ACTA DE LA SESSIÓ
DIA 05/09/2018

EXTRAORDINARIA I ÚRGENT TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL
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As Migjorn Gran, a les 13:30 del dia 05/09/2018 es reuneixen a la sala de
juntes d’aquesta Casa Consistorial els senyors i les senyores que a
continuació s’indiquen, amb l’objecte de dur a terme la reunió convocada
per formular les corresponents propostes a l’Alcaldia o Plenari, segons
correspongui.
President: 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 president de la comissió senyor Pedro G. Moll Triay,
assistit per Secretària de l'ajuntament Catalina Pons Marqués, que exerceix
de secretària.
El senyor president declara obert l’acte.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA
Sense cap intervenció es sotmet a votació la urgència de la convocatòria i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr.
Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i quatre (4) vots en contra de la Sra.
Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets.
SEGON.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES HÍDRIQUES DELS CARRERS NOU, CARRITXERET,
MIRADA DEL TOT, SANT JAUME, BERNAT ALZINA I SANT LLORENç: ADJUDICACIÓ
El Sr. Riudavets interromp dient que en el punt anterior el seu grup volia
parlar.
El Sr. Batle li recorda que el president de la sessió és ell i per tant ell
dirigeix la sessió i que en el punt anterior no ha dit res.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 4.9.2018 , que es trancriu a continuació:
“Atès que en data 26.7.2018 el Ple de l’Ajuntament va acordar ratificar la
Resolució núm 286 de data 25.7.2018 per la qual es declarava la necessitat
de la contractació de les obres “Projecte constructiu de millora de les
infraestructures hídriques dels carrers nou, Carritxeret, Mirada del Toro,
Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç”, la urgència de la contractació i
l’inici de l’expedient corresponent. Així mateix, es va aprovar l’expedient
de contractació per procediment obert, tramitació urgent amb diversos
criteris d’adjudicació i alhora es va convocar la licitació, es va aprovar
la despesa i els Plecs de clàusules administratives que havien de regir la
licitació.
En data 31.7.2018 es va publicar la licitació en el perfil del contractant
de l’òrgan de contractació i en la Plataforma de Contractació del Sector
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Públic per tal que en el període de 13 dies naturals a contar de la data de
la publicació es puguessin presentar proposicions.
Els licitadors presentats a la licitació varen ser els següents:
-

Antonio Y Diego, SA en data 13.8.2018 (13.57 hores)
Construccions Olives, SL en data 9.8.2018 (10.36 hores)
M. Polo SL en data 13.8.2018 (14.20 hores)
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El termini assenyalat per a presentar proposicions acabava el dia
13.8.2018, a les 14.00 hores, pèr la qual cosa la Mesa de Contractació
celebrada el dia 14.8.2018, va declarar exclós a la mercantil M. Polo, SL
de la licitació per haver-se presentat fora de termini.
El dia 14.8.2018 la Mesa de Contractació va declarar admesos als següents
licitadors i va procedir a l’obertura del sobre 1 “documentació general”:
-

Antonio Y Diego, SA en data 13.8.2018
Construccions Olives, SL en data 9.8.2018

Un cop és va haver comprovat que la documentació general era correcta, es
va procedir per part de la Mesa a descriptar el sobre 2 “Proposició
avaluable mitjançant l’aplicació de fòrmules” i a la seva obertura.
A la vista de les propostes presentades la Mesa va sol·licitar informe de
l’arquitecte municipal.
En data 14.8.2018 l’arquitecte
extracte té el següent resultat:
1. Oferta
econòmica

Construccions
Olives, SL
Antonio
Y
Diego, SA

municipal

90

2.1
Ampliació
termini
garantia
3

59,40

0

emet

informe

en

el

2.2 Reducció
2.3
terminis
Subministrament
d’execució
de material

qual

en

TOTAL

3

3

99

0

0

59,40

En data 3.9.2018 es dona compta de la valoració a la Mesa de Contractació,
i aquesta proposa que l’adjudicatàri de les obres sigui, l’empresa
Construccions Olives, SL, ja que aquesta es l’empresa que ha obtingut la
major puntuació en la valoració objectiva de les proposicions avaluables
mitjançant fòrmules establertes en el plec de clàusules administratives.
Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que el seu grup no ha tingut temps
de llegir la documentació que hi ha als expedients al haver convocat la
comissió de manera extraordinària i urgent, per això votaran en contra de
la urgència i manifesta que el seu grup no està en contra de les obres sinó
de les maneres en que es fan les coses.
La Sra. Sànchez es queixa que s’hagi convocat una altre comissió
extraordinària i urgent, ja que això minva la oportunitat de consultar els
expedients, i considera que aquestes presses són conseqüència de la manca
de planificació del Sr. Batle.
La Sra. Sànchez continua dient que el seu grup no es fia de com és fan les
coses.
El Sr. Batle respon que consta a l’expedient l’informe de l’arquitecte
municipal i l’acta de la Mesa de contractació.

El Sr. Batle explica que la urgència es deguda a que han d’estar acabades
abans de dia 30 de novembre.
La Sra. Sànchez respon que ha tingut 4 anys per fer-ho, i retreu que segur
que el partit popular tenia coneixement de la urgència de la comissió i el
ple ara que estan compinxats amb el Sr. Batle.
El Sr. Verdú demana a la Sra. Sànchez que retirir
compinxats, ja que ell no està compinxat amb ningú.

el

que

ha

dit

de
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La Sra. Sànchez respon que dir compinxat no suposa cap insult i no té per a
que retirar res.
El Sr. Verdú comenta que el partit socialista aquests mesos ha insiuat que
les obres se les emportaria una empresa amiga seua, però aquesta empresa ni
siquiera s’ha presentat a la licitació.
El Sr. Batle diu que les obres han d’estar acabades abans d’acabar l’any, i
el partit socialista el que vol es que no es facin les obres.
La Sra. Sànchez respon que ells s’abstindran i no el que passa es que no es
fien de com es fan les coses.
La Sra. Gonyalons comenta que fa uns mesos es va convocar una comissió
extraordinaria i urgent per a l’estació de bombeig, i arran d’aquesta
comissió semblava que la setmana següent començarien les obres, i a data
d’avui no ha passat res més.
El Sr. Batle respon que la segregació es troba pendent del notari.
La Sra. Sànchez diu que el seu grup ja fa temps que va demanar informació a
l’Ajuntament i no sel’s hi ha contestat.
El Sr. Verdú respon que el seu grup també es troba pendent de documentació
des de principis d’any, però entenia que les obres eren primer, però a
partir d’ara tornarà a demanar documentació i si no sel’s contesta ho
portarà als jutjats.
La Sra. Goñalons entén que els carrers s’han de fer però el prioritari es
l’EDAR.
El Sr. Triay comenta que les obres de l’EDAR les ha de fer el Govern Balear
i mentres no estigui escripturada la segregació no és poden seguir els
tràmits.
La Sra. Goñalons diu que a la Comissió que va tractar l’EDAR semblava que
l’anada al notari era imminent.
El Sr. Batle comenta que fins que ABAQUA no disposi de llicència no poden
licitar les obres.
La Sra. Sànchez diu que per el partit socialista la construcció de la nova
EDAR es prioritari, cosa que no ho sembla per el Batle.
El Sr. Batle respon que això no és cert, i comenta que la Sra. Sànchez
l’únic que sap fer es dir coses en contra del Batle.
El Sr. Conesa comenta que al tractar el tema de l’EDAR semblava que era
cosa de dos dies resoldre la llicència.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

La Sra. Goñalons diu que ella també ho va entendre aixì.
El Sr. Batle respon que s’està pendent d’anar al notari i per a ell és un
tema més important que els carrers.
El Sr. Verdú recorda que el tema de l’EDAR ve de 2011, quan ell va anar a
una reunió a Palma amb el Batle.
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Per tot això, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor del Sr. Batle,
Sr. Verdú i Sr. Triay i tres (3) abstencions de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa
i Sra. Goñalons al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Requerir a l’empresa Construccions Olives, SL amb CIF B07159676,
com a licitador que ha presentat la millor oferta perquè en el termini de
10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què s’hagués rebut el
requeriment, per tal que presenti la documentació que s’especifica en les
clàusules 19 i 20.
SEGON.- L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins el
termini dels cins dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
TERCER.- L’adjudicació del contracte que en tot cas ha de ser motivada, es
notificarà als candidats o licitadors i es publicarà en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que del cost de 460.000€ que té
l’obra, uns 430.000€ venen del conveni d’AGRYTURSA i uns 25.000€ del
Conveni amb el CIM per a Inversions Financerament Sostenibles i recorda que
a finals de l’any passat o principis d’enguany els hi van donar la grata
noticia de que el CIM destinava el seu romanent als municipis, i al
municipi des Migjorn li varen tocar més 500.000€, i es varen repartir per
una part uns 300.000€ per a inversions a carrers i la resta a millora del
camp de fútbol (la gespa) però Migjorn va apostar per un altre projecte ja
que va considerar que no era necessaria canviar la gespa artificial.
El Sr. Batle considera que es va fer una bona feina per part del CIM i s’ha
d’estar agrait però això té uns terminis marcats, i la tramitació es va
iniciar a finala de 2017 i fins ara s’ha fet tota la tramitació pertinent
(projectes, modificacions dels projectes gràcies a la col·laboració del
partit popular, plecs, part de contractació estatal) fins que el dia 13
d’agost es va procedir a obrir els sobres de la licitació.
El Sr. Batle recorda que ahir a la Comissió se’l va acusar de falta de
planificació, i comença estar bastant cansat de sentir el mateix, considera
que en aquest cas no és cert ja que s’ha anat fent totes les tramitacions
pertinents
El Sr. Batle diu que l’equip de govern està molt content que això es pugui
tirar endavant i dubte que els regidors del PSOE se n’alegrin de que
aquestes obres es puguin fer abans d’eleccions.
La Sra. Sànchez manifesta que el sentit del vot en aquest punt i següent
serà l’abstenció, motivat en la manca d’informació que han tingut, el poc
temps de que han disposat per a estudiar la documentació e informes.
La Sra. Sànchez diu que en relació al punt anterior, vol comentar el que va
passar amb l’estació de bombeig que també es va fer per urgència i semblava
que havia de començar l’endemà i a data d’avui no ha passat res nou.
La Sra. Sànchez diu que el grup socialista està molt a favor de que es
facin aquestes obres per la necessitat que hi ha de millora de les
infraestructures als carrers, i recorda que l’abstenció no vol dir votar en

contra, sinó que s’abstenen per les maneres i com s’han fet les coses des
de el principi.
La Sra. Sànchez continua dient que no estan d’acord amb les maneres de fer
de l’equip de govern, i considera que les presses venen ara motivades per
la inacció i passivitat del Sr. Batle en aquell moment, i recorda que el
Sr. Batle s’atribueix les coses quan aquestes van bé i per contra quan van
malament diu que ha estat el PSOE o l’anterior equip de govern.

Identificador documento electrónico: ES-07902-2018-32356E53-0B65-4C49-8853-B16D6703C7E9 Fecha:07/09/2018 7:50:37 Pag.:5/9
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

La Sra. Sànchez conclou que els temes d’obra pública com sempre han dit li
pertanyien al Batle, el seu grup no tenia tota la informació necessària i
ara es paguen les conseqüències de dos anys de no fer res.
La Sra. Sànchez explica que el seu grup
s’haurien d’haver estructura i planificat en
legislatura i arran d’això varen començar
l’equip de govern, ja que veien que no feia
Batle.

considera que aquestes obres
el temps, durant els 4 anys de
els problemes amb el Batle i
la feina que li corresponia al

La Sra. Sànchez comenta que hi ha molts dubtes que tal vegada s’haurien
d’haver explicat a la comissió d’ahir, i necessitaven mirar-se la
documentació amb més calma.
La Sra. Sànchex diu que han demanat els informes de seguiment de les
comissións de les inversions sostenibles i els hi agradaria tenir aquesta
informació ja que es allà on es tracten tots els problemes que puguin
sorgir, i conclou que necessiten informació sobre el temps d’execució de
les obres, per a on es començarà, quines explicacions es donaran als veïns
i comerços, per tal que no passi el mateix que va passar amb l’avinguda
Binicurell en la qual es varen donar bastantes queixes i segueixen havent
queixes.
La Sra. Sànchez demana quina previsió tant per cent d’obra es considera que
estarà executada a data 30 de novembre de 2018 i que passarà sino s’executa
la totalitat del projecte i demana que pensa fer l’equip de govern si no es
pot executar tot.
El Sr. Verdú manifesta que el seu grup està molt content amb la feina feta
pel Partir Popular alhora de canviar els projectes. El Sr. Verdú comenta
que si el Partit Socialista no enten les friseres es perquè no vol.
El Sr. Verdú continua dient que el tema de la Plataforma Estatal ha estat
un caos i comenta que va parlar amb la secretaria demanant la màxima
celeritat en penjar-ho a la plataforma per evitar que es perdessin aquests
diners i li vol donar l’enhorabona per aconseguir penjar els plecs.
El Sr. Verdú comenta que el partit popular ha fet una gran feina duent un
director d’obra, repassant medicions i tarifes del projecte, i diu que els
regidors del PSOE tal vegada haurien de pensar que tal vegada en el seu
moment no varen estar a l’alçada, ja que considera que tirar endavant
aquests projectes no es pot deixar a una persona tota sola i diu que
l’equip de govern actual i els regidors del PP han hagut de fer molt feina,
i pensa que si abans es va deicxar tot en mans d’una persona (el Batle)
tirar-ho endavant un tot sol es impossible.
El Sr. Verdú diu que això no es feina d’una persona tota sola, i considera
que era feina de tots i recorda que el partit socialista a les passades
eleccions va dir que dels 5 primers caps de llista n’hi havia 3 que tenien
carrer universitària i si n’hi havia 3 de tant llestos, el que no pot ser
és que justament ho faci el que no té carrera tot sol.
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El Sr. Verdú conclou que els reqidors del partit socialista en el seu
moment no van estar a l’alçada, i estar molt content amb la feina feta pel
partit popular i sap que ara si les obres es tiraran endavant.
El Sr. Batle manifesta que està d’acord amb el que ha dit el portaveu del
Partit Popular en que s’han hagut de fer moltes hores de feina per poder
dur aquests projectes endavant i sembla que per fi es podran executar.
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El Sr. Batle li crida l’atenció que el partit socialista digui que està a
favor d’’aquests projectes quan ni una vegada han votat a favor, i
considerà que abstenir-se en la votació vol dir que ni el vas ni els ve.
El Sr. Batle comenta que en relació a les presses, li tornar a explicar que
aquestes venen motivades per un conveni que es va signar amb el CIM on
donen una quantitat de diners amb la condició que estiguin executades abans
de dia 30 de novembre de 2018, sinó els diners es perdran. El Sr, Batle diu
que amb això no vol dir que les obres estiguin acabades, sino que
intentaran que estiguin acabades abans de dia 30 de novembre i sino hi
estan hi haurà un desfase que haurà d’assumir l’Ajuntament i asegura que
amb això es motiva la urgència. El Sr. Batle conclou que aquest és l’únic
motiu i no es degut a una manca de planificació.
El Sr. Batle diu que en relació a que no tenien informació ni abans ni ara,
vol remarcar que no és cert ja que tenien tota la informació quan eren
equip de govern i tenen tota la informació ara a l’oposició i els hi
recorda que ells varen triar ser a l’oposició .
El Sr. Batle comenta que la convocatòria extraordinaria i urgent es va
haver de fer per tot allò que ha explicat, però els informes eren a
l’expedient. El Sr. Batle continua dient que la Mesa de contractació està
formada pel Batle i tres treballadors municipals (secretaria, secretaria de
la mesa i l’arquitecte municipàl).
El Sr. Batle diu que no han de tenir dubtes en l’adjudicació i recorda que
s’ha fet d’acord amb la legalitat, i demana que deixin de manipular les
informacions.
El Sr. Batle continua dient si ha hagut obres al c/ Major o carrers del
nucli antic, cosa que no ha estat el cas, ja que l’equip de govern i el
partit popular no varen voler obres el mes d’agost, ja que el dia 13 es
varen obrir els sobres però es va voler esperar a fer el Ple dia 5 de
setembre.
El Sr. Batle diu que les queixes hagudes a l’avinguda Binicudrell han estar
inferiors a les felicitacions rebudes i recorda que a tota obra hi ha
queixes, però tot és una millora.
El Sr. Batle comenta que el Conveni de les Inversions Financerament
Sostenibles el va signar amb la qui es l’actual presidenta del CIM, que és
socialista i diu que li demanin aquesta informació directament a ella, i
recorda que la presidenta del CIM va participar en una reunió informativa,
organitzada per el PSOE a on per cert va assistir molt poca gent on es va
explicar el contingut d’aquest conveni, i conclou que tenen suficient
coneixement de quan han d’estar finalitzades les obres.
El Sr. Batle conclou que abstenir-se sembla que vol dir que el partit
socialista no vol que es facin aquestes obres.
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, Sr. Camps i quatre (4) abstencions de la Sra. Sànchez,
Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets.

TERCER.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE NOUS
PLUVIALS AL C/ MAJOR -TRAM NORD- I MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA DE
L'AVINGUDA DE LA MAR: ADJUDICACIÓ
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 4.9.2018 , que es trancriu a continuació:
“Atès que en data 26.7.2018 el Ple de l’Ajuntament va acordar ratificar la
Resolució núm 287 de data 25.7.2018 per la qual es declarava la necessitat
de la contractació de les obres “Projecte constructiu de nous pluvials al
c/ Major –tram Nord- i millora del drenatgede la rotonda de l’avinguda de
la Mar des Migjorn Gran”, la urgència de la contractació i l’inici de
l’expedient corresponent. Així mateix, es va aprovar l’expedient de
contractació per procediment obert, tramitació urgent amb diversos criteris
d’adjudicació i alhora es va convocar la licitació, es va aprovar la
despesa i els Plecs de clàusules administratives que havien de regir la
licitació.
En data 31.7.2018 es va publicar la licitació en el perfil del contractant
de l’òrgan de contractació i en la Plataforma de Contractació del Sector
Públic per tal que en el període de 13 dies naturals a contar de la data de
la publicació es puguessin presentar proposicions.
Els licitadors presentats a la licitació varen ser els següents:
-

Antonio Y Diego, SA en data 13.8.2018 (13.12 hores)
Construccions Olives, SL en data 9.8.2018 (10.54 hores)
M. Polo SL en data 13.8.2018 (14.22 hores)

El termini assenyalat per a presentar proposicions acabava el dia
13.8.2018, a les 14.00 hores, pèr la qual cosa la Mesa de Contractació
celebrada el dia 14.8.2018, va declarar exclós a la mercantil M. Polo, SL
de la licitació per haver-se presentat fora de termini.
El dia 14.8.2018 la Mesa de Contractació va declarar admesos als següents
licitadors i va procedir a l’obertura del sobre 1 “documentació general”:
-

Antonio Y Diego, SA en data 13.8.2018
Construccions Olives, SL en data 9.8.2018

Un cop és va haver comprovat que la documentació general era correcta, es
va procedir per part de la Mesa a descriptar el sobre 2 “Proposició
avaluable mitjançant l’aplicació de fòrmules” i a la seva obertura.
A la vista de les propostes presentades la Mesa va sol·licitar informe de
l’arquitecte municipal.
En data 14.8.2018 l’arquitecte
extracte té el següent resultat:

municipal

1.
Oferta 2.1
econòmica
Ampliació
termini
garantia
Construccions 34,87
3
Olives, SL
Antonio
Y 90
0
Diego, SA

emet

informe

en

el

qual

en

2.2 Reducció 2.3
TOTAL
terminis
Subministrament
d’execució
de material
3

3

43,87

0

0

90
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En data 3.9.2018 es dona compta de la valoració a la Mesa de Contractació,
i aquesta proposa que l’adjudicatàri de les obres sigui, l’empresa Antonio
Y Diego, SA, ja que aquesta es l’empresa que ha obtingut la major puntuació
en la valoració objectiva de les proposicions avaluables mitjançant
fòrmules establertes en el plec de clàusules administratives.
No obstant això, consta que en data 31.8.2018 (RE 1071) la mercantil
Antonio Y Diego, SA va presentar escrit en el qual manifesta que havent
repassat l’oferta econòmica presentada, s’ha detectat un error dels tècnics
a l’hora de realitzar l’estudi de la mateixa, per la qual cosa sol·licita
que no es tengui en consideració l’oferta presentada i que renuncien a
realitzar dita obra en cas de resultat adjudicataris.
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A la vista de l’esmentat escrit, la Mesa de Contractació proposa adjudicar
al següent licitador.
Obert el debat, el Sr. Verdú vol agrair a la empresa Construccions Olives,
SL que accepti fer també aquesta obra.
La Sra. Goñalons comenta que no sap qui és aquesta empresa.
El Sr. Verdú vol que consti en acta que la Sra. Goñalons desconeix qui es
l’empresa.
Per tot això, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor del Sr. Batle,
Sr. Verdú i Sr. Triay i tres (3) abstencions de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa
i Sra. Goñalons al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Requerir a l’empresa Construccions Olives, SL amb CIF B07159676,
com a licitador que ha presentat la segona millor oferta (a la vista de la
renuncia de la mercantil Antonio y Diego, SA) perquè en el termini de 10
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què s’hagués rebut el
requeriment, per tal que presenti la documentació que s’especifica en les
clàusules 19 i 20.
SEGON.- L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins el
termini dels cins dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
TERCER.- L’adjudicació del contracte que en tot cas ha de ser motivada, es
notificarà als candidats o licitadors i es publicarà en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es practicament igual que el que
ha dit abans, amb l’única diferència que aquesta obra ve finançada en la
seva major part pel Conveni d’Inversions Finançerament Sostenibles i la
resta pel Conveni amb del Departament de mobilitat que financia l’av. de la
mar.
El Sr. Batle diu que atès que aquesta obra té un major finançament convé
començar per aquesta obra.
El Sr. Verdú comenta que a la vista de que el 1er licitador va ser Antonio
y Diego, però aquest ha renunciat i ha passat al 2n licitador, vol agrair a
Construccions Olives SL que accepti l’adjudicació ja que sinó aquesta obra
hagués quedat deserta.
El Sr. Verdú diu que en relació als dubtes del partit socialista en
l’adjudicació de les obres, no ho entén, ja que únicament s’han presentat
dues empreses i la mercantil Construccions Olives, SL ja ha fet obres al
municipi des Migjorn Gran, quan estava governat pel partit socialista.

La Sra. Sànchez
d’adjudicació.

respon

que

ella

no

ha

dit

res

en

relació

al

procés

El Sr. Verdú comenta que aquesta empresa va fer les obres de l’excorxador,
cementeri, camp de fútbol, i no hi ha hagut cap problema mai.
El Sr. Verdú conclou que vol agrair a Construccions Olives que accepti
l’adjudicació.
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El Sr. Riudavets diu que per part del partit socialista no hi ha problema
en agrair a la mercantil Construccions Olives per acceptar l’adjudicació.
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, 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 president aixeca la sessió, a
les 13:55 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretària, certific.

Secretària interina - Catalina El Batle - Pedro G. Moll Triay
Pons Marqués
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