ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 26/07/2018.
As Migjorn Gran, a les 18:00 h del dia 26/07/2018, es reuneixen a lA
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
Sr. 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 membres tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de data
29.6.2018, sense cap intervenció se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de les Resolucions d’Alcaldia, des del núm. 181 de data
28.5.2018 a la número 272, de data 20.7.2018.
El Ple resta assabentat.
TERCER.- DECRET NÚM. 91/18, DE 29 DE MAIG, DE DATA 29 DE MAIG DE 2018, DEL
JUTJAT CONTENCIÓS NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
9/2017, DONAR-NE COMPTA
La secretària llegeix la part dispositiva del decret 91/18 de data
29.5.2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca
que es transcriu a continuació:
“Tener por desistido a la recurrente AXA SEGUROS GNERALES declarando la
terminación del procedimiento.
Se condena a la entidad aseguradora AXA SEGUROS GENERALES al pago de les
costas causadas al Ayuntamiento des Migjorn Gran en la cuantía y
limitaciones establecidas en el tercer Fundamento de Derecho de la presente
resolución.”
El Ple resta assabentat.
QUART.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE L'ILLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I
SALUT LABORAL DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE L'ILLA DE MENORCA
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.7.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l'esborrany de Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l'illa per a la prestació del servei insular de seguretat i
salut laboral de l'administració local de l'illa de Menorca.
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La comissió, acorda per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments
de l'illa per a la prestació del servei insular de seguretat i salut
laboral de l'administració local de l'illa de Menorca.
2. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 920-46101 del
pressupost de l'exercici 2018.
3. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura
4. Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
CINQUÈ.- CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
L'ASSOCIACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DES MIGJORN GRAN

DES

MIGJORN

GRAN

I

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.7.2018, que es transcriu a continuació:
“El Batle explica que és el conveni que es signa anualment amb l’Associació
del polígon industrial des Migjorn Gran i amb el que l’Ajuntament els hi
concedeix 800 €. Comenta que aquest any s’ha endarrerit degut a que fins
ara l’associació no havia justificat les despeses del conveni de l’any
passat.
Intervé el Sr. Verdú diguent que considera que la quantitat de 800 € és
poca.
El Sr. Batle contesta que és pel manteniment.
El Sr. Verdú s’interessa en saber qui es fa càrrec, quan l’estació de
bombeig es desborda, dels danys que ocasiona a altres naus del polígon i el
batle li diu que en principi no ha entrat mai dins cap nau. El Sr. Verdú li
diu que si, que ell sap que a la nau del taller mecànic. El batle diu que
no en té constància i que per tant ho devia assumir el mecànic.
La comissió, acorda per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l'Associació
del Polígon Industrial des Migjorn Gran,
pel qual l'Ajuntament concedeix
una subvenció màxima de 800€ anuals per contribuir al manteniment del
polígon industrial.
2. Habilitar al Sr. batle per a la seva signatura.
3. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 48001-433 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018

4. Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Sense cap intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SISÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ART I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA GRAN MIGJORNALE
2018 I EL VIII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DES MIGJORN GRAN
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.7.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que es tracta del conveni anual que es signa amb
l’Associació Amics de l’art i que enguany duran a terme la 7ena edició de
la Gran Migjornale. La quantitat que l’Ajuntament aporta amb el conveni és
de 5.850 € dels quals 3.000 € es destinaran a la Gran Migjornale i els
2.850 € restants al Festival de Música Antiga, que com ja va explicar a una
passada comissió, aquest any el Festival passarà de fer-se durant cinc dies
en lloc de tres.
La comissió, acorda per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l'Associació
d'Amics de l'Art des Migjorn Gran, per la qual l'Ajuntament concedeix una
subvenció màxima de 5.850 € anuals per contribuir a les despeses originades
per
a l'Organització de la Gran Migjornale 2018 i el VIII Festival de
Música Antiga des Migjorn Gran
2. Habilitar al Sr. batle per a la seva signatura.
3. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 334-48004 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
4. Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Sense cap intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SETÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'ASSOCIACIÓ DE LA BANDA DE MÚSICA

L'AJUNTAMENT

DES

MIGJORN

GRAN

I

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 19.7.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que és el conveni que es signa cada any amb la Banda de
Música i que aquest any, a petició de la Banda, l’ajut establert pel
conveni serà de 7.000 € i els 14.000 € restants per contractes. El conveni
engloba més les actuacions d’hivern (carnaval, sant miquel pagès...) i les
actuacions de les festes patronals es faran mitjançant contracta.
La comissió, acorda per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels següents
acords:
1.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i la Banda de
Música des Migjorn Gran per l’exercici 2018, per el qual l’Ajuntament
concedeix una subvenció màxima de 7.000€ anuals per contribuir a les
despeses originades pel desenvolupament de les activitats de la Banda de
Música.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

2.- Habilitar al Sr. batle per a la seva signatura.
3.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 334-48003 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
4.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que el Sr. Batle a la comissió va
comentar que es faria 7.000€ per conveni i la resta el tema de les festes
per contracte, i demana si aquest contracte ja està signat.
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El Sr. Batle respon que es farà demà.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

es

VUITÈ.- EXPEDIENT
ANTERIORS

DE

3/2018,

sotmet

a

votació

RECONEIXEMENT

la

proposta

D'OBLIGACIONS

d’acord

i

D'EXERCICIS

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.7.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l'expedient ressenyat a l'assumpte, així com la relació de factures
que consten a continuació:
Data doc. Nom

N. de document

Import total

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
09/11/2017 EDITORES
28690555

Text Explicatiu

Drets d'autor per actuacions ""Gran Musicale"" i festes
1.552,83 patronals 2017

10/04/2017 DIELECTRO BALEAR. SA

9151

19,24 Llums per sala multifuncional - Saló Verd

15/05/2017 DIELECTRO BALEAR. SA

13034

75,02 Cablejat per instal·lació fanals en C/ S'Era

10/04/2017 DIELECTRO BALEAR. SA

9152

425,92 Llums per enllumenat Sant Tomàs

22/11/2017 SUPERMERCATS BINIPREU, SL

17033297

165,42 Invitació paella per festa poliesportiu 2017

20/06/2016 SAN CRISPIN, S. COOP.

2956726

-4,13 Aliments per al Centre de Dia

14/06/2016 SAN CRISPIN, S. COOP.

2953919

165,57 Aliments per al Centre de Dia

18/02/2016 SAN CRISPIN, S. COOP.

2905188

6,42 Aliments per al Centre de Dia

08/03/2016 SAN CRISPIN, S. COOP.

2912519

75,79 Aliments per al Centre de Dia

14/03/2016 SAN CRISPIN, S. COOP.

2914811

104,34 Aliments per al Centre de Dia
2.586,42 €

Nom

Import total

COMUNITAT DE PROPIETARIS POIMIG

95,26 Quota comunitat de propietaris POIMIG, 2017

TOTAL

La comissió, acorda
següents acords:

Text Explicatiu

2.681,68 €

per

unanimitat,

proposar

al

Ple,

PRIMER.- APROVAR l’expedient 3/2018, de reconeixement
d’exercicis anteriors per un import total de 2.681,68€

l'adopció

dels

d’obligacions

SEGON.- Fer efectiu l’import amb càrrec al pressupost i disposar el seu
pagament d’acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal.”
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

es

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

NOVÈ.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017
Es dóna compta de l’expedient tramitat per a l’aprovació del compte general
de l’exercici 2017. S’informa que el mateix va ser informat favorablement
per la Comissió Especial de Comptes de data 17.5.2018 i que, exposat al
públic durant el termini de quinze (15 dies) i vuit (8) dies més per a la
presentació d’al·legacions, no s’ha presentat cap.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- APROVAR el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici
2017.
Segon.- REMETRE a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, un
exemplar del Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2017.
Sense cap intervenció, es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
DESÈ.- ADHESIÓ AL NOMENAMENT COM A FILL IL·LUSTRE DEL POBLE D'ALAIOR DEL
SR. ANTONI CARDONA SANS
La secretària interina llegeix l’escrit remès per l’Ajuntament d’Alaior en
data 21.6.2018 (RE 717), que es transcriu a continuació:
“Senyor,
L’Ajuntament d’Alaior, va aprovar en sessió plenària celebrada el 2 de
novembre de 2017 i per voluntat unànime l’inici de l’expedient per declarar
Antoni Cardona Sans com a Fill il·lustre del poble d’Alaior, en
reconeixement a la seva dedicació en vers l’economia social del segle XX i
XXI.
Amb aquesta decisió es pretén donar la màxima distinció i fer acte de
reconeixement i gratitud per la tasca social desenvolupada per una figura
cabdal del moviment cooperativista a Menorca a partir de la fundació de la
Cooperativa de Consum de San Crispin, però també per la seva intervenció
decisiva en la posada en marxa de COINGA, de les cooperatives agràries de
diferents pobles de l’illa i dins i tot de la cooperativa de segon grau
UCABAL.
Atès que he estat designada instructora de l’expedient, em plau convidarvos a subscriure una adhesió al nomenament citat i a aportat qualsevol
informació sobre la personalitat del Sr. Antoni Cardona Sans que considerin
rellevant, per tal d’aconseguir un expedient el més complet possible.
Anticipant el nostre agraïment per la col·laboració en aquesta iniciativa,
rebeu una cordial salutació”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que ha estat una proposta
l’Ajuntament d’Alaior i considera que com Ajuntament des Migjorn
considerar adient fer aquesta adhesió.

de
va

La Sra. Sànchez comenta que el seu grup dur una moció respecte al mateix
tema.
El Sr. Riudavets vol proposar que per evitar dos escrits dirigits a
l’Ajuntament d’Alaior, es retiri aquest punt i la moció del partit
socialista referent aquesta qüestió i es tracti de manera unànime.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Batle respon que per
secretaria i vengui d’acord.

ell

no

hi

ha

problema

sempre

i

quan

la

La Secretària respon que no hi ha problema, i s’incorporarà el text de la
moció en aquest punt.
La secretària interina llegeix, la moció que es transcriu a continuació que
constava al punt tretzè de l’ordre del dia:
“MOCIÓ
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ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
AL NOMENAMENT DE FILL IL·LUSTRE D'ALAIOR EN FAVOR DEL SENYOR ANTONI CARDONA
SANS
Atès que la corporació local del veí municipi d'Alaior inicià i ara tira
endavant els tràmits necessaris per declarar el Sr. Antoni Cardona Sans
(1927–2017) fill il·lustre del seu poble;
Atès que el Sr. Cardona Sans (1927-2017), traspassat ara fa un any, al
llarg de la seva vida confegí un Full de Serveis, intens i extens, sempre
en benefici de la comunitat; i vist que en el decurs de la seva trajectòria
laboral i professional es distingí, de manera especial, per ser el gran
impulsor a la nostra illa dels moviments cooperativistes (de fet, n'és 'el
pare'); però amb incidència també a nivell de l’arxipèlag, i en àmbit de
tot l'Estat;
Atès que, a banda d'altres sectors productius, com ara el del calçat (fou
president de la secció social del sindicat de la pell, on sabé gestionar
solucions per a diversos problemes); per als vesins des Migjorn Gran en
Toni és més conegut per ser un dels principals actors de la posada en marxa
de la Cooperativa de Consum San Crispín;
Atès que, a més de promoure el naixement d'altres cooperatives arreu de
l'illa (Ciutadella, St Lluís, Maó), as Migjorn ens atany de manera molt
particular la Cooperativa San Crispín, creada l'any 1953 a Alaior -però amb
delegació permanent al nostre poble- en la qual entitat el Sr. Antoni
Cardona Sans participà activament i en fou president durant 12 anys;
Atès que, a petició de propietaris i pagesos, l'any 1965, Cardona Sans
participà en la creació i posada en marxa de la Cooperativa Insular
Ganadera (Coinga), també amb seu a Alaior; agrupació amb incidència també
envers molts llocs del terme municipal des Migjorn Gran; essent-ne el
gerent el senyor Antoni Cardona fins a la seva jubilació, als 65 anys
(1992);
Atès que el senyor Cardona Sans ha estat merescudament guardonat: entre
altres distincions, anotam la Medalla al Mèrit Cooperatiu (1976); i el
Premi Ramon Llull (2005), atorgat per la nostra Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i Pitiüsses;
És per tot açò fins aquí exposat que elevam al Plenari l'adopció dels
següens punts d'acord:
III-

L'ajuntament des Migjorn Gran acorda l'adhesió de la nostra
institució municipal a la declaració del senyor Antoni Caradona
Sans Fill Il·lustre del seu poble, Alaior.
L'ajuntament des Migjorn Gran notificarà l'acord a la Consistorien- Ple d'Alaior.

Es Migjorn Gran, 18 de juliol de 2018”

Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la proposta d’adhesió
al
nomenament de Fill Il·lustre del Poble d’Alaior i s’aprova per unanimitat.
ONZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA FUNDACIÓ SAVIA PER EL COMPROMÍS I ELS VALORS,
PER A PROPOSAR LA CREACIÓ DE LA INSTITUCIÓ DEL "DEFENSOR/A DE LES
GENERACIONS FUTURES"
La secretària interina llegeix, la moció que es transcriu a continuació:
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“MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
D. Francisco Casero Rodríguez, Presidene de la Fundació Savia pel Compromís
i els Valors, amb DNI nº 41.487.739V, ve a formular per a la seva aprovació
la següent MOCIÓ, en base al següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Existiesen nombrosos instruments internacionals de protecció ambiental que
defensen a les generacions futures front a l’acció de la humanitat present.
L’informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” en 1987 assenyala:
generacions futures ens han prestat capital del medi ambient”.

“Les

El principi 3, de la Declaració de Rio 1992 declara que “el dret al
desenvolupament
ha
d’exercir-se
de
tal
forma
que
doni
resposta
equitativament a les necessitats de desenvolupament ambiental de les
generacions presents i futures”
La Declaració sobre la Responsabilitat de les Generacions Presents vers les
Generacions Futures formulada per la UNESCO a l’any 1997 convida formalment
a les institucions públiques a preparar-se per salvaguardar les necessitats
i els interessos de les generacions futures amb un esperit de solidaritat.
L’imperatiu moral que exigeix que es formulin per part de les generacions
presents unes directrius sobre el comportament observades des d’una
perspectiva de conjunt oberta a tenir en compte el futur ja està posant en
pràctica a través d’institucions en diversos països.
No de bades, en Suècia (Instrument de Govern de 1974) i Finlàndia (Llei
Constitucional de 17 de juliol de 1919, Llei Orgànica del Parlament de 18
de gener de 1928 i Reglament de Serveis del Ombudsman) aprovat pel
Parlament de Helsinki el 10 de gener de 1920), crea figures de protecció
ambiental basant-se en la protecció de les generacions futures.
També Hungria va instituir el Comissionat Parlamentari per a les
Generacions Futures, Bèlgica la Fundació per a les Generacions Futures,
Alemania la Fundació pels Drets de les Generacions Futures, Israel la
Comissió per a les Futures Generacions o en el Regne Unit s’ha posat
propost una tercera Càmara Parlamentaria denominada Càmara dels Guardians
del Futur (juntament amb la Càmara dels Lords i la dels Comuns), amb
l’objectiu de vetllar pels recursos de les properes generacions.
Tenint present que en la Carta de les Nacions Unides els pobles de la Terra
han expressat la seva voluntat de “preservar a les generacions que estan
per venir” així com els valors i principis en que es basa la Declaració
Universal dels Drets Humans.

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

Prenent en consideració les disposicions del Pacte Internacional dels Drets
Econòmics, Socials i Culturals i el Pacte Internacional de Drets Cívics i
Polítics, aprovat el 16 de desembre de 1966 així com també les Convencions
sobre els Drets de l’Infant aprovada el 20 de novembre de 1989.
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Preocupats per la sort de les generacions futures i davant els reptes
vitals que planteja el proper mil·leni i conscients de que en aquesta etapa
de la història corre un greu perill la perpetuació de la mateixa humanitat
i del medi ambient.
Afirmant així la necessitat d’establir nous vincles equitatius i globals de
cooperació i solidaritat entre les generacions i de promoure la solidaritat
entre generacions en el marc de la continuïtat de la humanitat, compromesos
a preservar el nostre entorn en el benefici de les generacions futures.
Recordant que les responsabilitats de les actuals generacions envers les
futures ja s’ha mencionat en diversos instruments jurídics com la Convenció
per la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, aprovada per la
Conferència General de la UNESCO el 16 de novembre de 1972, el Conveni
sobre la Diversitat Biològica aprovada en Rio de Janeiro el 5 de juny de
1992, la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament
aprovada per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i
el Desenvolupament el 14 de juny de 1992, la Declaració i el Programa
d’Acció de Viena aprovada per la Conferència Mundial de Drets Humans el 25
de juny de 1993, i les resolucions de l’Assemblea General de les Nacions
Unides sobre la protecció del clima mundial per a les generacions presents
i futures aprovada des de 1990.
Reconeixement que la tasca de garantir la protecció de les generacions
futures, en especial mitjançant l’educació, constitueix una part important
de la missió ètica fonamental de les institucions públiques.
Advertint que el destí de les generacions que estan per venir depèn de les
decisions i mesures que es prenguin avui, en conseqüència, els problemes
actuals s’han de resoldre en interès de les generacions presents així com
també de les futures i que la pobresa extrema, el subdesenvolupament,
l’exclusió i la discriminació representen un perill per les generacions
presents i donen lloc a conseqüències nefastes per les que estan per venir,
convidant a les institucions públiques a preparar-se per a salvaguardar de
d’ara les necessitats i interessis de les generacions futures amb un
esperit de solidaritat, essent conscients de la incertesa actual en el
panorama internacional en relació a l’adaptació al canvi climàtic.
Es somer a la consideració del Ple l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Proposar a Nacions Unides, com a organisme representant dels
pobles de la Terra, la creació de la Institució del “Defensor/a de les
Generacions Futures”
SEGON.- Proposar al Parlament Europeu, com a representant de la sobirania
popular dels pobles d’Europa, la creació de la Institució del “Defensor/a
de les Generacions Futures”
TERCER.- Proposar al Congrés dels Diputats, com a representant de la
sobirania popular de l’Estat, la creació de la Institució del “Defensor/a
de les Generacions Futures”
QUART.- Proposar al Parlament de les Illes Balears , com a representant de
la sobirania popular del poble Balear la creació de la Institució del
“Defensor/a de les Generacions Futures”

Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquesta moció es va presentar a la
Junta de Batles i tots es varen comprometre a presentar-la als respectius
ajuntaments i avui aprofitant el Ple ordinari s’ha posat a l’ordre del dia.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
DOTZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER L'ÚS
ADEQÜAT DE LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU
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La secretària interina llegeix, la moció que es transcriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN ELEVA A L'AJUNTAMENT-PLE AQUESTA
MOCIÓ ÚS ADEQUAT DE LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU
Des de l'àrea d'esports de l'ajuntament s'impulsà i gestionà l'execució de
l'aïllament de la coberta, així com la renovació del parquet del pavelló
esportiu municipal. Amb aquestes actuacions de l'administració pública, el
conjunt de la instal·lació esportiva local restà en perfecte estat per al
seu normal ús per part de les persones que hi volem practicar qualque
esport o exercitació física.
Igual que passa amb les dues pistes de tennis del municipi, la pista del
pavelló esportiu es pot llogar per
part de qualsevol usuri -habitual o puntual- en les hores en què no s'hi
desenvolupa alguna de les diferents activitats esportives ofertades per
l'ajuntament (gimnàstica artística, patinatge, bàdmington...) per tal de
ser emprada per fer-hi esport: un partit de bàsquet o qualsevol altra
proposta.
Fins aquí, tots d'acord. Ara bé, la nostra Majúscula Sorpresa -i queixa
contínua davant aquest Plenari en les sessions de novembre, gener, març i
maig- ha estat veure i constatar la irresponsabilitat dels actuals batle i
regidor d'esports durant els darrers deu mesos envers el Pavelló Municipal.
Sense que hi hagi estat present cap resposable del Consistori (ni el batle,
ni Enrique Berlinghieri) ni de cap treballador/a de l'empresa adjudicatària
(Gestió, Socorrisme i Esport); dins les instal·lacions esportives s'han
anat celebrant, de manera molt assídua, festes infantils privades; amb
assistència d'una vintena d'al·lots i els pares del fillet/a que complia
els anys.
Atès que el batle, en lloc d'adreçar la família interessada vers una
entitat del poble que sí té un local adient per aquest tipus de festes
(l'Associació Cultural i Recreativa, amb seu al 8 de la plaça Menorca; la
qual té regulada aquesta qüestió i establerts uns preus molt assequibles);
o fins i tot, si el cas ho hagués requerit, suggerir l'ús de la pista
descoberta del costat del quiosc, al recinte Los Nogales); el que
l'autoritat municipal veritablement ha fet ha sigut fomentar l'Efecte
Cridada perquè la immensa majoria de celebracions, al cap i
a la fi, s'hagin dut a terme en un espai clarament inapropiat, com és el
Pavelló Esportiu.
Amb
aquesta
actuació
temerària
dels
dos
actuals
responsables
de
l'ajuntament, no només s'ha estat emprant un espai públic de manera
totalment impròpia, sinó que -tant o més greu- en no ser-hi present ningú
de l'ajuntament ni ningú de l'empresa per atendre aquestes persones i poder
resoldre qualsevol qüestió, qualsevol imprevist, qualsevol problema...
s'han produït situacions anòmales; com, per exemple,
emprar estris del Pavelló per jugar, o deixar els llums encesos durant tot
el cap de setmana.
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PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA FA AQUESTA PROPOSTA D'ACORD:
I.- L'ajuntament des Migjorn dirà No a les eventuals sol·licituds per
llogar el Pavelló Esportiu Mpal. per celebrar-hi festes privades
d'aniversari; adreçant la família interessada a l'ACR, si es troba oportú.
II.- El regidor d'esports de la Corporació Local vetllarà per un bon ús del
poli i no permetrà la repetició de situacions impròpies com les viscudes
durant els darrers 10 mesos.
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Es Migjorn Gran, a 18 de juliol de 2018;
La portaveu; Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que aquesta moció ja la varen
presentar fa molts de mesos, i aquesta es va retirar perquè es va arribar a
un acord i aquesta s’havia de modificar a proposta des Batle i com aquesta
moció mai ha arribat modificada, el partit socialista ha decidit tornar-la
a presentar i així poder tancar el tema d’una vegada.
El Sr. Berlinghieri diu que al darrer Ple en qualsevol cas es va parlar i
es va entregar un document, en el qual hi ha una persona que firma i es fa
responsable de qualsevol cosa que passi dins el poliesportiu i l’Ajuntament
podria anar contra la persona que se n’ha fet responsable.
La Sra. Gonyalons comenta que aquest responsable en temes legals no té cap
força ja que es un pare de família.
El Sr. Berlinghieri respon que ell es el qui es fa responsable.
La Sra. Goñalons insisteix en que passa si un fillet es fa mal o es fa
qualque desperfecte.
El Sr. Berlinghieri suposa que hi ha qualque assegurança.
La Sra. Gonyalons demana qui va escriure aquest paper que es fa signar, el
regidor o l’empresa que té la gestiÓ els serveis esportius.
El Sr. Berlinghieri respon que l’empresa, i és el mateix paper que es
signar quan es lloga la pista per una activitat esportiva.
El Sr. Batle intervé dient que es cert que hi ha hagut un canvi de criteri
des de que el partit socialista governava a ara que no ho fa, cosa que van
decidir ells mateixos sortir del govern, i comenta que abans es permetia
que una família des Migjorn Gran pogués utilitzar la instal·lació i
reconeix que les instal·lacions esportives han millorat considerablement i
diu que estan d’acord amb llogar les instal·lacions per a fer una festa
esportiva privada i no veu quin mal hi ha en fer-ho, i comenta que tots els
edificis de l’Ajuntament són públics i per tant el ciutadà i ciutadana des
Migjorn ha de poder fer ús d’aquestes instal·lacions.
El Sr. Batle comenta que ver regulat que només poden menjar a una
determinada zona (allà on era abans el gimnàs), paguen un lloguer i hi ha
el compromís d’una persona que se’n fa responsable
La Sra. Goñalons demana si el preu és a 18 euros la pista, amb
independència de les hores que es gaudeixi de la pista, i recorda que quan
es lloga per una activitat esportiva quan ha passat l’hora aquesta ha de
cessar.

El Sr. Batle demana a la Sra. Goñalons que hi ha de mal en què una famiLia
des Migjorn llogui la pista per fer una festa esportiva.
El Sr. Berlinghieri diu que es paga 18€ l’hora de pista.
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El Sr. Verdú diu que segons el reglament intern de funcionament dels plens,
quan el president del Ple ha de donar l’ús de paraula, els ha de donar als
portaveus dels grups polítics de major a menor i comenta que en aquest cas
desprès de parlar la portaveu del partit socialista ha de parlar ell, i
comenta que si aquest fet es tornar a repetir el partit popular abandonarà
la sessió plenària i no tornarà a cap Ple fins que no hi hagi unes
garanties per escrit de que es respectarà.
El Sr. Batle respon que intentarà que sigui així.
El Sr. Verdú comenta que en el seu moment el seu grup no va tenir res a dir
i ara tampoc dirà res, i votaran en contra.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la moció i es rebutja per
quatre (4) vots a favor de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr.
Riudavets i cinc (5) vots en contra del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr.
Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps.
TRETZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER
L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL NOMENAMENT DE FILL IL·LUSTRE
D'ALAIOR A FAVOR DEL SR. ANTONI CARDONA SANS
Aquest punt ha quedat incorporat en el punt desè anterior.
CATORZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIJGORN GRAN PERQUÈ LA
NOVA ENTITAT GESTIONI L'ESCOLA DE MÚSICA
La secretària interina llegeix, la moció que es transcriu a continuació:
“MOCIÓ
SUPORT A L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICA DES MIGJORN GRAN PERQUÈ LA NOVA ENTITAT
GESTIONI L'ESCOLA DE MÚSICA
Atesa la dilatada, profitosa i fructífera història de l'Escola de Música
Municipal, nascuda pràctica- ment alhora que el propi municipi des Migjorn
Gran; trajectòria i recorregut que han anat de manco a més al llarg de
molts anys; essent el nombre d'alumnes (i de professores i professors) que
hi han passat una xifra molt considerable;
Atesos els lligams (parlam d'una relació constant i permanent) entre
l'Escola de Música i la Banda des Migjorn Gran: diferents estudiants de
l'escola s'han acabat incorporant a la Banda, al mateix temps que músics (i
la direcció) de la banda han vingut fent de mestres de l'Escola;
Atès el prestigi que, a base de feina efectiva i de dur treball, una i
altra -Escola i Banda- van anar assolint en el context de l'illa: els èxits
i la projecció de la Banda són prou coneguts (hem tingut la darrera mostra
avui fa una setmana); i l'escola municipal ha rebut molts alumnes de fora
poble;
Atès que el proper novembre farà ja un any d'ençà la reunió entre
responsables de l'Escola amb el batle i membres del grup popular a
l'ajuntament; sense que a nivell corporatiu hagi arribat en tots els mesos
precedents cap informació (ni en la comissió de Serveis a la Persona ni
molt manco al Ple;
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ni tampoc en cap trobada convocada per tractar el tema entre els nou
representants actuals dels vesins des Migjorn);
Atès que -fins on sabem els components del Grup Socialista- l'escrit
adreçat a l'ajuntament el passat 7 de febrer per part del senyor Juan
Garcia, una veritable Carta de Presentació de l'entitat que es vol crear,
proposant estudiar la proposta, i adjuntant-hi un esborrany d'Estatuts per
poder regir-se l'Associació; mig any després, no ha rebut cap tipus de
resposta de l'equip de govern;
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Atès que el panorama que s'exposa en l'esmentat Document hauria d'haver
encès les alarmes ja fa temps: entre d'altres temes explicitats,
professorat que deixa el centre per manca de perspectiva, etc.
És per tot açò fins aquí exposat que elevam al Plenari l'adopció dels
següens punts d'acord:
I- L'ajuntament des Migjorn Gran manifesta el seu suport a la creació de
l'Associació de Música des Migjorn Gran
II- L'ajuntament des Migjorn Gran acorda donar la màxima prioritat a la
signatura d'un conveni de cooperació amb l'Associació de Música des Migjorn
Gran per tal que aquesta nova entitat del municipi gestioni, entre
d'altres, l'Escola de Música Municipal.
III- L'ajuntament des Migjorn Gran notificarà aquests acords a la nova
Associació del poble.
Es Migjorn Gran, 18-juliol-18
Ana Britt Sánchez Tuomala; portaveu Grup Socialista.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que es una moció molt simple, es
decidir si si o no, la Sra. Sànchez comenta que es un tema que fa molt
estona que va i es va començar l’any 2015 i recorda que van anar a una
reunió a l’Ajuntament des Mercadal on els hi van explicar com funcionava
allà i van sortit contents de la reunió.
La Sra. Sànchez diu que ara fa un parell de plens que surt es tema, i
sembla que el Partit Popular i l’equip de govern hi estan d’acord en que es
crei aquesta associació, però el que no pot ser és dir que si però desprès
no fer la feina. La Sra. Sànchez conclou que si s’han de crear els
mecanismes per tirar-ho endavant i s’han de donar les pertinents ordres a
la secretària perquè faci la feina necessària per tirar endavant aquesta
proposta de cara al proper curs.
La Sra. Sànchez conclou que l’important és dir la veritat si o no, i el
grup socialista està d’acord en que es creï l’associació i reconeix que hi
ha un grup de gent que ha fet molta feina i que Van presentar una proposta
a l’Ajuntament i desconeix si sel’s hi ha donat resposta.
La Sra. Sànchez recorda que en el Ple de pressupostos no hi va haver cap
partida que desmostrés que hi hauria aquest canvi.
La Sra. Sànchez conclou que el partit socialista hi està d’acord i li
agradaria que fos una realitat.
El Sr. Verdú reconeix que la cosa s’està retardant, però s’està retardant
des de 2015 i recorda que els primers dos anys ho tenien la mar de bé per
tirar-ho endavant i no ho varen aclarir. El Sr. Verdú comenta que abans
s’hagués pogut donar a dit i ara ja no i s’ha de treure a licitació.

El Sr. Verdú comenta que a la moció demanen la signatura d’un conveni, i a
data d’avui això no es pot fer i li demana a la Sra. Sànchez com és que en
el seu moment no va preveure partida pressupostaria per fer-ho.
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El Sr. Verdú diu que aquest problema el tenia amagat el partit socialista i
d’allà cap aquí s’han fet moltes passes, ja que hi ha tota la documentació
dins de l’Ajuntament i ara s’està esperant un informe de secretaria.
El Sr. Verdú demana que quan aquest informe arribi vol que es passi per
comissió i ple sigui del color que sigui i així tots els regidors decidiran
si ho volen fer o no, però diu que si hi ha qualque grup polític que
s’abstingui o voti en contra això no es farà
El Sr. Verdú comenta que alhora de licitar-ho tal vegada per aclarir un
problema se’n crearà un altre de més gros, diu que té confiança en que no
passi, però si passa tothom haurà d’assumir la seva responsabilitat.
El Sr. Verdú comenta que el seu grup va anar a parlar amb la secretària per
informar-se del tema, i ella els va informar que no es podia adjudicar
directament per la qual cosa s’ha de licitar
El Sr. Verdú conclou dient que el seu grup són els que més feina han fet i
més han emès aquesta iniciativa, però ara estan pendents d’un informe de la
secretaria i quan es disposi d’ell, demanen a l’equip de govern que el
duguin a comissió i ple, i desprès s’aprovi sigui com sigui el resultat de
l’informe i amb això es veure el qui té ganes i el qui no.
El Sr. Berlinghieri diu que ells són els primers interessats en que això
surti endavant i comenta que quan van parlar amb ells ja els hi van
expressar aquesta prioritat però com ha dit el Sr. Verdú nosaltres no podem
fer un document donant prioritat a una associació havent una licitació pel
mig.
El Sr. Berlinghieri conclou que a partir d’aquí tot el que estigui a les
seves mans perquè surti endavant es farà.
El Sr. Batle comenta que tant l’equip de govern com el portaveu del partit
popular han tingut diverses reunions amb els membres d’aquesta associació
nova, i comenta que l’Ajuntament no ha d’instar en que es creï una
associació sinó que aquesta es pot crear i l’Ajuntament se n’alegra que hi
hagi una nova associació.
El Sr. Batle explica que sempre han defensat donar l’escola de música a
l’Associació i reconeix que varen assistir a una reunió a Mercadal i
comenta que a partir d’aquí hi havia una feina a fer i comenta que a
l’Ajuntament hi ha hagut moltes coses a fer en tema d’inversions i per això
aquest tema ha quedat una mica aturat. El Sr. Batle comenta que per
agilititzar es va demanar els plecs a l’Ajuntament de Ciutadella i ell els
va passar a l’Associació perquè els adaptés al municipi des Migjorn. I
conclou que aquests plecs es varen passar a secretaria, però el Sr. Batle
diu que abans hi havia moltes altres coses a resoldre.
El Sr. Batle diu que en el Ple d’avui es portaran els plecs de contractació
de les obres dels carrers, per la qual cosa a partir d’avui s’hi podran
posar per tal que de cara al pròxim curs aquesta Associació pugui gestionar
l’escola de música.
El Sr. Batle comenta que l’equip de govern no pot acceptar aquesta moció,
ja que al segon punt diu una cosa que no es pot fer “que es signar un
conveni amb aquesta associació per tal que dugui l’escola de música”, ja
que s’ha de licitar.
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El Sr. Batle conclou que si es modifica la redacció d’aquest segon punt de
la moció hi estarà d’acord.
La Sra. Sànchez diu que el seu grup està d’acord en canviar el segon punt i
enlloc de dir “II- L'ajuntament des Migjorn Gran acorda donar la màxima
prioritat a la signatura d'un conveni de cooperació amb l'Associació de
Música des Migjorn Gran per tal que aquesta nova entitat del municipi
gestioni, entre d'altres, l'Escola de Música Municipal” digui “IIL'ajuntament des Migjorn Gran acorda donar la màxima prioritat a la
licitació de l'Escola de Música Municipal.”
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El Sr. Verdú comenta que el seu grup està d’acord en el canvi de redacció
del segon punt de la moció.
En conseqüència, la secretària diu que l’acord de la moció queda redactat
de la següent manera:
I- L'ajuntament des Migjorn Gran manifesta el seu suport a la creació de
l'Associació de Música des Migjorn Gran
II- L'ajuntament des Migjorn Gran acorda donar la màxima prioritat a la
licitació de l'Escola de Música Municipal.
III- L'ajuntament des Migjorn Gran notificarà aquests acords a la nova
Associació del poble.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
QUINZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER LA
POSADA EN VALOR DE L'IMMOBLE DE TITULARITAT MUNICIPAL QUE ACOLLÍ LA
BIBLIOTECA, PEIXETERIA I LA CARNISSERIA
La secretària interina llegeix, la moció que es transcriu a continuació:
“MOCIÓ
POSADA EN VALOR DE L'IMMOBLE DE TITULARITAT
BIBLIOTECA, LA PEIXATERIA I LA CARNISSERIA

MUNICIPAL

QUE

ACOLLÍ

LA

Atès que, d'ençà la independència des Migjorn Gran, escaiguda en data 1 de
gener de 1989, consta a l'Inventari de béns del nou municipi, l'immoble
situat entre el carrer Mirada del Toro i el Carrer Major de la localitat;
Atès que en aquell 'punt de partida' del nou ajuntament la finca acollia la
biblioteca pública municipal, en primera planta; i, en la planta baixa, dos
espais d'ús públic per brindar als vesins una peixateria (en dies
predeterminats) i una carnisseria (en horari normalitzat);
Atès, però, que l'any 2002 la biblioteca pública es traslladà a la nova
seu, el núm. 9 del Carrer Sant Cristòfol; que la peixateria deixà de rebre
la visita de les darreres peixeteres interessades; i que l'empresa que
tenia arrendat l'espai de carnisseria cessà la seva activitat;
Atès que la situació de l'immoble avui és, idò, d'un desús creixent; i que
-de tots és sabutun edifici tancat es deteriora de forma inexorable i de manera molt
accelerada;
Atès que aquest bé immoble està cridat a ser un actiu i no una càrrega per
a la institució municipal que en té la titularitat; i que el conjunt dels

vesins del poble hauran de resoldre properament quines poden ser les
opcions més adequades perquè la ciutadania n’obtingui beneficis en tost de
perjudicis;
Atès que aquest tipus d'actuacions públiques sempre s'allarguen en el temps
i que, per tant, cal no perdre'n gaire; almanco per aclarir bé la primera
fase del procés, és a dir, resoldre possibles destinacions de l'immoble:
equipament cultural, educatiu, administratiu... o social!
Ara bé, la primera passa serà tenir informació objectiva i fiable; o sigui,
conèixer la finca;
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És per tot açò fins aquí exposat que el Grup eleva al Ple l'adopció dels
següents punts d'acord:
I- Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament emetran Cèdula Urbanística de
l'immoble de titularitat municipal ubicat entre els carrers Major i Mirada
del Toro, finca pública que havia acollit, entre d'altres equipaments, la
biblioteca, la peixateria i la carnisseria.
II- Els Serveis Tècnics Municipals faran una valoració de l'estat en què es
troba l'immoble a nivell estructural; i una taxació que fixi el valor
d'aquest immoble, propietat de l'Ajuntament.
III- Una vegada elaborats els documents a què fan referència els dos punts
anteriors, en la primera sessió de l'òrgan col·legiat que es convoqui, la
Comissió Informativa d'Hisenda, Règim Intern i Territori en farà un primer
estudi; analitzant, de forma preliminar, totes les idees, propostes i
suggeriments que els grups polítics i regidors hi vulguem plantejar.
Es Migjorn Gran, 19 de juliol de 2018; Ana Britt Sánchez Tuomala; portaveu
Grup Socialista.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez proposa que es faci un estudi de com està
aquest local i a la propera comissió informativa d’hisenda els partits
polítics puguin fer propostes de que es fa amb aquest local que es
propietat de tots els migjorners.
El Sr. Verdú recorda que fa 1 any i mig, quan la familiar del Sr. Pere Moll
va deixar la carnisseria, ell mateix va fer una proposta que era aclarir la
peixetaria i carnisseria, per tal que fos utilitzada per a joves que volien
empedre un negoci i recorda que a data d’avui ningú els hi ha contestat.
El Sr. Verdú recorda que sense comptar el mes d’agost falten set mesos per
a les pròximes eleccions i creu que això no s’ha de començar al final d’una
legislatura, si no que a l’inici. I conclou que el nou equip de govern
sorgit de les pròximes eleccions faci el que vulgui amb aquest cas i
considera que en aquests moments es perdre el temps.
El Sr. Berlinghieri respon que ara mateix Hi ha altres prioritats abans que
posar-se estudiar aquest tema i considera que els regidors que entrin el
mes de maig tindran temps suficient per estudiar-ho de manera més adequada
i amb menys presses, per la qual cosa ells votaran que no.
El Sr. Riudavets reconeix que les eleccions són d’aquí a pocs mesos, però
es podria aprovar sense donar-li el caràcter de molta urgència i passar la
pilota al serveis tècnics de la casa per tal que de cara a 2019, la feina
estigui un poc encarrilada.
El Sr. Berlinghieri intervé dient que en el pròxim ple els hi vindran a
reclamar que no han fet res.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Batle comenta que si es posa com a termini dins l’any 2019 no ho veu
tant malament. El Sr. Batle recorda que l’antiga peixateria ara és un
magatzem per a la brigada municipal, i la carnisseria ara és un lloc per a
les netejadores i probablement a l’hivern s’emprarà perquè la creu roja a
l’hivern ho utilitzi un cop a la setmana. El Sr. Batle conclou que a la
Biblioteca es va intentar engegar el Coworking però ara esta tancat.
El Sr. Batle conclou que creu que no és una prioritat, per la qual cosa es
pot deixar per a 2019 o sinó ho votaran en contra.
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El Sr. Verdú respon que el Sr. Riudavets té raó, però a començaments de
l’any 2019 començaran a demanar que passa amb aquest tema, i conclou que el
millor es deixar-ho per el pròxim equip de govern.
La Sra. Sànchez respon que el seu grup es compromet a no demanar res.
El Sr. Batle comenta que no es sap qui hi haurà desprès de les pròximes
eleccions i no vol comprometre als que venen darrera.
El Sr. Riudavets diu que els edificis es poden seguir emprant pels serveis
municipals però diu que la feina que volien que es fes era que fos
valorades les edificacions pels serveis tècnics per a veure l’estat de les
edificacions i aquesta feina no impossibilitat que es segueixi utilitzant
les edificacions.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la moció i es rebutja per
quatre (4) vots a favor de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr.
Riudavets i cinc (5) vots en contra del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr.
Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps.
SETZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN
REPROVACIÓ DEL BATLE DE L'AJUNTAMENT PER NO DIR LA VERITAT DAVANT
PLENARI

DE
EL

La secretària interina llegeix, la moció que es transcriu a continuació:
MOCIÓ
REPROVACIÓ DEL B ATLE DE L'AJUNTAMENT PER NO DIR LA VERITAT DAVANT EL
PLENARI
Atès que tant en les comissions informatives (per exemple, quan arribaven
factures de les estacions de servei amb el concepte "Metzina vehicle sr.
Batle"), com en les sessions de ple; per exemple, la reunió del dimarts 3
d'abril per celebrar el Ple Ordinari del mes de març; on el batle manifestà
que "nega que utilitzi el cotxe per desplaçaments privats" (punt 19è);
Atès que aquesta resposta negativa sobre un fet ja prou conegut pels vesins
del poble i que fins i tot algun/a dels components del nostre Grup havia
presenciat en directe; ens va deixar aturdits; encara que en aquell moment
no vam poder replicar; degut que actualment el batle no permet
el torn de rèplica; ni tan sols per al·lusions;
Atès que dos dies després de la festa del patró (St. Cristòfol) ha tingut
entrada oficial a l'Ajuntament [Registre núm. 855, de data 12-07-2018] un
Document; que hauria de servir per posar fi al cinisme de què ve fent gala
el batle a l'hora de respondre en un sentit diferent a la realitat, tot i
sabent perfectament que ho està fent; és a dir, que menteix deliberadament,
a plena consciència.
És per tot açò fins aquí exposat que elevam al Plenari l'adopció dels
següens punts d'acord:

I- El Plenari de l'ajuntament des Migjorn Gran acorda reprovar el Batle per
haver faltat a la veritat en les seves respostes sobre l'ús particular d'un
vehicle municipal.
II- El Plenari de l'ajuntament des Migjorn Gran acorda instar el Batle a
realitzar un esforç sincer per no repetir aquesta greu falta de veritat en
les seves manifestacions davant el Ple.
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Obert el debat, el Sr. Batle comenta que una moció presentada amb una
camiseta que posi “yo pago la gasolina” creu que no és una manera de
presentar una moció al Ple de l’Ajuntament.
La Sra. Sánchez diu que queda molt clar el que es demana i es que no diguis
mentides.
El Sr. Verdú comenta que si ells haguessin vist aquest registre d’entrada
no haguessin presentat la moció i comenta que el partit socialista està
acostumat en utilitzar temes familiars.
El Sr. Verdú considera que el registre d’entrada presentat per aquesta
senyora és molt fort i l’únic que ella vol és que el fill del Batle no es
veig ficat en temes polítics, i el partit socialista basa la seva moció en
escrit presentat per aquesta senyora que deu estar bastant dolguda i amb un
fillet pel mig.
El Sr. Verdú creu que ficar temes familiars s’hauria d’acabar, i comenta
que el seu grup votarà en contra de qualsevol moció que faci referència a
temes familiars i considera que s’han de deixar les famílies tranquil·les.
El Sr. Verdú considera que el registre d’entrada fa referència a que no es
toqui aquest fillet, i és demana de que s’està parlant ara al Ple.
El Sr. Verdú diu que el partit popular veu malament que s’emprin coses de
l’Ajuntament per interessos particulars, però abans el partit popular en el
seu moment ja va voler fer una moció quan el Sr. Batle emprava el cotxe
oficial i en aquell moment vàrem anar al taller de mecànic i els hi va dir
que tenia una avaria i els va fer tirar per endarrera de presentar-la.
El Sr. Verdú comenta que aquests dies han tornar anar al taller de mecànic,
i aquest té una avaria, i reconeix que està mal fet, però si abans no varen
dir res quan governaven, no entén perquè ho diuen ara.
El Sr. Verdú conclou que estan en contra
institucionals per interessos particulars.

de

que

s’utilitzin

coses

El Sr. Verdú comenta que el segon punt de la moció és molt bo, i recorda a
la Sra. Sánchez que ella ha fet set anys al costat del Batle i diu que quan
el partit popular presentava preguntes i el Sr. Batle els responia també
els mentia.
El Sr. Verdú diu que les persones s’adapten però no canvien, així que si
abans el Batle no deia mentides ara tampoc, i si ara diu mentides en devia
dir en aquells moments.
El Sr. Verdú explica que la moció hauria de ser signada per tots els
regidors del partit socialista i desconeix quin dels quatre regidors és més
mentider de tots.
El Sr. Verdú conclou que totes les mocions que comportin temes familiars
seran votades en contra pel partit popular.
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Berlinghieri comenta que sorprèn que la instància arribi el dia 12 i
el dia 19 es presenti la moció i dona que pensar.
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El Sr. Berlinghieri conclou que barrejar temes familiars i temes polítics
no té massa sentit i considera que es un tema personal del Batle.
El Sr. Batle comenta que li sembla de males persones i d’un grup que empra
un escrit de la seva ex-dona per a presentar aquesta moció. El Sr. Batle
continua dient que ja va dir que ell no emprava el cotxe per qüestions
particulars, i l’emprava en el seu moment quan formaven ells part de
l’equip de govern, l’empra actualment el Sr. Sales per anar a notificar a
Sant Tomàs i no vol entrar a valorar més aquesta moció.
La Sra. Goñalons es queixa que la moció ha estat resposta per el portaveu
del grup popular en lloc del Batle, persona a la qual anava dirigida.
El Sr. Batle respon que han intervingut els portaveus dels grups polítics i
ell ha tancat la intervenció.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la moció i es rebutja per
quatre (4) vots a favor de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr.
Riudavets i cinc (5) vots en contra del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr.
Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps.
El Sr. Batle comenta que vol introduir diversos punts per urgència, i
comenta que el primer és per aprovar els plecs de contractació de les obres
dels carrers del casc antic.
Sense cap més intervenció es sotmet a votació la urgència, i s’aprova per
unanimitat.
DISSETÈ.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES HÍDRIQUES DEL C/
NOU, CARRITXERET, MIRADA DEL TORO, SANT JAUME, BERNAT ALZINA I SANT LLORENÇ
La secretària llegeix la proposta de Batlia que es transcriu a continuació:
“Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 286, de data 26.7.2018, es
va acordar iniciar l’expedient de contractació per l’execució de les obres
del “Projecte constructiu de millor de les infrastructures hídriques dels
carrers Nou, Carritxeret, Mirada del Toro, Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant
Llorenç”, segons projecte redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports
i arquitecte joan J. Morro Martí i addenda redactada per l’enginyer d’obres
públiques Manel de Febrer Olives, amb un pressupost total de 459.163,25€
(IVA inclòs).
Atès que a data d’avui consta a l’expedient l’acta prèvia de replanteig,
l’esborrany de Plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació, l’informe de secretaria i l’informe de la intervenció, a
l’empara de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i Resolució d’Alcaldia núm. 286
de data 26.7.2018.
Propòs al Ple, l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia núm. 286 e data 25.7.2018, per
la qual es declara la necessitat de la contractació de les obres del
“Projecte constructiu de millor 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.

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte
constructiu de millor de les infraestructures hídriques dels carrers Nou,
Carritxeret, Mirada del Toro, Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç” per
procediment obert, tramitació urgent, diversos criteris d’adjudicació, i
alhora convocar-ne la licitació.
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TERCER.- Autoritzar la despesa que comporta la present contractació per un
import de 459.163,25€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 150-61001 del
vigent pressupost municipal de 2018.
QUART.- Aprovar el Plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació de les obres del “Projecte constructiu de millor de les
infraestructures hídriques dels carrers Nou, Carritxeret, Mirada del Toro,
Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç”, per procediment obert,
tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació,
els quals consten incorporats a l'expedient.
QUART.l'òrgan
tal que
data de

Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de
de contractació i Plataforma de Contractació del Sector Públic per
en el període de tretze (13) dies naturals comptats a partir de la
publicació de l'anunci es puguin presentar proposicions.”

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquest tema ha costat però ens
n’hem d’alegrar tots de que per fi es puguin aprovar i recorda que aquests
plecs s’han d’aprovar per Ple i la resta podran aprovar-se per Resolució de
Batlia ja que són d’import menor.
El Sr. Batle explica que un cop aprovats es penjaran a la Plataforma
Estatal de Contractació i hi haurà 13 dies per a presentar ofertes.
El Sr. Verdú demana quin dia estarà penjat a la Plataforma.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretària.
La Secretària respon que si dona temps serà demà i sinó serà dimarts de la
setmana que ve.
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.
El Sr. Batle comenta que vol introduir un segon punt per urgència, que es
l’aprovació dels plecs de contractació de la obres del c/ Major (tram nord)
i av. de la Mar.
Sense cap més intervenció es sotmet a votació la urgència, i s’aprova per
unanimitat.
DIVUITÈ.- APROVACIÓ DE L’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.
La secretària llegeix la proposta de Batlia que es transcriu a continuació:
“Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 287 de data 26.7.2018, es va
acordar iniciar l’expedient de contractació per l’execució de les obres del
“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, segons
projecte redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports i arquitecte
Joan J. Morro Martí i addenda redactada per l’enginyer d’obres públiques
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Manel de
inclòs).

Febrer

Olives,

amb

un

pressupost

total

de

588.040,00€

(IVA

Atès que a data d’avui consta a l’expedient l’acta prèvia de replanteig,
l’esborrany de Plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació, l’informe de secretaria i l’informe de la intervenció, a
l’empara de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i Resolució d’Alcaldia núm. 287
de data 26.7.2018.
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Propòs al Ple, l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia núm. 287 .de data 25.7.2018, per
la qual es declara la necessitat de la contractació de les obres del
"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" la
urgència de la contractació i l’inici de l’expedient corresponent.
SEGON.- Aprovar l’expedient
constructiu de nous pluvials
de la rotonda de l'avinguda
obert, tramitació urgent,
convocar-ne la licitació.

de contractació de les obres del “ Projecte
al c/ Major -tram Nord- i millora del drenatge
de la Mar des Migjorn Gran" per procediment
diversos criteris d’adjudicació, i alhora

TERCER.- Autoritzar la despesa que comporta la present contractació per un
import de 588.040,00€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 150-61000 del
vigent pressupost municipal de 2018.
QUART.- Aprovar el Plec de clàusules administratives que han de regir la
contractació de les obres del “Projecte constructiu de millor de les
infraestructures hídriques dels carrers Nou, Carritxeret, Mirada del Toro,
Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç”, per procediment obert,
tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació,
els quals consten incorporats a l'expedient.
QUART.l'òrgan
tal que
data de

Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de
de contractació i Plataforma de Contractació del Sector Públic per
en el període de tretze (13) dies naturals comptats a partir de la
publicació de l'anunci es puguin presentar proposicions.”

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es un projecte que ve finançat el
100% i es un projecte de més de 500.000€, on un part uns 300.000€ ve per
inversions sostenibles del CIM, i per això vol agrair la bona feina feta
pel CIM i la resta ve per un conveni amb el Departament de Mobilitat per
la part de la rotonda i les pluvials de l’av. de la Mar.
El Sr. Batle conclou que ara comença
comenrçar aquestes desitjades obres.

el

termini

per

licitar

i

així

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.
El Sr. Batle comenta que el tercer punt per urgència ve arran d’un escrit
presentat pel partit socialista amb el títol “Declaració Institucional
celebració Ple ordinari de juliol”.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la urgència i es rebutja per
quatre (4) vots a favor de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr.

Riudavets i cinc (5) vots en contra del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr.
Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps.
DINOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
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19.1 En data 24.7.2018 (RE 922) el partit socialista presenta davant de
l’Ajuntament una sèrie de preguntes que passaran a ser contestades.
19.1.1 Tota vegada que fa mig any (31 de gener) la Conselleria de Sanitat
emeté informe favorable, ¿en quina situació es troba el projecte de
potabilització de les aigües del pous nombre 2 i nombre 4, adscrits tots
dos al Servei Municipal d'Abastament d'aigua potable?
El Sr. Batle contesta que ja ho havia explicat també a un Ple, i creu que
no els hi devia quedar clar, o no me devia explicar prou bé.
El Sr. Batle diu que ja tenen l’alta, després de que al 2010 ens
clausuressin els dos pous núm. 2 i núm. 4. Per tant també ens hem de
felicitar per una altra qüestió, de que a la Conselleria de Salut ens va
llevar aquesta clausura, que teníem en aquests dos pous. A efectes de que
vam posar, com bé sabeu, a nivell de subvenció que vam rebre del programa
LEADER, una planta de filtres, que al final ha donat molt bon resultat i
per tant l’aigua quan es filtra per aquests filtres resulta que ja és
potable. Per tant, tenim el vist i plau de la Conselleria de Salut per
utilitzar aquest dos pous, que s’ha de dir que són els que més cabal
treuen.
19.1.2. ¿S'ha pogut conduir correctament l'aigua de rebuig provenint dels
pous municipals cap a la xarxa pública de clavegueram?
El Sr. Batle explica que també ho va explicar en el seu moment.
El Sr. Batle comenta que els romanents de tresoreria de l’Ajuntament,
s’està redactant un projecte per part de l’enginyer Manel de Febrer, on hi
haurà aquesta conducció, d’aquests tubs, per quan els filtres tenguin que
fer la neteja corresponent, doncs que hi hagi aquest tub, on l’aigua vagi
directament al clavegueram. És cert que, el que ja si tenim, és
l’autorització, precisament de recursos hídrics, per abocar aquesta aigua
dins el clavegueram. A dia d’avui encara aquest projecte no està fet, i per
tant com es fa? Es posa un dipòsit, una cuba i quan l’aigua, quan fa la
neteja dels filtres, va a aquesta cuba i no és que la tirem, sinó que
l’empram per tirar-la al clavegueram per desembossar, diguessin el que és
el clavegueram en diferents punts de Migjorn.
19.1.3 Quines gestions ha fet el regidor d'educació (el batle) en relació
al tema tractat per aquest Plenari avui fa dos mesos, l'actuació en favor
de les finestres del col·legi públic d'educació infantil i primària que ha
previst al pla plurianual de la Conselleria Educació i Universitat?
El Sr. Batle respon que fa dos mesos, ara no record si va ser a través
d’una moció o d’una pregunta, que se’m va demanar açò.
El Sr. Batle comenta que va fer diferents telefonades a en Joan Marqués, és
cert que ell després me les va tornar, però no vam coincidir per poder
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

rallar i ara just puguem en rallarem, perquè clar, el compromís com bé vau
dir, és que de cara al 2019 hi hagi una partida pressupostaria per baratar
aquestes finestres de l’escola Francesc d’Albranca, que falta fa.
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19.1.4. Mesa per a l'habitatge social de Menorca: "El batle diu que no va
assistir a la sessió de constitució de la Mesa i que no pot contestar, ja
que desconeix el que es va tractar... el pròxim Ple Ordinari contestarà,
després d'haver-se'n informat" (Acta del ple de maig)Situats, ja, idò, en
aquest
proper
Plenari
esmentat
fa
2
mesos,
¿Què
s'hi
tractà?
¿Interessant?Quin balanç ens fa dels 5 mesos, des de la creació de la Mesa
(el 23-F) fins a la data d'avui?
El Sr. Batle contesta que això és cert i no hi ha que enganar a ningú, no
hi he pensat, no hi vaig pensar a demanar que es va tractar en aquesta Mesa
i en tot cas, en el pròxim Ple ordinari del mes de setembre, em compromet a
dur l’ordre del dia que es va tractar en aquesta Mesa.
19.1.5 Quina resposta ha rebut l'ajuntament a la petició municipal al
Consell de Menorca perquè -en qualitat d'institució de règim local- ens
vulgui assignir recursos humans dels seus Serveis Tècnics per assolir
l'objectiu compartit per tot el Consistori de "desbloquejar temes
urbanístics"? [el batle adoptà el compromís de fer aquesta sol·licitud al
CIM fa 8 setmanes; en el decurs del debat produït al punt 18è. del Plenari
celebrat el passat dijous 31 de maig]
El Sr. Batle comenta que va fer aquesta gestió telefònicament, se’m va dir
que tenien pocs mitjans per ajudar, en aquest cas, a l’Ajuntament des
Migjorn.
El Sr. Batle continua dient que és cert, i ho vau poder comprovar amb sa
darrera comissió d’urbanisme, que s’han anat desencallant diferents temes.
Ja van dur 4 llicències d’obra, s’ha pogut desencallar tot el tema dels
plecs. Per tant, jo pens que s’ha fet molt bona feina per part dels serveis
tècnics i per part de secretaria, per poder desencallar segons quins
expedients molt important pes Migjorn. Per tant, crec que ara, a pesar que
ho podem tornar a demanar per escrit, només faltaria, però que ara a lo
millor no és tan necessari com fa mig any enrera, que sí que teníem molt
encallat el que són els serveis tècnics.
El Sr. Batle conclou que en tot cas, el compromís és que es pugui demanar,
de cara al mes d’agost no, però de cara al mes de setembre, doncs poder
demanar aquest recolzament.
19.1.6. Com està el tema del recurs contenciós administratiu interposat als
tribunals per part d'Agrytursa en relació a la No Recepció de l'única
urbanització turística del terme, stTomàs?
El Sr. Batle respon que pel que sap, com no m’han informat de res, supòs
que està igual, en tot cas la Secretaria ho pot corroborar o si hi ha hagut
qualque moviment.
La Sra. Secretària respon que l’advocat ara està pendent de contestar la
demanda, no ha passat res més.
19.1.7 En un altre ordre, el batle afirmà que "se li recomanà Pedro-Luis
Jordi Petrus, ja que és molt bon advocat en temes d'urbanisme" ¿Per què,
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idò, no es volgué comptar amb aquest professional per defensar els
interessos generals del municipi en el contenciós amb Agrytursa, en lloc de
contractar l'advocat particular del batle, senyor Miquel Ramis?
El Sr. Batle explica que serà clar en la seva resposta en Pedro-Luis és
molt bon advocat, en el cas del contenciós d’Agrytursa, jo vull el millor
advocat que ens representi. Per tant, vaig trobar convenient que havia de
dir-ho a en Miquel Ramis, que com bé sabeu i ja ho vaig dir a un Ple,
considerem que és dels millors advocats en temes de disciplina urbanística
i tècnica, i per tant, vam trobar convenient de què havia de ser ell que
ens havia de representar. De totes maneres, i açò també tenc ganes de dirho, em crida l’atenció que amb aquest tema em feu tantes preguntes, em
crida l’atenció, no sé si hi deu haver qualque qüestió que jo desconec, no,
però bonu, jo el que vull per l’ajuntament des Migjorn i per tant pel
poble, és que ens defensi de la millor manera i que puguem guanyar aquest
contenciós, per tant dit açò crec que ha quedat molt clar.
19.1.8 ¿Pot el batle brindar als membres de la corporació local el
Calendari d'execució de les inversions públiques de l'any 2018, a dur a
terme entre els mesos de setembre i desembre?
El Sr. Batle respon que sí, com ens vam comprometre amb els comerciants, el
calendari és de 05 de setembre a 31 de desembre.
19.1.9 Quina es la valoració franca que fa l'actual equip de govern de
l'execució del pressupost del corrent exercici 2018, a 30 de juny
d'enguany?
El Sr. Batle contesta que molt bona, la valoració, la veritat és
hagut, hi ha, ingressos que han estat superiors als que
pressupostat, tema cooperació a nivell de Govern Balear, i hi ha
despeses que segurament minvaran en aquest pla, però bonu, jo crec
final quan tanquem aquest exercici 2018, és el que realment ens
quedar, i per tant aquesta valoració jo la consider com a positiva.

que hi
havíem
altres
que al
hem de

19.1.10 ¿Pot explicar el batle als altres vuit membres del Consistori
l'Informe del Govern sobre el nomenament d'una funcionària interina com a
Coordinadora del cos de policia local?
El Sr. Batle comenta que això li vàren demanar a la passada comissió
d’hisenda o de serveis a la persona, ara no record quina era i ja ho vaig
explicar.
El Sr. Batle explica que el compromís que havia agafat amb l’anterior cap
de policia, amb en Paco Sales, és de donar-li la segona activitat perquè
trobàvem que hi havia unes feines que s’havien de fer, tipus notificador,
coordinador de platges, diferents qüestions que trobàvem convenient que hi
hagués una persona que fes açò.
El Sr. Batle continua dient que el Sr. Sales ho va acceptar de bon gust i
hi ha un informe, on ell em diu que proposa a la policia que fa més anys
que és Policia Local, no que fa més anys que és aquí a Migjorn, sinó que fa
més anys que és policia local. Per tant, el Batle aquí l’únic que fa és, a
proposta de l’anterior cap de Policia, nomena a la persona de na Carol, nou
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cap de Policia Local, en cap cas no es pot dir cap de Policia Local, sinó
que és coordinador de la Policia Local de Migjorn.
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El Sr. Batle continua dient que arran d’això és fa un decret de Batlia,
ningú m’avisa de res que estigui mal fet i, és quan rebem per part de la
direcció general del govern balear que ha estat mal fet, perquè en aquest
cas el policia havia de tenir plaça fixa aquí, en aquest cas, just tinguem,
ja ho vaig dir a la comissió, farem un recurs en aquest escrit per a veure
si realment tenen raó o no tenen raó.
19.1.11- ¿Pot detallar el batle -màxim responsable de tot el personal al
servei de l'ajuntament durant els darrers set anys- per què no ha mogut un
dit mentre tots i cadascun dels policies locals amb plaça fixa al nostre
municipi demanaven i se n'avanen cap a altres destinacions?
El Sr. Batle respon que considera que no ha de moure cap dit referent a
açò, els treballadors són molt lliures, jo no els puc fermar amb cadenes
per afectes que no se’n vagin a una altra població. Se’n van a una altra
població perquè aquí a lo millor és massa tranquil, que també passa, hi ha
policies que volen més marxa, o també per una qüestió de salari.
El Sr. Batle conclou que en cap cas pot retenir a cap policia que té la
plaça fixa aquí, que guanya una plaça a un altre municipi, i per tant
decideix partir. Per tant no hi tenc res a dir, total llibertat al
treballador que vulgui anar a fer feina a un altre Ajuntament.
19.1.12. Ens pot detallar el batle la relació completa de contractes menors
fet per l'ajuntament en relació a les cases de Binicodrell de Darrere?, tal
com es comprometé davant el Plenari.
El Sr. Batle contesta que
l’anterior Plenari, vaig dir
a l’arquitecte que va fer el
l’estructura i actuar damunt

el que si els pot dir, i que havia dit a
que n’hi havia hagut un que s’havia contractat
projecte inicial, que va ser, fer un estudi de
aquesta estructura del casat de Binicodrell.

El Sr. Batle continua dient que des de que li van demanar a l’anterior Ple
fins a dia d’avui, en aquest Ple, hi ha hagut un altre contracte a
l’interiorista, en Joan Pons Moll, que està reflectit en el pressupost
2018, i que jo recordi, no hi ha cap més contracte fet, però la secretària,
en tot cas, si pot dir que realment sigui així o si n’hi ha un altre i en
tot cas ho explicaré, no tenc cap problema.
La Sra. Secretaria respon que hi ha aquests dos contractes.
19.1.13- Vist l'escrit que el batle adreçà a les famílies amb fillets a
l'escoleta Xibit "Dilluns 2 de juliol na Diana ha de passar per una
intervenció quirúrgica; des de l'ajuntamnet no podem posar cap substituta
perquè a la borsa de mestres/educadores no hi cap persona disponible per
cobrir la seva baixa; per aquest motiu us demanam que dugueu els infants
les hores es- trictament necessàries; per tal de facilitat l'organització
de Xibit fins que torni na Diana"
19.1.14- ¿no li fa vergonya enviar una carta com aquesta, en ple mes de
juliol, quan sap perfectament que les mares i els pares dels nostres petits
deixen filles i fills al centre educatiu no només perquè confien que rebran
una Educació de Qualitat, sinó també
per pura necessitat pràctica, ja que fan feina?

El Sr. Batle explica que no es va enviar una carta, es va posar un escrit a
Xibit informant que passava açò.
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El Sr. Batle continua dient que vergonya cap ni una, només es va donar una
informació a les famílies dels fillets que duen els seus fillets a
l’escoleta infantil.
El Sr. Batle explicant el que va passar, i diu que el van avisar d’un dia
per l’altre que, més concretament dia 29 de juny, dia de sant Pere,
divendres, que a na Diana l’havien d’operar dia 2. Per tant, vam començar a
fer telefonades a la borsa de mestres per cobrir la baixa de na Diana i
quan vam acabar no hi va haver ningú interessat en fer aquesta suplència.
El Sr. Batle continua dient que varen agafar la borsa de directores, tampoc
hi va haver ningú i davant aquesta qüestió on la directora de Xibit em
demanava, ja que hi havia molts de fillets, i per tant era necessari que hi
hagués una altra mestre que fes els dies de baixa de na Diana, es va optar,
sempre amb el consens de la Secretaria, a agafar a ses persones que no
havien passat el primer filtre, i per tant es va començar, les persones que
no havien passat el primer filtre.
El Sr. Batle comenta que la segona o la tercera, si no record malament, va
ser na Sílvia Mugnier, que vam considerar que era vàlida i per tant va
començar, després dia 3, per tant va fer un dia que van ser dues mestres
amb els al·lots que hi havia escolaritzats a Xibit.
19.1.15- ¿Des de quina data sabia el batle que l'educadora D. Pons Goñalons
es posaria de baixa per atendre l'operació quirúrgica que se li havia de
practicar?
El Sr. Batle comenta que ja he contestat.
19.1.16- Per què el regidor delegat d'educació (el batle) no va ser capaç
d'avançar-se al problema; per exemple promovent amb prou antelació una nova
borsa per substitucions?
El Sr. Batle respon que ell no pot preveure el futur i el Batle sabia que
hi havia una borsa, i no podia saber que tothom a que se telefona ja estava
col·locat, afortunadament per ells.
El Sr. Batle explica que el que es va fer és el que s’ha explicat, vam
agafar totes les persones, tothom estava col·locat per sort d’ells i
després vam agafar l’altre.
El Sr. Batle conclou que ell no pot preveure que no es podrà tirar de la
borsa, i diu que si ells ho saben fer que li diguin, però ell fins aquí no
arriba.
19.1.17 Ha demanat a la Secretària si és legal la fórmula seguida per
resoldre la qüestió?
El Sr. Batle contesta que de fet, la Secretària tenia total coneixement de
com ho vam fer.
19.1.18- La persona que finalment ocupa temporalment el lloc de Diana,
compleix els requisits?
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El Sr. Batle comenta que es va contractar, com us he dit abans, la
Secretària també ho sabia, i per tant, el que es va voler fer, en tot cas
ara ho demanaré a la Secretària, és complir o posar a una persona perquè
trobàvem que era d’extrema necessitat que els fillets no quedessin amb
l’educadora i amb la directora. Per tant, si complia el que eren els
requisits, en tot cas cedeix la paraula a la secretària.
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La Sra. Secretària contesta que si ja que ella havia estat acceptada a la
convocatòria, el que passa és que no hi havia gent que hagués passat de 5
que hagués pogut venir a substituir, tothom estava col·locat. I vaig agafar
dels que tenien entre 4 i 5 i va cridar per ordre de nota. Els requisits
els complia, perquè tenia la titulació exigida per donar classes.
19.1.19. Vist que en el Ple de 30 de novembre es van aprovar canvis en el
règim de retribucions dels regidors; vist que el batle ja havia delegat les
àrees d'esports, joventut i cultura al Sr. Enrique Berlinghieri (decret de
31 d'octubre 2017); ¿quina ha estat l'assignació econòmica percebuda per
l'únic regidor de l'equip de govern per als següents períodes de
desenvolupa- ment de les seves funcions? * Primer Semestre de 2018...
• mes de desembre de 2017... * mes de novembre de 2017...
• mes d'octubre de l'any 17... * mes de setembre de 2017...
*Demanam, per raons òbvies (vegi's, si no, les mocions d'aquest mateix
Plenari), que aques- ta resposta dugui el vist i plau explícit de la
Secretària Interventora de l'Ajuntament.
El Sr. Berlinghieri respon que ell ha parlat amb la Secretària, i si es un
comprovant de tots aquest mesos m’ha dit que si el voleu el teniu que
demanar per escrit i jo he cobrat el que corresponia cobrar cada mes, ni
més ni menys.
19.1.20- Ha rebut el regidor Berlinghieri alguna assignació econòmica més per qualsevol altre concepte- d'ençà la seva presa de possessió com a
membre del Consistori el passat 28-Set?
El Sr. Berlinghieri demana si estan insinuant que l’Ajuntament li paga
doblers amagats amb aquesta pregunta.
La Sra. Sánchez respon que no li demanen al Sr. Berlinhghieri sinó que li
demanen al Sr. Batle.
El Sr. Batle contesta que és demana a l’equip de govern.
La Sr. Sánchez intervé dient que si vol respondre que ho faci o sono vol
respondre ho faran per escrit
El Sr. Berlinghieri
amagats?

diu

que

insinueu

que

l’Ajuntament

li

paga

doblers

La Sr. Sánchez contesta que li esta fent una pregunta i ella diu que si no
vols respondre, ho farem per escrit.

El Sr. Berlinghieri respon que si tu pots demostrar que ell cobra de més a
l’Ajuntament, aquí té la meva dimissió firmada.

Identificador documento electrónico: ES-07902-2018-68073258-9022-499F-91E9-EC42F6CD8CFD Fecha:10/08/2018 7:58:16 Pag.:27/32
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

El Sr. Riudavets comenta que la pregunta fa referència a altres conceptes.
El Sr. Berlinghieri contesta que si vosaltres demostreu que jo cobro altres
conceptes demostreu-ho i si ho demostreu, jo plego, que és el que volíeu
des de el primer dia. Quan esteu estat contínuament tirant-me pedres,
parlant malament i faltant-me al respecte. Demostreu-ho i jo plego. Ja ho
vaig dir el primer dia, jo estaré aquí amb consciència, si vosaltres
demostreu que jo he fet algú malament, jo plego. Ara bé, sino podeu
demostrar res plegau vosaltres.
La Sra. Sánchez respon que el que passa és que el partit socialista creu
que cobra massa per el poc que fa.
El Sr. Berlinghieri respon que es la seva opinió.
El Sr. Batle intervé dient que considera que el regidor ja ha contestat.
El Sr. Camps interromp dient que els membres del partit socialista el que
passa és que estan ferits.
El Sr. Riudavets respon que estan ferits però no morts.
El Sr. Batle retira la paraula als regidors.
El Sr. Batle conclou que
en concret, no tenen cap
però no deixin en l’aire
regidor. En tot cas ho
certificat.

no facin suposicions i si volen saber alguna cosa
problema, ens fan la pregunta i els hi contestam,
això, perquè estan acusant el que acaba de dir el
demanin per escrit i la Secretària farà aquest

19.1.21- A la darrera Comissió Informativa l'equip de govern es comprometé
a explicar al Ple l'assumpte del quadre que es va rifar en la passada Gran
Migjornale; ¿ho pot fer, per favor?
El Sr. Batle respon que la comissió va ser fa 10 dies, encara no he xerrat
d’aquest cas amb el president dels amics de l’art.
El Sr. Batle continua dient que com a grup que són, jo crec que també es
poden dirigir directament a aquesta associació i demanar-los a ells
directament. Jo ho faré, el compromís meu va ser que ho demanaria, ho
demanaré, encara no ho he fet, han passat una setmana 10 dies, ho demanaré.
Però els hi torn a insistir, a una associació jo crec que un grup polític
també els hi pot demanar, un grup polític o qualsevol ciutadà des Migjorn,
pot anar al president de l’associació i demanar-ho.
19.1.22- En l'anterior Gran Migjornale, l'Ajuntament volgué adquirir un
quadre de l'artista Àlex Raventós: ho va fer? quant costà? on és té
dipositat o exposat?
El Sr. Batle explica que com
per tant, es va fer el 2016.

saben la Gran Migjornale es fa cada dos anys,

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

El Sr. Batle continua dient que ell no ho sap i desconeix l’acord que va
perdre anterior regidora de cultura, si les preguntes van cap aquí.
El Sr. Batle continua dient
l’Ajuntament, no hi ha res.

que

quin

cost

tenia,

si

el

va

adquirir
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El Sr. Batle conclou que aquí també demostren una vegada més que el Batle
les reunions que sempre dèieu que el Batle no informava de segons que,
també es pot dir de l’anterior regidora de cultura, perquè el Batle aquest
tema també el desconeixia. Per tant, no tan sols pel que deis vosaltres que
es Batle no explicava segons que, sinó que també hi havia part de l’equip
de govern que tampoc ho contava tot, sembla a ser.
19.1.23.- Pot el regidor de festes compartir amb el Plenari de l'ajuntament
el detall aprox. de les despeses de l'àrea previstes per al mes de juliol,
molt en particular, els dos Sant Cristòfols i l'actuació de Tomeu Penya?
Quin cost total ha tingut per a les arques públiques el concert?
El Sr Batle comenta que ja li han demanat en diverses ocasions i va dir que
un cop celebrat el concert donaria aquesta informació.
El Sr. Batle respon que hi ha un pressupost, on hi ha a
corresponent a festes i una altra per a cultura, d’on es
despeses de Sant Cristòfol i Sant Cristòfol des Sant.

la partida
paguen les

El Sr. Batle continua dient que pel que fa al concert d’en Tomeu Penya hi
va haver un contracte que es va firmar i la despesa que va originar aquest
concert, que vull recordar que era benèfic, van ser de 9.235 més IVA, aquí
hi va haver l’actuació més les dietes d’aquest artista.
El Sr. Batle continua dient que també es va reactivra el pla
d’autoprotecció que s’havia de fet i hi va haver també la corresponent
depesa de Sa Creu Roja, que van ser 160’31 i després hi va haver també el
model que es va haver de pagar per aquest pla de 36’20€. Açò són les
despeses que actualment hi ha a l’ajuntament referent a aquest concert.
19.2 El Sr. Batle comenta que el Ple de Sant Pere que en el ple del mes de
juliol s’acordaria entre els regidors qui donaria les canyes.
El Sr. Riudavets respon que en acabar el Ple ho acordaran.
19.3 El Sr. Batle explica que a la reunió de caixers de dijous de la
setmana passada se li va demanar que els regidors fossin puntuals la beguda
popular.
19.4 La Sra. Sànchez en relació a la moció que fa referència a la betzina i
no li han deixat tornar intervenir per al·lusions, vol dir que no
comportarà que se li digui que mesclen coses particulars amb coses de
l’Ajuntament.
La Sra. Sànchez continua dient que han fet una moció que fa referència a un
registre d’entrada però en cap cas ha dit de quina persona era el registre
d’entrada.
La Sra. Sànchez diu que aquest registre d’entrada demostra que el Batle els
hi ha mentit fins ara, ja que ha utilitzat el cotxe municipal per coses que
no són pròpies de la seva funció, ja que el cotxe municipal es troba
aparcat a casa seva i tot el poble ho veu i tots els migjorners estan
pagant la benzina

La Sra. Sànchez conclou que això demostra que ha mentit.
La Sra. Sànchez insisteix en que el seu grup mai
personals, sinó que xerren de coses que són municipals.

ha

mesclat

coses

La Sra. Sànchez diu que s’ha dit una mentida a un ple i aquest és el màxim
òrgan de representació de l’Ajuntament.
La Sra. Sànchez comenta que prefereix no replicar la intervenció feta pel
portaveu del partit popular, i comenta que del passat no en tornarà a
xerrar.
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El Sr. Batle interrompeix dient que prou vegades parlen del passat.
La Sra. Sànchez respon que no parla amb ell si no amb el Sr. Verdú.
La Sra. Sànchez comenta que han aturat vàries coses actuals del partit
popular.
El Sr. Batle intervé dient que no acceptarà que es facin suposicions
d’acusacions a qualque grup polític, regidor o altres i conclou que diguin
les coses clares.
19.5 La Sra. Sànchez comenta que no estan d’acord amb contractar un
assessor urbanístic que ha tingut una relació professional amb un regidor,
i estan en desacord en ficar una persona dins l’Ajuntament a mirar
expedients i el partit socialista desconeix el que ha vist o no.
La Sra. Sànchez es
assessor urbanístic.

demana

perquè

no

s’ha

contractat

finalment

aquest

El Sr. Batle respon que encara no.
La Sra. Sànchez conclou que no se li torni a dir que no ha fet res per a
tot el poble.
19.5 La Sra. Sànchez comenta que la contractació de l’advocat demostra que
es fan les coses malament, i no troba normal contractar un advocat per una
cosa de l’Ajuntament quan aquest l’ha defensat en qüestions privades i per
molt que digui el Batle que es molt bo, ella no ha vist cap paper que ho
digui.
La Sra. Sànchez conclou que no s’han de mesclar coses personals amb coses
de l’Ajuntament.
19.6 La Sra. Sànchez està en desacord amb la valoració feta respecte a
l’estat d’execució del pressupost i l’única resposta obtinguda diu que és
positiva.
El Sr. Batle diu que contesta el que se li demana però disposen d’altres
mecanismes com presentar un registre d’entrada i demanar-ho.
La Sra. Sànchez respon que ha demanat una valoració política de l’estat
d’execució que en fa l’equip de govern.
El Sr. Batle li crida l’atenció que es parli d’advocat personal seu i
reconeix que aquesta persona se li va recomanar com a molt bo i ell va
pagar dels seus diners.
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El Sr. Batle comenta
l’Ajuntament pot agafar qualsevol advocat per a
defensar els interessos municipals i l’únic que s’ha fet és agafar un dels
millors advocats de les Balears, no pel fet de que fos el “seu advocat”.
El Sr. Batle diu que li va demanar a la secretària si el podia agafar o no,
i ella li va dir que si.
La Secretària dona la raó al Batle.
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19.7 El Sr. Verdú diu que el seu grup no aguantarà que els tracti de
corruptes.
El Sr. Verdú comenta que en relació al supermercat, ell va dir que hi ha
dos supermercats i demana a la Sra. Sànchez si sempre ha de xuclar el seu
germà.
La Sra. Sànchez interromp dient que no.
El Sr. Verdú diu que la Sra. Sànchez no el deixa xerrar mai.
La Sra. Goñalons demana al Sr. Verdú que va afegir més desprès d’aquestes
paraules a la Comissió. La Sra. Goñalons diu que ells estan d’acord en que
es reparteixi comprar als dos supers, però el Sr. Verdú va dir a la
Comissió que si no es feia ho posaria amb mans de la justícia.
El Sr. Verdú considera que la compra als dos supermercats s’ha de repartir.
El Sr. Verdú comenta que en relació a l’advocat sembla ser que encara no
l’ha contractat el Batle o l’equip de govern i recorda que el partit
popular va dur un enginyer que va suposar un estalvi de 16.000€ a
l’Ajuntament, i recorda que el partit popular intenta ajudar en canvi el
partit socialista intenta destruir i ojala si l’Ajuntament agafa aquest
advocat s’intenti ajudar a l’Ajuntament.
El Sr. Verdú no entén a que ve que els tractin de corrupció i recorda que
el partit socialista ha governat 7 anys, i recorda que en 7 anys passen
moltes coses, es donen moltes obres a dit, a amiguitos.
El Sr. Verdú demana quina licitació hi h hagut a l’av. Binicudrell en la
qual hi hagi intervingut ell.
El Sr. Batle diu que
abans de final d’any
partit popular, va ser
fibra òptica per part
veure.

es fan unes acusacions sense sentit i recorda que
una empresa en la qual fan feina dos regidors del
l’adjudicatària de fer els carrers per on passava la
del CIM, i comenta que els regidors no tenen res a

El Sr. Batle diu que ja ho ha dit en diverses ocasions i si considera que
el Batle, l’equip de govern i els regidors del partit popular que ho fan
malament els poden denunciar, però demana que no es facin aquests
comentaris. I demana que no és vulguin veure coses allà on no n’hi ha.
19.8 El Sr. Riudavets arran d’un comentari que ha fet el portaveu del
partit popular diu que ells no tenen cap impediment en que les mocions
vagin signades per tots els regidors del partit socialista.
El Sr. Riudavets comenta que en cap cas es volia que a la moció es
traguessin dades concretes i personals i recorda que el partit socialista
només posava un nombre de registre d’entrada i és el partit popular el qui
ha tret la identitat de qui fa el registre d’entrada, i la moció ni tant

sols volia criticar qui paga la benzina o no, sinó que era el fet de fer
l’esforç de no dir una mentida.
El Sr. Riudavets en relació a la intervenció del Sr. Berlinghieri diu que
el partit socialista fa mesos que ho van demanar per escrit, però com
encara no han rebut resposta per la qual cosa han aprofitat per demanar-ho
al plenari, i bastava en respondre no si es que no i diu que ningú pensava
que s’hagués de cobrar res d’amagat.
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El Sr. Berlinghieri respon que d’ell s’ho creu.
19.9 El Sr. Triay comenta que un senyor li ha fet arribar un escrit que va
presentar per registre d’entrada en data 4.10.2012 (RS 899) i que no ha
rebut resposta i vol que consti en acta, que se li doni lectura i es
contesti o blanc o negre.
“Joan Pons Moll, amb D.N.I. número 41.473.797-J, domiciliat temporalment al
c/ Mirada del Toro, número 15, des Migjorn Gran,
Exposa:
Des de la inauguració, el 1972, en plena dictadura franquista, el
camp d’Esports des Migjorn Gran porta el nom, ben estrany a la nostra
realitat migjornera i cultural de “Camp Municipal d’Esports. “Los Nogales”.
Fins avui, cap corporació municipal ha emprés la tasca de normalitzar
aquest nom. a pesar d’haver-ho suggerit en diverses ocasions el que firma
aquesta petició.
El nom de la tanca “dels Noguers” i esquena “dels Noguers” on es va
construir el camp d’esports, forma part de la toponímia menor de
Binicodrellet, des de temps molt antic. Jo el tenc documentat en dos actes
notarials distints.
En un inventari de millores de parets i encadenats , fets de paret
seca a Binicodrellet, efectuat els dies 9 i 10 d’agost de 1787, pel Notari
d’Alaior, Antoni Pons Pons, hi figuren la tanca i esquena d’ Els Noguers
(Arxiu Històric de Maó, P-317, f. 181-182).
En la divisió de Binicodrellet, feta el 21 de gener de 1798 davant el
Notari d’Alaior, Ildefons Pons, per segregar i crear la nova possessió de
Son Pons, apareixen com formant part d’aquesta nova propietat la tanca i
l’esquena d’ Els Noguers (AHM, P-160, f.48),
Fins avui, repetesc, cap corporació municipal migjornera ha emprés la
tasca d’esmenar aquest disbarat i restituir el nom Els Noguers que
històricament i culturalment li correspon al terreny on s’ubica el camp
d’esports municipal, encara que sigui amb tant de retard, per la desídia,
la deixadesa o la coincidència de criteris culturalment genocides de la
nostra llengua, que s’ha vingut practicant fins avui.
El llaços que pengen a les finestres de l’ajuntament, han de
respondre a fets concrets en favor de la nostra llengua i no ser símbols
buits de significat.
Per totes aquestes raons suplic a V.S. que l’ajuntament des Migjorn,
que abans millor, prengui l’acord de restituir a aquest indret el nom que
tradicionalment i per cultura li correspon de “Camp Municipal d’Esports Els
Noguers”. I seguidament canviï el nom del rètol del Camp, en dóni compta a
les respectives federacions d’esports i als mitjans de comunicació, a fi
que, a partir d’aquell moment, es faci ús correcte del topònim “Els
Noguers”, aplicat al Camp Municipal d’Esports.
Es gràcia que espera aconseguir del recte procedir de V. S. I dels
regidors que formen aquesta Corporació municipal.
Migjorn Gran, 6 d’octubre de 2012”
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El Sr. Triay diu que aquest escrit va ser presentat fa sis anys i encara
no s’ha contestat i per això ho ha portat a ple com a prec per tal que se
li contesti una cosa o altre.
El Sr. Triay creu que el Consistori com a mínim ha de contestar.
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El Sr. Batle comenta que ahir o avui aquest Senyor ha presentat un escrit
molt semblant a l’Ajuntament. El Sr. Batle proposa que es parli del tema a
la propera comissió, i diu que el fet de que no se li hagi contestat, vol
pensar, no es pel fet de que no es vulgui baratar el nom, sinó que
desconeix perquè no se li ha contrastat.
EL Sr. Batle creu que no fa falta una consulta popular, i tal vegada ho
poden decidir els mateixos regidors.
La Sra. Goñalons diu que tota la vida se li havia dit “els noguers”
El Sr. Triay respon que ell no es posiciona sinó que únicament vol que se
li contesti a aquest senyor una cosa o altre.
El Sr. Batle comenta que prèviament aquest senyor ja havia fet altres
escrits sobre el tema.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 19.40 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

Secretària interina - Catalina
Pons Marqués
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Signatura electrònica
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Signatura electrònica
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