data d’avui no han tingut
entrada formal a l’Ajuntament, ja que no consten al registre d’entrada de
l’Ajuntament. Sense perjudici que el projecte ha estat revisat per la
tècnica municipal i per ella mateixa i estan elaborats, a l’espera de la
rebuda formal de ambdós informes.
El Sr. Batle manifesta que no està d’acord que els informes no hi siguin,
ja que l’Ajuntament disposa dels informes de la Direcció General de Salut
Pública i Participació del Govern Balear i l’informe del Departament de
Mobilitat del CIM per correu electrònic i ell els hi ha fer arribar a la
tècnica municipal i la secretària per aquest mitjà. No obstant això,
reconeix que els esmentats informes no han tingut entrada de manera formal
a l’Ajuntament.
El Sr. Batle dóna còpia dels informes remesos per correu electrònic al
partit popular.
La Comissió, per unanimitat acorda proposar al Plenari municipal, l’adopció
del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el 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, redactat per l'enginyer de Camins, Canals i Ports,
Joan j. Morro Martí, de data gener de 2018, amb un pressupost d'execució
per contracte per la quantitat de 588.040,00€ (inclòs 21% d'IVA).
SEGON.- Procedir a l'obertura d'un termini de 15 dies hàbils d'exposició
pública del projecte inicialment aprovat, donant compliment així a allò
previst a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre.
TERCER.- Notificar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”

Vista la Resolució núm. 2018/35, de data 5 de març de 2018 del Conseller
Executiu del Departament de Mobilitat del CIM, amb registre d'entrada a
l'Ajuntament de data 9.3.2018 (RE 270)
Vist l'informe de la Direcció General de Sanitat Pública i Participació de
la CAIB, amb registre d'entrada a l'Ajuntament de data 9.3.2018 (RE 273).
Vist l'informe tècnic redactat per l'arquitecte municipal de data 9.3.2018.
Vist l'informe jurídic redactat per la secretària interventora interina de
data 9.3.2018.
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Per això, propòs al Ple, l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el 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, redactat per l'enginyer de Camins, Canals i Ports,
Joan j. Morro Martí, de data gener de 2018, condicionat a les condicions
imposades per la
Resolució núm. 2018/35, de data 5 de març de 2018 del
Conseller Executiu del Departament de Mobilitat del Consell Insular de
Menorca i les imposades per la Direcció General de Sanitat Pública i
Participació en data 28.2.2018, amb un pressupost d'execució per contracte
per la quantitat de 588.040,00€ (inclòs 21% d'IVA)
SEGON.- Procedir a l'obertura d'un termini de 15 dies hàbils d'exposició
pública del projecte inicialment aprovat, donant compliment així a allò
previst a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre.
TERCER.- Notificar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquests projectes venen finançats
en el 100% pels convenis abans explicats, i recorda que qualsevol projecte
que s’hagi d’aprovar ha de disposar de finançament per poder-se aprovar i
executar desprès.
El Sr. Batle conclou que aquest projecte no es podia aprovar perquè els
convenis no estaven aprovats, i recorda que el conveni del punt núm. 2 va
tenir entrada en data 2.3.2018 i el conveni del punt núm. 3 va tenir
entrada en data 23.2.2018.
El Sr. Batle demana que no diguin segons que als diaris, i vol que quedir
clar que no va poder convocar la comissió un altre dia que no fos dia 8, i
no se li pot retreure que el fet de convocar la comissiói aquest dia fos
una “provocació premaditada i una falta de sensibilitat” com l’acusa la
portaveu del partit socialista a una carta el passat dissabte al diari
Menorca i diu que aquesta carta se’l tracta de masclista per unes
declaracions que havia fet a un mitjà de comunicació, que li poden sembla
absurdes, però ell considera que era una bona proposta que fessin el mateix
que els seus companys del PSIB, i considera que no creu que per això se
l’hagi de tractar de masclista. I conclou dient que amb aquest tipus de
declaracions queda clar quin és el taranà de la Sra. Sanchèz.
El Sr. Batle continua dient que també se li acusa de falta de dedicació i
de coordinació i planificació al preveure obres durant la temporada
turística, i la resposta és senzilla i creu que ja ho ha explicat.
El Sr. Batle diu que com a Batle ha de vetllar no només per una part dels
ciutadans sinó de tots els interessos dels ciutadans des Migjorn Gran,
homes, dones, fillets i filletes, i respon que així ho ha fet i ho farà
sempre i conclou que sincerament pensa que es volen possar tot tipus de
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traves per a que no s’executi aquestes obres, i així s’ha demostrat amb
l’abstenció del PSOE a l’anterior projecte.
La Sra. Sànchez intervé dient que el punt tracta de l’aprovació del
projecte i no entén a que vé la seva intervenció, ja que està parlant d’una
carta que va a sortir al diari i res té a veure amb l’aprovació del
projecte.
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La Sra. Sànchez reitera que el seu grup està molt, molt, molt... i totes
les vegades que facin falta a favor d’aquests projectes, perquè són
projectes que duen al seu programa electoral, i l’abstenció ve arran de que
estan d’acord amb els projectes però no amb la manera en que s’ha
planificat i s’executarà.
El Sr. Batle diu que ell ja va explicar el projecte a la Comissió
Informativa a la qual el partit socialista no va assistir, i comenta que
les obres són les mateixes que al casc antic, però al carrer Major tram
nord i suposa que quan van consultar l’expedient ja varen veure el tipus de
projecte.
El Sr. Batle comenta que si estàn a favor del projecte hi podrien votar a
favor però amb una sèrie de condicions, però al abstenir-se entén que no
estan 100% d’acord amb el projecte.
El Sr. Conesa respon que estàn al 100% d’acord amb el projecte.
El Sr. Batle respon que s’ha vist amb la votació anterior.
La Sra. Sànchez comenta que s’han abstingut i que ho
suficientment el sentit del vot.

han

explicat

La Sra. Goñalons manifesta que de la intervenció del Sr. Batle entén que
els regidors del PP fan de regidors de l’equip de govern.
El Sr. Batle respon que no ho ha entés bé.
La Sra. Goñalons demana disculpes.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sr, Berlinghieri, Sr.
Verdú, sr. Triay i Sr. Camps i quatre (4) abstencions de la Sra. Sànchez,
Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.16 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

Secretària interina - Catalina
Pons Marqués
Fecha:26/03/2018 7:30:07
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

El Batle - Pedro G. Moll Triay
Fecha:26/03/2018 9:16:11
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

