ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 25/01/2018.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 25/01/2018, 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.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
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
Martínez del grup no-adscrit.

el

regidor

Sra.

Enrique

Berlinghieri

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.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de les Resolucions d’Alcaldia des del dia 27.11.2017 al
19.01.2018 i que fan referència a Ordenança d’ús i aprofitament de platges
(expedient sancionador per infracció a l’ordenança d’ús i aprofitament de
platges); Cementiri (Autoritzacions per renovació de lloguers de nínxols,
autorització per inhumació de restes); Recaptació (Baixa del padró de
serveis
i
activitats
culturals,
Alta
gual,
concessions
comptador
subministrament d’aigua, trasllat de comptador d’aigua, resolucions
d’al·legacions a denúncies per infracció a les normes de trànsit, baixa i
devolució rebut aigua 3r trim 2017 per fuïta , padró serveis activitats
esportives desembre 2017 i gener 2017, escoleta infantil xibit desembre
2017 i gener 2017, activitats culturals desembre 2017 i gener 2018, Servei
d’Ajuda a Domicili novembre i desembre 2017, Centre d’Estades diürnes
novembre i desembre 2017, correcció d’errades materials als padrons de
serveis activitats esportives març, abril i juny 2017 i als padró
d’activitats culturals abril 2017, devolució rebut per pagament duplicat,
liquidació per alta al padró del servei de centre d’estades diürnes
novembre 2017); Contractació ( contracte menor pel servei de consultoria i
assistència jurídica per a la realització d’un estudi de diversos temes
sobre determinats expedients urbanístics, contracte menor per l’execució
del projecte modificat d’aparcament a l’aire lliure situat a l’Av
Binicudrell 18A i 18B i canalització de pluvials, contracte menor pel
servei de consultoria i assistència jurídica per a la realització d’un
estudi sobre els aspectes jurídics i metodològics a seguir per a la
recuperació possessoria i/o defensa de la titularitat pública del camí de
Binigaus); Intervenció (Inici d’expedients de modificació de crèdit,
expedients de modificació de crèdit núm.14, núm. 15, núm. 16, núm 17 i núm.
18 per transferència, aprovació factures, aprovació despeses, certificació
núm. 2: 2a fase obres d’ampliació del cementiri municipal, aprovació
despeses reforç policies Ajuntament d’Alaior durant les festes de Sant
Cristòfol 2017, aprovació hores extres policia per reforç festes de Sant
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Climent 2017, aprovació dietes tribunal concurs borsa de treball per a
substitucions de la coordinadora/professora de flauta travessera de
l’escola de música, aprovació complements de productivitat desembre 2017);
Urbanisme (projecte modificat d’aparcament a l’aire lliure situat a l’Av
Binicudrell 18A i 18B i canalització de pluvials: aprovació, Ocupació de la
via pública per obres, aprovació del projecte bàsic i executiu d’una
miniestació de bus situat a la plaça Menorca s/n, projecte de millora de
l’enllumenat públic de la Plaça Menorca, autorització llicències d’obra
major, activitat no permanent major: concert de Cap d’Any); Personal (
Llista provisional de persones admeses al concurs per a la creació d’una
borsa
de
treball
per
a
possibles
substitucions
de
la
coordinadora/professora de flauta travessera amb destinació a l’escola de
música, adscripció temporal d’un policia local en comissió de serveis,
cessament de l’assignació temporal per les funcions de coordinador a
l’escola de música i nomenament nova coordinadora/professora de flauta
travesssera amb destinació a l’escola de música); Subvenció (sol·licitud de
subvenció per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents dins del
programa operatiu FEDERE 2014-2020, modificació de les bases que ha de
regir la concessió d’ajuts econòmics per a estudiants que assisteixen a
l’escola d’estiu, concessió d’ajuts econòmics per a estudiants que
assisteixin a l’escola d’estiu); Organització i funcionament (designació de
representant en el Ple de la mesa de l’habitatge social de Menorca,
suspensió de la Junta de Govern Local del mes de desembre
El Ple resta assabentat.
SEGON.- RECTIFICACIÓ DE L'ERROR DETECTAT EN LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS PER
L'IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE NETEJA DEL LITORAL, LES PLATGES, EL SEU ACCÉS I
L'ENTORN A MENORCA
Vist el dictamen de la comissió informativa d’hisenda, règim
territori de data 18/01/2018 i que es transcriu a continuació:

intern

i

“Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori de
data 16.11.2017, va proposar al Plenari l’adopció del següent acord:
“PRIMER.- PRORROGAR el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
Ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn
Gran i Ferreries, per a la prestació del servei integral de neteja de
platges, els accessos i l’entorn” per un període de 2 anys mes, fins el 31
de desembre de 2019.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Atès que el Ple de data 30.11.2017, va aprovar aquest mateix acord.
Atès que el Consell Insular de Menorca ha comunicat a l’Ajuntament des
Migjorn Gran, que el termini hauria de ser fins el dia 3 de desembre de
2019 en lloc de fins el dia 31 de desembre de 2019.
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques podran, així mateix,
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Sense cap intervenció, els membres de la Comissió acorden per unanimitat,
rectificar l’error detectat i proposar al Ple l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- PRORROGAR el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
Ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn
Gran i Ferreries, per a la prestació del servei integral de neteja de
platges, els accessos i l’entorn” per un període de 2 anys mes, fins el 3
de desembre de 2019.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Sense entrar en debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
TERCER.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN I ELS SERVEIS EDUCATIUS MENORCA
Vist el dictamen de la comissió informativa de serveis a la persona de data
18/01/2018 i que es transcriu a continuació:
“Vist el Conveni signat de col·laboració entre l'Ajuntament des Migjorn
Gran i els Serveis Educatius de Menorca SA.
Sense cap intervenció, la Comissió acorda per unanimitat, proposar al Ple,
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Ratificar el Conveni de col·laboració
Migjorn Gran i Serveis Educatius de Menorca, SA.

entre

l'Ajuntament

des

SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 334-48000
del pressupost municipal per l'exercici 2017.
TERCER.- Notificar l'acord anterior a l'entitat beneficiària.”
Sense entrar en debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
QUART.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN I L'ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA ESPANYOLA DE FERRERIES
Vist el dictamen de la comissió informativa de serveis a la persona de data
18/01/2018 i que es transcriu a continuació:
“Vist el Conveni signat de col·laboració entre l'Ajuntament des Migjorn
Gran i l'Assemblea Local de Creu Roja espanyola de Ferreries.
Obert el debat, la Sra. Goñalons s’interessa en saber perquè la Creu Roja
de Ferreries, demana si es tracta de la Creu Roja de Menorca i el Sr. Batle
li respon que no es la Creu Roja de Menorca, comenta que l’assemblea de la
Creu Roja de Ferreries és la que fa els serveis as Migjorn i que aquests
són les Festes patronals, les curses populars i dues jornades de tir a
l’any que dur a terme la Policia Local.
Sense cap més intervenció, la Comissió acorda per unanimitat, proposar al
Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Ratificar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
Migjorn Gran i l'Assemblea Local de Creu Roja espanyola de Ferreries.

des

SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 338-48000
del pressupost municipal per l'exercici 2017.
TERCER.- Notificar l'acord anterior a l'entitat beneficiària”
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Obert el debat, el Sr. Riudavets demana a que es fa referència al parla al
conveni del c/ Mirada del Toro, 7.
El Sr. Batle respon que és sa cotxeria de ca n’Esperança.
El Sr. Riudavets comenta que creu que a ca n’Esperança és el núm. 9.
El Sr. Riudavets diu que lo lògic hagués estat aprovar el conveni a
principis d’any i demana quins són els motius de que s’aprovi a final d’any
i sol·licita que enguany es faci bé i s’aprovi per primavera.
El Sr. Batle respon que no hi ha motius concrets i reconeix que aquest
conveni el passa l’Assemblea de la Creu Roja de Ferreries, i la part més
gran del mateix va destinada a les festes de Sant Cristòfol i està d’acord
en que s’aprovi abans de les festes, però enguany s’ha fet a finals d’anys.
El Sr. Batle comenta que el retard és degut a que no l’enviaven i tampoc el
va reclamar en el seu moment, s’ha signat a finals d’any.
El Sr. Riudavets comenta que la Creu Roja va fer una xerrada interessant a
l’ACR, i demana si s’ha implantat el projecte previst per a les persones
majors.
El Sr. Batle respon que es va fer a través de serveis socials.
El Sr. Riudavets diu que el conveni es pagarà en dues vegades, un 50% a la
signatura del mateix i l’altre a final d’any, i demana si atès que ja ha
acabat l’any si es pagarà tot a la vegada.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretària interventora.
La Secretària interventora respon que si.
Sense cap més intervenció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
CINQUÈ.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN I L'ASSOCIACIÓ FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ, PEL QUAL
S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE L'APORTACIÓ ATORGADA PER CONTRIBUIR AMB ELS
OBJECTIUS DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ PER A L'ANY 2017
Vist el dictamen de la comissió informativa de serveis a la persona de data
18/01/2018 i que es transcriu a continuació:
“Vist el Conveni signat de col·laboració entre l'Ajuntament des Migjorn
Gran i l'Associació Fons Menorquí de Cooperació, pel qual s'estableixen les
condicions de l'aportació atorgada per contribuir amb els objectius del
Fons Menorquí de Cooperació per l'any 2017.
Sense cap intervenció, la Comissió acorda per unanimitat, proposar al Ple,
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Ratificar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des
Migjorn Gran i l’Associació Fons Menorquí de Cooperació, pel qual
s'estableixen les condicions de l'aportació atorgada per contribuir amb els
objectius del Fons Menorquí de Cooperació per l'any 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 231-48002
del pressupost municipal per l'exercici 2017.
TERCER.- Notificar l'acord anterior a l'entitat beneficiària.”
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Obert el debat, el Sr. Riudavets comenta que el seu grup està content que
l’Ajuntament des Migjorn Gran segueixi col·laborant amb el Fons Menorquí de
Cooperació, i que segons informació periodística l’Ajuntament estigui dins
els rànquings més alts de col·laboració.
El Sr. Riudavets demana si els ajuntaments amb percentatge més baix de
participació en el Fons Menorquí de Cooperació, si s’equiparan a la resta
en un termini de 3 anys.
El Sr. Batle respon que ara s’està parlant de la ratificació del Conveni
entre l’Ajuntament i el Fons Menorquí, i el que demana el Sr. Riudavets és
una altre qüestió que li pot demanar en un altre moment.
Sense cap més intervenció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU: TITULAR
Vist el dictamen de la comissió informativa de serveis a la persona de data
18/01/2018 i que es transcriu a continuació:
“Vist que es van aprovar les bases que havien de regir la convocatòria per
a la elecció de jutge de pau titular del municipi, pels propers quatre (4)
anys i vist que únicament hi ha hagut una sol·licitud per optar a la plaça,
els membres de la Comissió, acorden per unanimitat, proposar al Ple,
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- DESIGNAR com a jutgessa de pau titular del municipi des Migjorn
Gran a la Sra. CONSUELO TRIAY COLL amb DNI 78.305.956-H.
SEGON.- COMUNICAR l’esmentat acord al Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears.”
Sense entrar en debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SETÈ.- EXPEDIENT 1/2018, RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS
Vist el dictamen de la comissió informativa d’hisenda, règim
territori de data 18/01/2018 i que es transcriu a continuació:

intern

i

“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures i
despeses que es relacionen a continuació:
Nom

Import
N. de document total

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1075412

CARBUROS METÁLICOS, SA 5400009189

FERQUETE S.L.

30605

EDITORIAL MENORCA S.A. 11323
SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS, 4002198378

Text Explicatiu
Abono factura enllumenat
públic plaça Sa Bruixa
-1,62 (21.06.17-30.06.17)
Abono lloguer ampolla
mèdica d'oxigen per
-35,14 policia
Material d'oficina per
Serveis Socials i per
322,62 oficines municipals
Anuari Ajuntament al
133,10 Diari Menorca
Despeses postals
125,47 oficines municipals,
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SA
ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1111173

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S0Z702N0016266

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S0Z702N0016265

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S0Z702N0016294

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1110709

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S0Z702N0016992

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1153610

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1165702

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1165228

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1152184

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1153040

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1153037

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1110733

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1153039

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S0Z702N0016267

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S0Z717N0019282

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1144340

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1127047

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1165433

desembre
Enllumenat públic Cap de
la Vila - Camí Petit
29,61 (02.11.17-03.12.17)
Enllumenat públic
Binicudrell (10.08.1761,11 03.09.17)
Enllumenat públic
Binicudrell (30.06.1794,22 10.08.17)
Energia elèctrica
cementeri (13.08.1775,81 13.09.17)
Enllumenat públic Av de
la Mar (02.11.17167,08 03.12.17)
Energia elèctrica
cementeri (13.11.17112,72 19.12.17)
Energia elèctrica sala
multifuncional - Saló
107,88 Verd (14.11.17-19.12.17)
Energia elèctrica local
edifici Llevant
111,38 (14.11.17-19.12.17)
Enllumenat públic Sa
Figuerenya S'Escorxador (02.11.17108,07 03.12.17)
Energia elèctrica Casal
de Joves (14.11.17161,50 19.12.17)
Energia elèctrica
policia local (14.11.17361,57 19.12.17)
Energia elèctrica escola
de música (14.11.17182,94 19.12.17)
Enllumenat públic Sant
Tomàs E-10 (04.10.17321,51 03.12.17)
Energia elèctrica
biblioteca municipal
190,89 (14.11.17-19.12.17)
Enllumenat públic
Binicudrell (03.09.1783,76 02.10.17)
Energia elèctrica
cementeri (15.07.1760,10 13.08.17)
Energai elèctrica
cementeri (13.09.17100,74 16.10.17)
Energia elèctrica local
Mirada del Toro
25,89 (18.10.17-17.11.17)
Energia elèctrica Casal
de Binicudrell
28,58 (13.11.17-18.12.17)
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ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1164266

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1152183

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1171796

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1171806

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1171141

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1171799

ENDESA ENERGIA S.A.U. P1M701N1761601

ENDESA ENERGIA S.A.U. P1M701N1800913

ENDESA ENERGIA S.A.U. P1M701N1801259

ENDESA ENERGIA S.A.U. P1M701N1801262

ENDESA ENERGIA S.A.U. P1M701N1778082

ENDESA ENERGIA S.A.U. P1M701N1801260

ENDESA ENERGIA S.A.U. P1M701N1801263
ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1149844

ENDESA ENERGIA S.A.U. P1M701N1801265

ENDESA ENERGIA S.A.U. P1M701N1801264
ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1122906

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

S1M701N1108583

ENDESA ENERGIA S.A.U. P1M701N1801261
ENDESA ENERGIA XXI,
SLU
S0Z702N0016268

Enllumenat públic Sant
Tomàs H-2 caseta Creu
20,41 Roaj (14.11.17-8.12.17)
Energia elèctrica local
d'assaig (14.11.17224,93 19.12.17)
enllumenat públic Mirada
del Toro (02.11.17144,21 03.12.17)
Enllumenat públic plaça
M.A. Ferrer (02.11.1754,92 03.12.17)
Enllumenat públic local
Mirada del Toro
28,65 (17.11.17-20.12.17)
Enllumenat públic
parcel·la 14 (02.11.1742,80 03.12.17)
Enllumenat públic casc
antic (14.07.17594,93 13.09.17)
Enllumenat públic plaça
Menorca (15.11.17229,86 14.12.17)
Enllumenat públic Sant
Tomàs C/D ET-3
724,73 (17.11.17-15.12.17)
Energia elèctrica
oficines municipals
338,34 (17.11.17-15.12.17)
enllumenat públic casc
antic (13.09.17620,33 14.11.17)
energia elèctrica
poliesportiu (17.11.17402,02 15.12.17)
Energia elèctrica camp
de futbol (17.11.17682,10 15.12.17)
Energia elèctrica
cementeri (16.10.1789,89 13.11.17)
Energia elèctrica
escoleta Xibit
371,80 (17.11.17-15.12.17)
Energia elèctrica CP
Francesc d'albranca
494,94 (17.11.17-15.12.17)
Energia elèctrica local
Mirada del Toro
23,26 (21.09.17-18.10.17)
Enllumenat públic
Binicudrell (21.06.1718,42 30.06.17)
Energia elèctrica centre
sanitari (17.11.17391,33 15.12.17)
Enllumenat públic
109,15 Binicudrell (02.10.17-
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02.11.17)
Connexió a internet Saló
85,78 Verd, desembre

INFOTELECOM NETWORKS,
SL
499
FUNDACIO PER A
PERSONES AMB
DISCAPACITAT ILLA DE
MENORCA
312
FUNDACIO PER A
PERSONES AMB
DISCAPACITAT ILLA DE
4240
MENORCA
FUNDACIO PER A
PERSONES AMB
DISCAPACITAT ILLA DE
MENORCA
5385
ASOCIACION DE
FAMILIARES DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER DE
MENORCA
12/2017

Repartiment campanyes
informatives ( Desembre
29,28 )
500 Flyers i disseny i
maquetació del Programa
175,45 de Nadal
Contractació auxiliar de
cuina per al Centre de
646,27 Dia, desembre

ARNICA FISIOTERAPIA,
SC
M-12
SUPERMERCATS BINIPREU,
SL
17037750
SIME MUSICASA C.B.

172486

JANER PONS, VICENT
1504
LEJIAS OLIVES S.L.
43356
QUE PODEMOS HACER POR
TI, SL
36
ESTACION SERVICIO
MERCADAL, S.L.

8296

SALES MOLL ROSA Mª

1856

TRACTAMENTS MENORCA,
SL
FLORIT PONCE, MARIA
ISABEL

A 20171208
15/2017

MOLL TRIAY, SL
3
JARDINS FELIP
MANTENIMENT I CREACIÓ,
SL
A/61/17

Servei d'ajuda a
domicili dissabtes,
190,50 desembre
Serveis de fisioteràpia
al Centre de Dia,
220,00 desembre
Cava i gots per Cap
196,01 d'Any
Collar clarinete BG C2020,11 E per escola de música
Reparació roda vehicle
d'ús municipal Toyota
38,70 RAV 6995FDJ
376,21 Materials de neteja
Neteja i jardineria Sant
2.610,97 Tomàs, desembre 2017
Gasolina vehicles
policia local i brigada
180,00 municipal
Aliments per al Centre
124,20 de Dia
Tractament desinsectació
i desratitació carrers i
edificis municipals,
695,56 desembre 2017
Aliments per al Centre
206,62 de Dia
Aliments per al Centre
43,99 de Dia
Fumigar 23 palmeres
contra plaga "picudo
417,45 rojo"
14.793,91

Nom
CONSELL INSULAR DE
MENORCA
CONSELL INSULAR DE
MENORCA

Import total Text Explicatiu
Liquidació 2017 prestació del
servei integral de neteja de
20.612,55 platges
Liquidació 2017 prestació del
14.571,61 servei de prevenció d'incendis
35.184,16
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El Sr. Batle demana de quina data és la factura de Moll Triay, S.L. i una
vegada mirada s’informa, per part de qui exerceix de secretària a la
comissió, que és de dia 1 de setembre que fa referència a dos tickets de
carn i que va acompanyada de dues notes signades per treballadores
familiars. El Sr. Verdú comenta que ell creia que l’encarregada d’anar a
fer la compra sempre era la mateixa persona i el Batle li respon que
normalment sol encarregar-se la mateixa cuinera, però que si que potser que
a vegades, ho faixi qualsevol treballadora familiar, depenent de la
disponibilitat laboral d’aquell moment.
Sense cap intervenció més, els membres de la Comissió
unanimitat, proposar al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR l’expedient 1/2018, de reconeixement
d’exercicis anteriors per un import total de 49.978,07€

acorden

per

d’obligacions

SEGON.- Fer efectiu l’import amb càrrec al pressupost prorrogat
el seu pagament d’acord amb les disponibilitats de la
municipal.”

i disposar
tresoreria

Sense entrar en debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
8.1 PREC:
“Assumpte: FIXACIÓ D'UN HORARI MÍNIM D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
A diferència del senyor Quique, regidor delegat d'esports, joventut i
cultura, però sense dedicació exclussiva; o dels membres del partit
popular, que comparteixen govern amb el batle, però sense delegacions
d'àrea expresses; la batlia cobra un sou públic per dedicar-se
a temps complet als afers d'interès general i per treballar en favor de la
ciutadania.
La plana web de l'ajuntament des Migjorn Gran informa que el batle té “un
horari
ampli
d'atenció
al
públic”.
Bé
està,
idò,
aquesta
gran
disponibilitat. Però, no és manco cert que
les vesines/vesins des Migjorn mereixen també disposar d'un mínim horari
d'atenció, fix i predeterminat, com havia succeït en temps passats, amb
batles de diferent color polític.
Com que entenem que sempre poden sorgir imprevists que obliguin la batlia a
absentar-se de les oficines justament en alguna de les hores d'explícita
atenció, es pot recomanar -però no obligar- que els ciutadans ho facin
preferentment amb la prèvia concertació de la cita.
Pregam, per tant, que sense minvar aquell 'horari ampli' indeterminat de
què parla el web, l'Ajuntament fixi 4 o 5 hores setmanals d'atenció al
veïnatge.”
Cap regidor fa cap comentari.
8.2 PREC
“Assumpte: Ordenació dels debats per a una correcta participació de tots
grups del Consistori
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D'acord amb les lleis vigents al país i, en particular, d'acord amb el
Reglament Orgànic Municipal, el Grup Socialista des Migjorn Gran eleva al
Ple el següent PREC:
1. Punts de l'ordre del dia de les comissions informatives i de les
sessions plenàries: demanam que, a més de l'inicial -que a vegades
s'empra i a vegades no- es doni un torn de paraula perquè cada grup
polític poder fixar i defensar amb arguments la seva posició; i que
no es negui el dret de rèplica “per al·lusions”.
2. PREGUNTES A L'EQUIP DE GOVERN; PRECS I SUGGERIMENTS: quan hi ha una
pregunta per part d'un dels grups de l'oposició, demanam que hi hagi
torn de rèplica per part del grup polític que ha fet la pregunta, ja
que alguna cosa pot no haver estat prou ben explicada / entesa.
L'esquema que s'havia fet sempre, amb total normalitat, és el que
proposam:
Pregunta – Resposta – Rèplica (aclariments) – Resposta
De manera que, en tot cas, tancaria el debat la persona a qui s'ha
fet la pregunta.
3. COMISSIONS INFORMATIVES: demanam que es respectin, per part de
tothom, els torns de paraula i que el president de la comissió moderi
les intervencions; evitant les faltes de respecte d'uns regidors cap
als altres.”
Cap regidor fa cap comentari.
8.3 El Sr. Batle comenta que el Partit Socialista ha presentat per escrit
una sèrie de preguntes en 48 hores d’antelació dirigides l’equip de govern
i que ara passarà a contestar.
8.3.1.- Quan es posarà en marxa la gravació de les sessions el Plenari via
streaming?
El Sr. Batle comenta que hi ha una sèrie de prioritats i ell considera que
aquesta no és una de les prioritats.
El Sr. Batle explica que abans ho feia una persona del partit socialista, i
demana la col·laboració a ells per preparar tot el muntatge que s’ha de fer
abans de poder gravar els plens.
El Sr. Batle conclou que no sap quan serà i no és una prioritat per l’equip
de govern.
8.3.2.- Com està el tema de la sanció de la Direcció General de Salut
Pública a l’Ajuntament?
El Sr. Batle comenta que va rebre amb sorpresa que la Conselleria de Salut
havia sancionat a l’Ajuntament per tres qüestions, desprès de presentar
al·legacions, la Conselleria de Salut va acceptar dues al·legacions que
feien referència a les quantitats més petites i va mantenir la sanció més
gran d’uns 6.000e.
El Sr. Batle explica que contra aquesta sanció és va presentar recurs dins
el termini establert, on es manifesta que no s’està d’acord amb els
arguments de la Conselleria que diu que dins un període de temps que va des
de el 2010 ens venen a dir que aquests anys s’ha utilitzat aigua dels pous
núm. 2 i núm. 4 per enviar a la xarxa pública, i comenta que això es fals i
per això va demanar un informe a l’enginyer que fa els projectes dels pous.
I conclou dient que en base a l’informe es presenta el recurs on és diu que
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es materialment impossible que dels pous 2 i 4 anés l’aigua als dipòsit de
Can Borràs.
El Sr. Batle diu que a data d’avui no s’ha rebut contesta per part de la
Conselleria de Salut, desitjam que no s’hagi de pagar aquesta sanció.
La Sra. Sánchez demana si pot fer una pregunta o ha d’esperar a desprès.
El Sr. Batle respon que no.
8.3.3.- Quina valoració fa el Batle del projecte Alera? Quina és
incidència directa que tenen els coneixements per ell adquirits
projectes concrets al nostre municipi?

la
en

El Sr. Batle diu que ho valora molt positivament haver participat ell i
altres regidors en el projecte alera i els coneixements que es varen
adquirir varen ser molts, i gràcies a això i l’enginyer que li vam
encarregar la feina, ja es té el projecte redactat de reutilització
d'aigües de Sant Tomàs, cosa que havia de fer la ex-regidora de medi
ambient i no va saber dur a terme.
El Sr. Batle conclou que aquest
convocatòria de turisme sostenible.

projecte

es

presentarà

a

la

pròxima

8.3.4.- S’ha executat el projecte per conduir l’aigua provinent dels pous
d’aigua municipals cap a la xarxa pública de clavegueram?
El Sr. Batle suposa que fa referència a la tuberia de l'aigua de rebuig
dels filtres, i comenta que al pressupost hi ha 10.500 euros contemplats
per a la redacció d'aquest projecte, en conseqüència a data d'avui el
projecte no està fet.
8.3.5.- Com està el tema de l’estació de bombeig?
El Sr. Batle recorda que aquesta pregunta la varen fer el més de novembre,
i la contesta és la mateixa, i explica que ABAQUA va demanar llicència el
mes de febrer, i desprès l'Ajuntament va demanar declaració d’interès
general al Consell Insular de Menorca, i el CIM va demanar informes a
diversos organismes i un d'aquests era la Direcció General de Recursos
Hídrics, i el darrer que ha passat és que ha estat exposat al taulell
d'edictes de l'Ajuntament durant 15 dies i aquests dies ja han passat i
l'anunci s'ha retornat i sembla que ara recursos hídrics farà el seu
informe i l'enviarà al CIM, perquè dono la declaració d’interès general i
l'Ajuntament pugui donar desprès la llicència.
8.3.6.- Ara fa quatre mesos (Ple ordinari de setembre) el batle manifestà
que faria un escrit al govern de les Illes, sol·licitant un Agent de
Desenvolupament Local a jornada completa; Quina resposta ha rebut
l’ajuntament de la petició municipal?
El Sr. Batle demana disculpes, ja que no ha fet aquest escrit al CIM ni al
Govern Balear, i comenta que no estarà massa dies a preparar aquest escrit.
8.3.7.- Per què el “regidor de turisme” (e batle) no va fer la reunió amb
els representants del sector hoteler del municipi? I per què aquests encara
no han pagat l’aportació anual?
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El Sr. Batle comenta que els convenis amb els hotelers i restauradors són
voluntaris i si no paguen no els hi podem reclamar.
El Sr. Batle comenta que més de la meitat han pagat, però no és pot forçar
a que paguin.
E Sr. Batle explica que no és la primera vegada que passa que no és faci
aquesta reunió, i comenta que va fer la reunió inicial de temporada però no
va fer la reunió de final de temporada, però recorda que sempre hi ha un
bon enteniment a traves de correus electrònics i telefonades, entre el
Batle i els hotelers.
8.3.8.- Quina valoració fa l’equip de govern del ball de la matinada del
primer dia de l’any quan a la quasi nul·la presència de les dues persones
del consistori compromeses a ser allà?
El Sr. Batle comenta que el fet de tramitar l'activitat requereix de dos
responsables i en aquest cas va se el Sr. Batle i el regidor del partit
popular i vol agrair que aquest regidor ho acceptés. El Sr. Batle comenta
que ser responsable no vol dir que s'hagi d'estar allà tot es temps, i el
Sr. Batle diu que ell va fer la primera estona i el Sr. Verdú va passar-hi
més tard.
El Sr. Batle explica que el que gestionava el bar tenia el seu telèfon, els
cantants també, i comenta que ell era a Migjorn i s'hi hagués hagut res de
nou s'hagués atracat.
8.3.9.- Quan el batle es va quedar tot sol, va dir que Es Migjorn Gran
tiraria endavant amb la implicació activa de gent que ell tenia al costat;
Om eren aquestes persones el passat 17?
El Sr. Batle respon que suposa que es refereix a dia 17 de gener, la diada
de Sant Antoni i comenta que com és una qüestió de cultura llegirà la
contesta que li ha remès el Sr. Berlinghieri “Malgrat no ser al poble em
preocupo d’informar-me dels diferents actes que depenen de las meves
regidories, contactant i parlant amb diferents persones, de manera que
abans que preguntin ja els dic que tinc informació de primera ma de com va
anar la diada del dia 17.
Las persones que van ajudar al batle el passat dia 17, van ser las justes i
necessàries per tirar endavant la diada, que per altre part va ser un èxit
d’assistència com segur vostès van poder veure, ja que no es van estar de
tastar tant el menjar com el veure que s’oferia. Per altre banda, si vostès
es preocupessin de veritat per la gent d’es Migjorn Gran i las seves
tradicions, posarien per endavant la seva col·laboració, oferint-la i no
esperant que se’ls hi demani per que aquests actes es facin com cal, en
lloc de fer això, vostès es dediquen a malmetre, boicotejar i vigilar
l’organització, en aquest cas de la diada del dia 17, per trobar qualsevol
excusa per desacreditar al batle amb raons ridícules com la d’aquesta
pregunta. Las persones que el batle te al seu costat estant quan les
necessita i son les que necessita ni una mes ni una menys, i els hi
asseguro que son mes que les que els hi donen suport a les seves
publicacions a les xarxes socials.”
8.3.10.- Per què si les dues parts va esbombar comuna de les mesures
estrella de l’acord la davallada de l’impost de béns immobles (IBI), no es
va dur a un plenari de finals d’estiu o principis de tardor la proposta de
modificació de la corresponent ordenança fiscal?
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El Sr. Batle explica que quan comença a tenir converses amb el PP era més
endavant, i comenta que la resposta hagués estat la mateixa per part
d'intervenció dient que no podrien baixar l'IBI perquè hi havia un pla
d'ajustament.
8.3.11.- A
municipal?

data

d’avui,

quina

és

la

situació

de

l’Escola

de

música

El Sr. Batle comenta que llegirà la proposta per escrit que li ha
proporcionat el regidor de cultura “Sembla que vostès no tenen molt clar
que es el que volen saber, tota la situació? inversions?, coordinació?,
Associació? .....
En qualsevol cas, primer els hi detallo las inversions efectuades a
l’Escola de musica
Canviar portes ..................................... 1.567,91 Euros
Canviar finestres exteriors ................... 8.230,83 Euros
Material divers per l’escola................... 3.668,66 Euros
Mobiliari................................................ 6.969,60 Euros
Això dona un total de 20.437,00 Euros
Des de el dia 09 de Gener de 2018 treballa una nova coordinadora, Sra.
Teresa Allès y en quant al projecte d’associació presentat pel Director de
la Banda d’Es Migjorn Gran, Sr. Isaac Mascaró i per el profesor de l'escola
de música, Sr. Juan Garcia per gestionar-la, s’està pendent de noves
reunions per aclarir diferents conceptes i anar tancant temes per dur-la a
bon termini en cas que totes les parts hi esteguem d'acord.”
8.3.12.- En què consisteix el contracte pel servei de consultoria i
assistència per a l’estudi de la defensa de la titularitat pública del Camí
de Binigaus en favor de l’advocat Josep Massot Tejedor? Com s’ha fet la
contractació i per quin cost?
El Sr. Batle explica que és tracta d'un assessorament d'un advocat per
poder obrir el camí de Binigaus, i comenta que el contracte es va signar a
finals d'any, ja que hi havia partida pressupostària i el preu ha estat de
3.045 euros iva inclòs, i diu que el contracte preveu que en 100 dies ha de
donar una solució definitiva en relació al tancament de Binigaus i comenta
que assistirà a reunions amb els propietaris en el cas que siguin
necessaris, i si no s'ha arriba a enteniment es prendran les accions legals
pertinents.
El Sr. Batle conclou que es va fer per decret de Batlia amb el pertinent
informe de la secretària interventora.
8.3.13.- Urbanisme: En què consisteix el contracte menor per serveis de
consultoria i assistència aprovat per Decret de Batlia el passat mes de
novembre? Com s’ha fet la contractació? Quina és la finalitat i quines
unitats d’actuació, solarts i nuclis rurals s’estan estudiant?
El Sr. Batle respon que és una assistència tècnica per part d'un altre
advocat, especialista en urbanisme, i les seves tasques estan pendents
d'acabar de definir, i es vol desbloquetjar les unitats d'actuació, es vol
recepcionar els polígons de Sant Tomàs.
El Sr. Batle comenta que l'any 2017 es va fer un contracte per aquells
mesos, però no va ser possible i no ho va signar, perquè va trobar
convenient esperar a 2018 a tenir partida i així poder tenir accés als
expedients.
El Sr. Batle conclou que no hi ha cap qüestió amagada per part del Batle ni
per cap regidor del PP, sinó que tot es fa per l'interès del poble i es
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considera que hi ha d'haver una persona que ajudi als serveix tècnics a
desbloquetjar la situació.
El Sr. Batle diu que es una qüestió de prioritats.
8.3.14.- Pot explicar l’equip de govern en què consistirà la Despesa
Pública de 15.000 € en concepte d’assessoria urbanística? Pensa l’equip de
govern adjudicar el contracte a dit o obrir-lo a un mínim de participació?
El Sr. Batle respon que ja ha contestat la primera pregunta.
El Sr. Batle comenta que contracte a dit no existeix, i el que si existeix
és el contracte menor, cosa que es pot fer, i en aquest cas la Batlia farà
un decret i nomenarà a una persona que consideri adient i amb prous
coneixements en els temes urbanístics.
El Sr. Batle demana que deixin de parlar de contractes a dit i parlin de
contractes menors que estan permesos per la llei.
8.3.15.- En base a quina informació s’ha calculat la previsió i d’ingressos
per a l’any 2018
El Sr. Batle respon que ja ho va explicar a la comissió i al ple de
pressupostos , i esta reflexat a la memòria de Batlia, i considera que la
pregunta esta més que contestada.
8.3.16.- Quina planificació fa l’equip de govern de començament i final de
les obres del programa d’inversions previst al pressuposat de 2018?
El Sr. Batle respon que es faran totes durant l'any 2018, i comenta que
unes es faran abans de l'estiu, unes altres desprès de l'estiu i les
diferents inversions al camp de futbol es faran una vegada acabada la
temporada.
8.3.17.- Com s’ha fet la contractació de l’Assessora de comunicació
adscrita a la batlia? Des de quina data concreta presta els serveis? Quins
són específicament aquests serveis?
El Sr. Batle respon que no és una assessora de comunicació, és una
periodista que es contractarà perquè faci notes, escrits i aquests tipus de
feines, i comenta que ja ha començat la seva feina, i comenta que passa una
factura per la seva feina.
El Sr. Batle diu que xerrarà amb la secretaria per si és necessari fer
contracte o bastarà presentar factures cada mes.
8.4 El Sr. Batle comenta que com cada any es va presentar un escrit per
part de l'institut d'Alaior per fer un festival al polisportiu municipal, i
vol saber la opinió dels grups polítics, i diu que per la seva part no hi
ha cap problema.
El Sr. Riudavets creu recordar que aquest festival s'ha fet cada any pels
de 4 d'ESO, i recorda que el passat ple va quedar damunt la taula una moció
que parlava d’aquest tema i avui s'hauria d'haver tractat.
El Sr. Riudavets diu que un acte com aquest no li veu problema, sinó que el
problema el veien en allò denunciat a la moció, que es fer convits sense
"PONS MARQUES, CATALINA (FIRMA) PONS MARQUES CATALINA - 41497149 MOLL TRIAY PEDRO GASPAR - 41497866
Motivo La secretaria interina
Localidad Es Migjorn Gran
FECHA:06/02/2018 11:37:35

Motivo La secretaria interina
Localidad Es Migjorn Gran
FECHA:07/02/2018 7:14:10

motivo El batle
localidad Es Migjorn Gran
FECHA:07/02/2018 8:57:13

cap control i s'ha seguit fent sense fer cas de les propostes del partit
socialista ni partit popular.
El Sr. Riudavets conclou que en relació a la pregunta concreta ho veuen bé
però recorda que hi ha una moció damunt la taula, i si no s'esta d'acord es
vota en contra i ja està.
El Sr. Batle recorda que la inversió al poliesportiu la va tenir que acabar
de fer és Batle.
El Sr. Batle respon que la moció la va presentar el partit socialista i com
a tal ells haurien d'haver refet la moció.
El Sr. Riudavets diu que es decideixin recolzar o no la moció, però aquesta
va quedar damunt la taula i s'ha de dur a ple per votar.
El Sr. Batle comenta que li crida l'atenció que abans estessin d'acord i
ara no.
El Sr. Verdú diu que si sempre s'han fet festes ells no seran els qui podin
problemes, a no ser que per llei els obliguin a dir el contrari.
8.5 El Sr. Verdú diu que vol comentar una cosa que ha sortit en premsa, i
demana si estan d'acord amb el que diu el diari textualment ”sospechan de
interesos ocults del PP per a controlar l'àrea d'urbanisme”.
La Sra. Sánchez i els altres regidors del PSOE respon que si.
El Sr. Verdú demana de que l'està acusant.
La Sra. Sánchez respon que és una cosa de premsa.
8.6 El Sr. Triay demana com queda el tema del polisportiu.
La Sra. Goñalons comenta que ells mai han dit res dels festivals.
El Sr. Riudavets diu que hi ha 2 mesos per endavant per modificar la moció.
8.7 El Sr. Riudavets comenta que ha entès que s'havia fet uns reunió
inicial amb els hotelers però no s'havia fer la final.
El Sr. Batle respon que ho demani per escrit al pròxim ple.
El Sr. Riudavets veuen a l'avanç de la liquidació que únicament hi ha un
hoteler que ha pagat, i així ho diu l'informe de la secretària.
El Sr. Batle respon que això no és cert.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.50 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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