ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 03/04/2018.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 03/04/2018, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
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Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sra. Enrique Berlinghieri Martínez
Sr. Pere Riudavets i Fayas
Sra. Magdalena Goñalons Al·lés
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per
la secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els membres tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària extraordinària de
data 14.3.2018, sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aproven per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de les Resolucions d’Alcaldia núm. 12 de data 22.1.2018 a
núm. 94 de data 23.3.2018.
El ple en resta assabentant.
TERCER.- NOMENAMENT DE TINENT DE BATLE, DONAR-NE COMPTE
La secretària llegeix la resolució d’alcaldia de data 07.02.2018 que es
transcriu a continuació:
“De conformitat amb l’article 4 del Reglament Orgànic Municipal
els tinents de Batle i de conformitat amb l’article 20 i 23
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i els article 22
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de
Balears.

que preveu
de la Llei
de la Llei
les Illes

RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a primer tinent de Batle, el Sr. Enrique Berlinghieri
Martínez.
SEGON.- Deixar sense efecte les resolucions que sobre aquestes matèries
havia dictat l’anterior Alcaldia.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest nomenament al Ple de l’Ajuntament.
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CINQUÈ.- Publicar l’acord anterior en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.”
El ple en resta assabentant.
QUART.- DESIGNACIÓ DE LLETRAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ORDINARI
11/2018 INTERPOSAT PER AGRIGULTURA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SA, DONAR-NE
COMPTE
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La secretària llegeix la resolució d’alcaldia de data 20.2.2018 que es
transcriu a continuació:
“Atès el recurs contenciós administratiu interposat per Agricultura i
Actividades Turísticas SA contra la denegació per silenci administratiu de
la sol·licitud de recepció tàcita de les obres d’urbanització dels polígons
A i B de la urbanització de Sant Tomàs i de cessió de terrenys segons la
sol·licitud de data 19.10.2017.
Atesa la comunicació de l’esmentat Tribunal, ordenant a aquest Ajuntament
la remissió de l’expedient administratiu i la notificació de la resolució
que ordeni la remissió de l’expedient a tots els interessats, emplaçant-los
per comparèixer i personar-se en l’esmentat procediment en el termini de
nou dies.
Atès l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.COMPARÈIXER
I
PERSONAR-SE
davant
el
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 2 en el Procediment Ordinari 0000011/2018, en relació al
recurs contenciós administratiu interposat per Agricultura i Actividades
Turísticas SA contra la denegació per silenci administratiu de la
sol·licitud de recepció tàcita de les obres d’urbanització dels polígons A
i B de la urbanització de Sant Tomàs i de cessió de terrenys segons la
sol·licitud de data 19.10.2017.
SEGON.- DESIGNAR com a lletrat al Sr. Miquel Ramis d’Ayreflor Castany i als
següents procuradors perquè assumeixin la representació de l’Ajuntament des
Migjorn Gran:
Procuradors de Maó i Ciutadella:
- Sra. Maria Dolores Pérez Genovard
- Sra. Monserrat Miró Martí
Procuradors de Palma de Mallorca:
- Sr. Miguel Farragut Roselló
- Sr. Monserrat Montaner Ponce
Procuradors de Madrid:
- Sr. Gabriel Sànchez Walingre
- Sr. Santos de la Gandarilla Carmona
- Sr. Luis Arredondo Sanz
TERCER.- DONAR
compte d’aquesta resolució en el
Corporació que es celebri per a la seva ratificació.”
El senyor Riudavets pren la paraula i diu
secretària, s’ha de ratificar l’acord pel Ple.

que,

proper

segons

ha

Ple

de

la

llegit

la

La secretària diu que efectivament, no és donar compte com diu l’enunciat,
si no que s’ha de votar.
El senyor Riudavets demana si es pot explicar en què consisteix.
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El Batle explica que Agrytursa presenta un escrit a l’Ajuntament demanant
la recepció de la urbanització de Sant Tomàs, l’Ajuntament no contesta
aquest escrit i Agrytursa posa un contenciós. Per aquest motiu l’Ajuntament
nomena un advocat i procuradors en defensa de l’Ajuntament.
El senyor Riudavets explica que ningú sabia que s’hagués de votar i, que no
entrant en el contingut, ja que evidentment s’han designat les persones que
suposa que l’equip de govern ha considerat oportú, ells s’abstindran en la
votació.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per cinc (5) vots
a favor del Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú. Sr. Triay i Sr. Camps i
quatre (4) abstencions de la Sra. Sanchéz, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr.
Riudavets.
CINQUÈ.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017, DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la liquidació pressupostària del 2017 aprovada
del decret d’alcaldia de data 22.2.2018, amb el següent resum:
-

resultat pressupostari: 425.514,82€
resultat pressupostari ajustat: 284.578,05€
romanent de tresoreria per a despeses amb finançament
641.477,67€
romanent de tresoreria per a despeses generals: 2.110.690,20€

afectat:

El ple en resta assabentant.
SISÈ.- CONVENIO BILATERAL ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL
TRÀFICO, REPRESENTADO POR EL JEFE PROVINCIAL DE TRÀFICO DE BALEARES Y
ENTIDAD LOCAL AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN, POR EL QUE SE FORMALIZA
ADHESIÓN AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE
ORGANISMO AUTÒNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATÈRIA DE SEGURIDAD VIAL

DE
LA
SU
EL
DE

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 15.3.2018, que es transcriu a continuació:
“La Sra. Sánchez demana amb que consisteix aquest conveni i el Batle
comenta que no n’està massa assabentat però que disposa del vist i plau del
cap de policia.
La secretària de la comissió llegeix el conveni i la Sra. Sánchez vol fer
constar que el Sr. Batle no ha sabut explicar de que va aquest conveni.
Vist l’esborrany del Conveni bàsic bilateral entre la prefectura central de
trànsit i l’Ajuntament pel que es formalitza l’adhesió al conveni específic
de col·laboració subscrit entre la prefectura central de trànsit i la
federació espanyola de municipis i províncies en matèria de seguretat vial,
La Comissió, per unanimitat, acorda proposar al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el "Convenio básico bilateral entre el organismo autónomo
jefactura central de tráfico, representado por el jefe provincial de
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

tráfico de Baleares y la entidad local Ayuntamiento des Migjorn Gran, por
el que se formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración
suscrito entre el organismo autónomo jefatura central de tráfico y la
federación española de municipios y provincias en materia de seguridad
vial.
SEGON.- Notificar l’acord anterior a la Prefactura Provincial de Trànsit de
les Illes Balears.”
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El Batle informa que, perquè quedi constància i es sapi de quin conveni es
tracta, ha fet fer un informe al cap de la Policia, que passa a llegir la
secretària i que es transcriu a continuació:
“Francisco Sales Pons, cap de la policia local des Migjorn Gran, amb
carnet professional M070001, mitjançant el present, venc a participar-li:
Que el mes d'octubre de 2017, vàrem sol·licitar a la prefectura local de
tràfic poder tenir accés a les aplicacions: ATEX, ARENA Y PXP. (registre
de vehicles, conductors, accidents, vehicles estrangers,etc.)
Davant aquesta sol·licitud, la prefectura de tràfic ens va comunicar que
l'anterior conveni amb la Direcció General de tràfic estava caducat des de
el 3 d'agost del 2010.
Que per tant i per tal de poder fer ús de les aplicacions abans
assenyalades, es preceptiu per part de l'ajuntament signar un nou conveni
per sol·licitar l'adhesió integra al conveni subscrit entre l'organisme
autònom de la prefectura central de tràfic i la federació Espanyola de
municipis i províncies per l'intercanvi d'informació i la mútua
col·laboració.
Abans de la firma del nou conveni, per part de l'ajuntament s'havien de
complir aquests dos requisits:
A) Comunicar las sancions en ferme, greus, molt greus que resta'n punts al
carnet de conduir (ja es feia).
B) Comunicar tots els accidents amb víctimes e introduir-los al programa
Arena de manera manual, fins que es tengui accés a l'aplicació informàtica
Arena II.
Una volta per part de l'ajuntament s'ha donat compliment a allò
sol·licitat, es per aquest motiu que es sol·licita la signatura del nou
conveni amb la prefectura de tràfic.
I perquè consti als efectes oportuns, signo el present en es Migjorn Gran
a 28 de març de 2018.
Sgt. Francisco Sales Pons”
Obert el debat, el senyor Riudavets demana si aquest informe ja estava dins
l’expedient.
El batle contesta que és un informe que la batlia demana perquè en quedi
constància.
El senyor Riudavets demana si en podran tenir una còpia d’aquest informe i
el batle contesta que si i demana que es faci constar en l’acta que se’ls
hi farà arribar quan la secretària torni de vacances.

Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

es

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

SETÈ.- PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A L'ADQUISICIÓ, LA INSTAL·LACIÓ
I EL MANTENIMENT D'UNA MINIESTACIÓ A LA PARADA DEL SERVEI DE TRANSPORT
PÚBLIC REGULAR
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 15.3.2018, que es transcriu a continuació:
“Vista la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a l'adquisició, la instal·lació
i el manteniment d'una miniestació a la parada del servei de transport
públic regular.
El Sr. Batle informa que es preveu que les obres s’inicien per tard el
pròxim mes d’abril.
La comissió, per
següents acords:

unanimitat,

acorda

proposar

al

Ple,

l’adopció

dels

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a l'adquisició, la
instal·lació i el manteniment d'una miniestació a la parada del servei de
transport públic regular.
SEGON.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Batle explica que és una pròrroga que es demana al
Consell Insular, ja que de part del departament de mobilitat del Consell es
va donar a l’Ajuntament des Migjorn Gran una quantitat de doblers per fer
una nova ordenació de la plaça Menorca que inclou la miniestació.
El Sr. Batle Informa que aproximadament el CIM es donen uns 46.000 € per
fer aquesta nova inversió. Continua explicant que, de primer moment el
concurs va quedar desert i que es va tornar a treure, llavors es van
presentar dues empreses i s’ha adjudicat a M. Polo, que en pocs dies
començarà l’obra. Afegeix que es demana aquesta pròrroga per no anar
forçats de temps.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

es

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

VUITÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER DUR A TERME PROJECTES A LES ZONES
TURÍSTIQUES DE MENORCA ON S'HI HAGIN REGULARITZAT PLACES TURÍSTIQUES
D'ACORD AMB L'ARTICLE 92 DE LA LLEI TURÍSTICA 8/2012, DE 19 DE JULIOL
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 15.3.2018, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que amb el Conveni per la regularització de places
turístiques amb el que tres hotels de Sant Tomàs hi van participar,
concretament l’Hotel Victoria Playa, l’Hotel Sant Tomàs i l’Hotel Sol Beach
House Menorca, informa que es disposa de 252.000 € per invertir íntegrament
a la urbanització de Sant Tomàs.
Continua diguent que es tracta de tres projectes i que totes aquests
projectes estan consensuats, tal i com s’havia de fer, pels hotels que hi
ha participat, Ashome, Comissions obreres i UGT.
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Els projectes en qüestió són, per una banda allargar el passeig marítim amb
unes passarel·les de llenya tratada, com les ja existents a diferents
trams, quasi uns 300 metres lineals. Per una banda una passarel·la des del
Bar restaurant Es Bruc fins el “bolacao” existent pel camí d’anar cap a la
platja de Binigaus i per una altre, cap a l’altra direcció, açò és des del
bar restaurant Es Pins fins una pujada que hi ha al camí d’anar cap a la
platja d’Atalis.
Un altre projecte previst és dur a terme la neteja i poda de la vegetació
existent al passeig marítim, des de l’aparcament central fins el Bar
Restaurant Es Pins. La idea dels hotelers era que des d’aquest tram del
passeig hi hagués visió de la mar, cosa que, pel que sembla no podrà ser.
I l’altre projecte prevists és habilitar la plaça del costat de la zona de
jocs infantils de l’aparcament central per fer-hi un gimnàs a l’aire
lliure.
El Sr. Batle comenta que si una vegada executats aquests tres projectes
encara quedés diners per invertir, es destinarien a algunes altres
actuacions, però que no s’han previst, sempre a la urbanització de Sant
Tomàs.
La Sra. Sánchez demana si per dur a terme aquesta actuacions s’ha de tenir
permís de Costes i el Sr. Batle contesta que per la neteja i poda de la
vegetació ja n’estan assabentat, que en el cas del projecte del gimnàs no
es necessari i que pel tema de les passarel·les és on la tramitació és una
mica més complicada.
Explica que aquest expedient pot gestionar-se de dues maneres; una que el
promotor sigui el propi ajuntament, fet que suposarà que s’hagi de
sol·licitar una modificació del conveni existent entre el Consell Insular
de Menorca i la Demarcació de Costes, i per tant, la tramitació serà més
lenta o que el promotor sigui el Consell Insular de Menorca, aquest fet
suposaria evitar la modificació del conveni abans esmentat.
El Sr. Batle informa que aquest any es durà a terme la neteja i poda de la
vegetació i l’habilitació de la zona de gimnàs a l’aire lliure, i que
l’allargament del passeig marítim es durà a terme dins el pròxim hivern.
Intervé el Sr. Verdú manifestant la seva disconformitat en que la neteja i
poda de vegetació faixí que des del passeig marítim es pugui veure la mar,
no està d’acord amb que es faixi una talla tant agressiva i diu que si es
fa així ell votarà en contra d’aquest projecte.
El Sr. Batle respon que l’agent forestal encarregat ja ha informat que
eliminar tota la vegetació no podrà ser possible.
Intervé la Sra. Sánchez diguent que ara no es voten el projectes, sinó el
conveni amb el Consell Insular que no és el moment de debatre sobre si
votarà a favor o en contra el projecte de la neteja i poda de vegetació
Vist el model de Conveni de col·laboració
entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per dur a terme projectes a les
zones turístiques de Menorca on s'hi hagin regularitzat places turístiques
d'acord amb l'article 92 de la Llei turística 8/2012, de 19 de juliol.
La comissió, per unanimitat, acorda proposar al Ple, l'adopció del següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per dur a terme projectes a les
zones turístiques de Menorca on s'hi hagin regularitzat places turístiques
d'acord amb l'article 92 de la Llei turística 8/2012, de 19 de juliol.

SEGON.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el batle informa que hi ha hagut una modificació jurídica
en el conveni que es va dur a la Comissió Informativa i demana a la
secretària que ho expliqui.
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La secretària explica que, quan ja s’havia passat el conveni per Comissió,
en data 27.3.2018 (RE 339), va arribar una nova versió del conveni on
s’havien introduït uns antecedents jurídics. Informa que no varia el
contingut econòmic, només és per donar més forma al mateix.
El batle diu que la Sra. Elena Costa, directora insular de promoció
turística, el va telefonar i li va informar d’aquest canvi i ell ho va
passar a secretaria perquè s’informés al Ple.
Seguidament el batle explica que aquest conveni ve per la regularització de
places turístiques, que a Sant Tomàs hi va haver tres hotelers que varen
regularitzar aquestes places turístiques, i van haver de pagar per les
noves places turístiques dels seus establiments.
Continua explicant que, el que es va recaptar, es reinvertirà en la mateixa
urbanització, en aquest cas, a Sant Tomàs.
El Batle explica que el conveni posa que són 252.000 € que s’han d’invertir
a Sant Tomàs i que les inversions a realitzar s’han de dur a terme amb un
determinat període de temps i on hi haguT un diàleg entre les tres parts:
la part hotelera (Ashome), els sindicats i l’Ajuntament.
El Batle continua dient que es van dur a terme reunions a l’Ajuntament i es
va acordar que es farien tres projectes englobats dins un, i que el més
important, a efectes econòmics, és el que va sortir per premsa i que és
l’ampliació del passeig marítim, tant cap a la zona d’Atalis (amb uns 80
mts lineals de passarel·la) i cap a la zona de Binigaus (amb uns 200 mts).
El batle informa que la proposta va sortir dels hotelers i l’Ajuntament va
trobar bona la proposta, però que aquest projecte no es podrà dur a terme
per aquest estiu, ja que les actuacions s’han de realitzar abans de
temporada, cosa no possible ja que afecta a Costes i també perquè s’actua
damunt del Camí de Cavalls i per tant també hi ha el Consell implicat.
El Batle afegeix que l’ajuntament va demanar que la inversió la fes
directament el Consell per fer-ho més àgil ja hi ha un conveni signat entre
la Demarcació de Costes i el Consell en relació al Camí de Cavalls i s’hi
ho fes l’Ajuntament s’hauria de modificar aquest conveni.
El Batle explica que els altres dos projectes són el desbrossament de la
vegetació, que va des del Passeig Central fins el Restaurant Els Pins, i
que no implica una tala indiscriminada d’arbres, si no una neteja, i el
tercer projecte serà un gimnàs a l’aire lliure que pretén ser un reclam
pels turistes que volen fer esports (gimnàs, senderisme, velo...).
El senyor Riudavets demana quin és el nombre de places regularitzades i
també quins són els tres hotels que les han regularitzat.
El batle contesta que els tres hotels són l’hotel Victoria Playa, l’hotel
Sant Tomàs i l’hotel Sunbeach Club però que no recorda el nombre de places.
El senyor Verdú intervé per dir que tal com el seu grup ja va dir a la
comissió informativa, veu bé que es faci net la vegetació del passeig
marítim de davant la mar però que no es tallin pins.
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El batle explica que el tema del desbrossament i de les valles ho fa un
enginyer agrònom, el Sr. Toni Roca, i per tant s’anirà amb molta cura i la
part del gimnàs ho fa el Sr. Pere Calafat que té un bon coneixement de les
necessitats que pot tenir Sant Tomàs.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

es

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i
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NOVÈ.- ENCOMANDA DE GESTIÓ A L'EMPRESA INFORMÀTICA LOCAL DE MENORCA (SILME)
DELS TREBALLS DE MANTENIMENT INTEGRAL DE TOTS ELS PROGRAMES D'ÚS CORPORATIU
DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 15.3.2018, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que es tracta, com cada any, de l’encàrrec de gestió
a l’empresa SILME, que és qui gestiona tots els temes informàtic de
l’Ajuntament.
Els membres de la comissió, per unanimitat, acorden proposar al Plenari
Municipal, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'encomanda de gestió a l'empresa SILME, SA dels treballs
de manteniment integral dels programes informàtics d'ús corporatiu de
l'Ajuntament des Migjorn Gran, així com la supervisió dels equips i
assistència a les subseus des del mes de gener a desembre de 2018, ambdós
inclosos.
SEGON.- Aprovar les cobertures de servei per a realització dels treballs de
manteniment integral dels programes d'ús corporatiu de l'Ajuntament des
Migjorn Gran que s'incorporen com a document annex I. A més de la
supervisió d'equips i assistència a seu i subseus que es detallen annex II.
TERCER.- El valor estimat com a màxim d'aquesta encomanda es fixa en la
quantitat de 31.295,02€, IVA inclòs.
QUART. Nomenar com a coordinador de les tasques pròpies d'aquesta encomanda
a un empleat municipal.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Obert el debat, el batle explica que SILME és una empresa d’informàtica que
tots el ajuntaments i el Consell tenen contractada.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

es

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

DESÈ.- EXPEDIENT 2/2018, RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 15.3.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures i
despeses que es relacionen a continuació:
N. d'entrada
F/2018/75

Data doc.
29/12/2017

Import total Nom

Text Explicatiu

Redacció del projecte constructiu de la renovació i millora de les
7.865,00 E.ARQ ENGINYERIA - ARQUITECTURA, SLP infraestructures de recollida de pluvials
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SERVEI D'INFORMATICA LOCAL DE
2.615,17 MENORCA S.

Encomana de gestió per al manteniment dels programes
informàtics, desembre

F/2018/97

31/12/2017

F/2018/117

31/12/2017

52,65 FORN DE PA M. PONS C.B.

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/118

30/11/2017

55,80 FORN DE PA M. PONS C.B.

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/119

30/11/2017

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/217

29/12/2017

54,00 FORN DE PA M. PONS C.B.
FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA
27,47 EMPRESA

F/2018/218

27/12/2017

FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA
903,76 EMPRESA

Anàlisi xarxa d'aigua filtres 13.11.17, depòsit Son Xua, Es Pirulí i
Ca'n Borras 28.11.17

F/2018/219

15/03/2017

CONTROLES ANALÍTICOS Y SANITARIOS
135,96 MENORCA, SL

Anàlisi aliments, superfície i aigua del Centre de Dia

F/2018/220

28/09/2017

CONTROLES ANALÍTICOS Y SANITARIOS
99,95 MENORCA, SL

Anàlisi aliments i superfície del Centre de Dia

F/2018/221

28/09/2017

CONTROLES ANALÍTICOS Y SANITARIOS
72,60 MENORCA, SL

Assessorament higiènic sanitari al Centre de Dia

F/2018/222

28/06/2017

CONTROLES ANALÍTICOS Y SANITARIOS
84,93 MENORCA, SL

Anàlisi aliments i superfície del Centre de Dia

F/2018/223

28/06/2017

CONTROLES ANALÍTICOS Y SANITARIOS
72,60 MENORCA, SL

Assessorament higiènic sanitari al Centre de Dia

F/2018/224

14/11/2017

F/2018/225
F/2018/226

Anàlisi xarxa d'aigua municipal 19.12.17

156,42 SAN CRISPIN, S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

14/11/2017

8,84 SAN CRISPIN, S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

28/11/2017

94,97 SAN CRISPIN, S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/227

12/12/2017

106,31 SAN CRISPIN, S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/228

13/12/2017

5,43 SAN CRISPIN, S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/229

18/12/2017

17,66 SAN CRISPIN, S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/230

26/12/2017

96,82 SAN CRISPIN, S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/231

27/12/2017

32,90 PONS FLORIT, ANTONIA

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/238

07/12/2017

24,77 PONS FLORIT, ANTONIA

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/240

14/12/2017

182,31 PONS FLORIT, ANTONIA

Aliments per al Centre de Dia

F/2018/259

17/10/2017

Reparació aire acondicionat de la biblioteca

F/2018/273

14/11/2017

161,93 TECLURAMI MENORCA, SL
FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA
127,10 EMPRESA

Anàlisi aigua vestidors del camp de futbol i del poliesportiu 23.10.17

F/2018/293

31/01/2016

240,00 ARNICA FISIOTERAPIA, SC

Servei de fisioteràpia al Centre de Dia, gener 2016

F/2018/294

31/08/2016

144,00 ARNICA FISIOTERAPIA, SC

Servei de fisioteràpia al Centre de Dia, agost 2016

F/2018/295

31/12/2016

120,00 ARNICA FISIOTERAPIA, SC

Servei de fisioteràpia al Centre de Dia, desembre 2016

F/2018/296

28/02/2017

220,00 ARNICA FISIOTERAPIA, SC

Servei de fisioteràpia al Centre de Dia, febrer 2017

F/2018/297

31/08/2017

165,00 ARNICA FISIOTERAPIA, SC

F/2018/347

13/12/2017

F/2017/161

07/02/2017

3.277,64 FAYAS JANER, JOSE ANTONIO

F/2017/1520

13/12/2017

726,00 FAYAS JANER, JOSE ANTONIO

80,01 PONS VIDAL SISTEMAS

Servei de fisioteràpia al Centre de Dia, agost 2017
Impressora HP officejet 6230 per escoleta Xibit
Honoraris redacció projecte de potabilització de les aigües dels pous
2i4
Honoraris per Protocol i desinfecció de Instal. de potabilizació
aigües dels pous 2 i 4

18.028,00

Els membres de la comissió,
l’adopció dels següents acords:

acorden

proposar

al

Plenari

PRIMER.APROVAR
l’expedient
2/2018
de
reconeixement
d’exercicis anteriors per un import total de 18.028,00 €

municipal,

d’obligacions

SEGON.- Fer efectiu l’import amb càrrec al pressupost prorrogat i disposar
el seu pagament d’acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal”
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Obert el debat, el batle explica que són factures del 2017 que es presenten
dins el 2018.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

es

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

ONZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN PER ASUMIR EL COMPROMÍS PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE
DONES I HOMES
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La secretària interina llegeix, la moció que es trancriu a continuació:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L’AJUNTAMENT DES MIGJORN
GRAN, PER ASSUMIR EL COMPROMÍS PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I
HOMES
El proper dia 8 de març commemorem el Dia Internacional de la Dona, que
recorda a les dones que fa més de 100 anys, en una fàbrica de camises de
Nova York, van perdre la seva vida per defensar els seus drets laborals.
Des de llavors fins ara, la història de la lluita per la igualtat entre
dones i homes és una història d'èxit. Drets impensables en èpoques
anteriors, avui formen part del nostre dia a dia: l'accés a la formació, a
l'ocupació, a la propietat privada i el dret al vot.
El compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, tant de
forma individual com a través de les institucions, entitats i associacions,
ha permès que dones i homes hàgim aconseguit a Espanya la igualtat davant
la llei i s'hagin donat importants passos per eradicar les diferents formes
de discriminació que impedeixen a les dones l'exercici ple dels seus drets.
Avui comptem amb un marc normatiu que garanteix la igualtat de tracte i
d'oportunitats i l'impuls de les polítiques públiques per promoure
l'apoderament de les dones i l'eradicació de la violència que s'exerceix
sobre elles.
La fotografia actual de la igualtat entre homes i dones a Espanya és:
Avui hi ha més dones treballant a Espanya que mai (8.554.010 afiliades a la
Seguretat Social). Hem passat de ser el país en el qual hi havia més atur
femení de la zona Euro, 7 de cada 10 noves parades d'Europa (67%) eren
espanyoles, a liderar la creació d'ocupació ocupada per dones, el 30% de
tota la Unió Europa.
Segons Eurostat,
a Espanya s'ha reduït la bretxa salarial del 18,7% en
2012 al 14,9 en 2015, gairebé 4 punts, situant-nos per sota de la mitjana
europea. La bretxa salarial de gènere està mig punt per sota de França, 6
punts per sota de Regne Unit i més de 7 punts per sota d'Alemanya.
La bretxa de gènere en les pensions s'ha reduït en un 13%, gràcies al
complement de maternitat que cobren ja més de 317.000 dones.
Per primera vegada, totes les empreses de l'IBEX-35 compten amb presència
femenina en els seus consells d'administració.
Són dones les que estan al capdavant de les principals empreses
tecnològiques i digitals a Espanya com Microsoft, Google, Twitter, Facebook
o Ebay.
Espanya està al capdavant de la Unió Europea en presència femenina al
Parlament; tant al Congrés i en el Senat com als Parlaments Autonòmics.
Les dones són les que més llegeixen a Espanya, un 66´5% enfront del 57´6%
dels homes.

I en les últimes olimpíades de Brasil 2016, de les 17 medalles obtingudes
per Espanya, 9 van ser guanyades per dones.
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Són molts els assoliments aconseguits, però això no ha de fer-nos caure en
l'autocomplaença
o
en
la
resignació,
perquè
encara
persisteixen
desigualtats, que no solament hem de denunciar sinó afrontar amb
determinació.
El resultat de la desigualtat a Espanya és:
Les pensions de viduïtat són rebudes en un 82% per dones i la mitjana és
de 647,8 euros al mes, bastant menys que les de jubilació (1.066,86 euros).
Solament hi ha 9 rectores en les més de 80 universitats espanyoles.
L'IBEX solament té 2 presidentes i un 20% de conselleres.
El 90,57% de les excedències per cura de menors i majors són sol·licitades
per dones
Solament hi ha un 18% de dones en el Tribunal Constitucional.
El 64% de les vegades són les dones els qui cuinen a casa.
Solament hi ha 59 dones en les Reals Acadèmies Espanyoles, enfront de 484
homes.
Les dones dediquen dues hores més que els homes a les labors de la llar.
Sent el 60% dels llicenciats, solament el 21% són catedràtiques.
Per tot això, hem d'impulsar els canvis necessaris que permetin, al més
aviat possible, afirmar amb rotunditat que a Espanya hem aconseguit la
igualtat real d'oportunitats, no solament la legal, i això passa per:
Reduir les desigualtats que encara existeixen en l'àmbit de l'ocupació i
l'economia, amb especial incidència en les desigualtats retributives.
Apostar per millorar la empleabilidad de les dones en un món laboral en
transformació. Una dona amb ocupació és una persona independent en
l'econòmic i la millor garantia que gaudeix dels seus drets
Defensar la promoció laboral de la dona. Tan important com accedir a una
ocupació és créixer en ell. Del desenvolupament professional depèn
l'assumpció de noves responsabilitats i acabar amb la bretxa salarial i en
les pensions
Recolzar la conciliació i coresponsabilitat de la vida personal, familiar i
laboral per a dones i homes. Conciliació i Coresponsabilitat no són coses
de dones. Són la millor eina que tenim per construir una societat més
justa. Si solament concilien les dones, la desigualtat augmenta.
Eradicar la violència que sofreixen les dones, la manifestació més extrema
de desigualtat. L'origen de la violència de gènere és el masclisme i la
desigualtat i, des de la unitat aconseguida en el Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere, millorarem la protecció i suport a les víctimes i la
sensibilització de tota la societat.
Potenciar la participació de les dones en els àmbits polític, econòmic i
social i l'accés a llocs de responsabilitat, fins a aconseguir la igualtat
total. No es tracta de prendre les institucions sinó d'accedir a elles en
condicions d'igualtat pel que fa als homes.
Impulsar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a través del
sistema educatiu.
Promoure els mitjans necessaris per a la inclusió social i laboral de les
dones amb discapacitat.
Integrar plenament el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en
totes les polítiques.
Mantenir el nostre compromís amb les dones de tot el món. Són milions les
que estan veient els seus drets vulnerats pel nero fet de ser dones. Els
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

matrimonis forçosos, la mutilació genital femenina o les violacions que
sofreixen en conflictes armats han d'impulsar-nos a no deixar-les soles i a
reivindicar en tots els fòrums nacionals i internacionals els seus drets.
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Per tot l'exposat, el Grup Popular presenta la següent MOCIÓ
1.En la mesura de les respectives competències, integrar de forma
activa i transversal el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre
dones i homes, en el desenvolupament de totes les seves accions i
decisions, especialment en els següents àmbits: accés i promoció en
l'ocupació; eradicació de la violència de gènere; educació; pensions;
salut; esport; representació política i social; recerca, desenvolupament i
innovació;
societat
de
la
informació;
cultura;
política
exterior;
cooperació al desenvolupament i en el mitjà rural.
2.Traslladar aquest compromís al Govern d'Espanya, al Govern de la
Comunitat Autònoma.
Ramon Verdú Navarro
Portaveu del Grup Popular
Es Migjorn Gran, febrer de 2018”
Obert el debat, el Sr. Verdú intervé per dir que l’únic que es cerca és la
igualtat de la dóna i que des de aquí el que volen és donar una ma per
eliminar aquesta desigualtat que encara hi ha avui entre homes i dones
desaparegui.
La senyora Sánchez intervé per dir que ells votaran a favor de la moció pel
seu contingut, però que sembla que hi ha diferències entre la dreta i
l’esquerra quan estan al Govern, ja que el que s’hauria de fer és fer un
Pla i que sempre s’han invertit més doblers en aquestes qüestions quan està
l’esquerra governant.
La Sra. Sanchéz continua explicant que la moció parla de l’ocupació i que,
amb reformes com les que fa el Partit Popular no es beneficia a les dones,
per tant es diuen coses que després si no es posen doblers no es poden
aconseguir.
La Sra. Sanchéz continua dient també és el mateix cas per a la violència de
gènere, si no es posen doblers per a protegir a les víctimes.
La sra. Sanchéz conclou que voten a favor però en l’observació de que si
pensen així s’han d’invertir doblers.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
DOTZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN PER RECOLZAR I ESTALONAR A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE
L'ESTAT COM A GARANTS DE L'ESTAT DE DRET
La secretària interina llegeix, la moció que es trancriu a continuació:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L'AJUNTAMENT DES MIGJORN
GRAN PER RECOLZAR I ESTALONAR
A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE
L'ESTAT COM A GARANTS DE L'ESTAT DE DRET
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat exerceixen en la
nostra societat un paper fonamental en la defensa dels drets i llibertats
dels ciutadans.
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Actualment el salari del personal de les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat presenta diferències amb la resta de Cossos policials que operen al
nostre país, diferències que estan absolutament injustificades.
La dignificació salarial de les FCSE és una reivindicació històrica. No és
just que els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat percebin
una retribució inferior a la dels agents d'altres cossos policials, per
tant els poders públics han de cuidar amb especial interès l'equilibri en
les condicions soci-laborals d'aquests col·lectius tan fonamentals en el
nostre Estat de Dret.
El passat 16 de gener, el Ministre d'Interior va presidir sengles reunions
amb representants dels dos Cossos; primer el Consell de la Policia Nacional
a la seu de la Direcció general i, posteriorment, el Consell de la Guàrdia
Civil a la seu de la Benemèrita. Ambdues reunions es van desenvolupar en un
clima de ple enteniment i col·laboració, i com a conseqüència d'això s'ha
acordat la constitució d'una mesa de negociació per a la culminació del
procés d'equiparació.
El Ministre d'Interior va presentar un principi d'acord en el qual va
oferir una «equiparació completa, total i integral» amb les policies
autonòmiques. La idea sobre la qual gira l'oferta d'acord és la de “a igual
treball, mateixa dedicació i idèntica responsabilitat, li correspon el
mateix sou i els mateixos drets soci-laborals”.
La implantació d'unes condicions laborals homogènies i d'uns drets socials
similars per a tots els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat així com dels Cossos de Seguretat Autonòmics i de les Policies
Locals i d'una retribució equiparable entre tots ells, és fonamental si
volem que la societat compti amb un servei de seguretat ciutadana més
eficaç.
Per tot això, el Grup Municipal Popular a l'Ajuntament des Migjorn Gran
presenta la següent MOCIÓ:
PRIMER.- Instar al Govern d'Espanya a continuar avançant en la consecució
d'un acord amb els representants de les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat, en el qual, sense desvirtuar els elements essencials que
defineixen a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil, es garanteixi
l'equilibri entre les retribucions i els drets de tots i cadascun dels
agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb la resta de
cossos policials amb competències a Espanya.
SEGON.- Instar al Govern d'Espanya a realitzar l'estudi necessari i, si
escau, l'aprovació de normes de caràcter bàsic que, sense interferir en les
competències d'altres administracions, evitin que aquests desequilibris que
ara es tracta de corregir tornin a produir-se en el futur.
TERCER.- Perquè en prengueu coneixement s'acorda finalment, traslladar
aquesta petició al President del Govern d'Espanya, al Ministre d'Interior
del Govern d'Espanya, als Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés i
del Senat, i a la Junta de Govern de la FEMP.
Ramon Verdú Navarro
Portaveu del Grup Popular
Es Migjorn Gran, febrer de 2018”
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Obert el debat, pren la paraula el Sr. Verdú per dir que això, tot i que
ara s’ha solucionat i s’ha arribat a un acord, ve arran de la diferència
que hi ha entre els cossos i forces de seguretat a nivell autonòmic i a
nivell estatal.
El Sr. Vertdú comenta que fan la mateixa feina i amb els mateixos riscos
però que no estan igualment pagats.
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El Sr. Verdú conclou que sembla que hi ha hagut un principi d’acord amb el
qual se’ls hi ha pujat el jornal però que encara la diferència que hi ha
actualment s’ha d’acabar de polir.
El senyor Riudavets diu que el seu grup també n’ha parlat arran de la moció
però que volen fer un parell de consideracions. La primera seria una
crítica a tota la classe política en general perquè tal vegada no han fet
les coses prou bé amb molts de camps, un exemple seria el finançament que
no funciona, ja que hi ha agravis entre autonomies, també haver permès la
situació que denuncia aquesta moció, i, està d’acord amb el que ha dit el
portaveu del Partit Popular, que a igual treball o responsabilitat hi ha
d’haver igual salari.
El senyor Riudavets continua dient que troben que no seria necessari
traslladar la petició a tots els portaveus dels grups parlamentaris ja que
suposarà molta feina per l’Ajuntament, que bastaria trametre la petició al
Ministeri d’Interior, al President del Govern i a la FEMP.
El senyor Riudavets indica que volen fer un incís, de manera molt modesta,
on diu realitzar l’estudi necessari, també perquè hi hagi igualtat entre
els dos cossos de seguretat de l’Estat, que són la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil, que en aquests moments un és un cos militaritzat i l’altre
no, i per tant no compleixen aquesta igualtat.
El Sr. Riudavets suggereixe posar en el punt 2 on diu realitzar l’estudi
necessari també aquest punt de si es pot estudiar per tal que hi hagi
igualtat entre els dos cossos de seguretat estatal.
Explica que hi vénen d’acord amb aquesta iniciativa però que passa també a
molts altres camps, i que suposa que també arribaran, com és el de la
Justícia, que cobren més els funcionaris de justícia d’allà on està
transferit que d’allà on no ho està i que també és un agravi.
El batle diu que li semblen correctes les aportacions que ha fet el regidor
i que no hi veu cap inconvenient.
El senyor Verdú intervé per dir que no està bé que una policia judicial
sigui militar a un estat democràtic. Diu que tal vegada s’hauria de fer una
altra moció amb la qual instessin al Govern a que açò s’acabi.
El batle diu que si a tothom li sembla bé, es modificaran aquestes
qüestions de manera que en el punt segon es traurà la part que diu “als
Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat” i sense cap més
intervenció, es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat,
quedant redactat l’acord de la moció amb la redaccíó següent:
PRIMER.- Instar al Govern d'Espanya a continuar avançant en la consecució
d'un acord amb els representants de les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat, en el qual, sense desvirtuar els elements essencials que
defineixen a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil, es garanteixi
l'equilibri entre les retribucions i els drets de tots i cadascun dels

agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb la resta de
cossos policials amb competències a Espanya.
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SEGON.- Instar al Govern d'Espanya a realitzar l'estudi necessari (aquest
ha d’incloure un estudi de desgigualtats enre la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil) i, si escau, l'aprovació de normes de caràcter bàsic que,
sense interferir en les competències d'altres administracions, evitin que
aquests desequilibris que ara es tracta de corregir tornin a produir-se en
el futur.
TERCER.- Perquè en prengueu coneixement s'acorda finalment, traslladar
aquesta petició al President del Govern d'Espanya, al Ministre d'Interior
del Govern d'Espanya i a la Junta de Govern de la FEMP.
TRETZÈ.- PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL BATLE DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN
GRAN SOBRE EL MODEL D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (0-3)
La secretària interina llegeix, la proposta que es trancriu a continuació:
PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL BATLE DE L’AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
SOBRE EL MODEL D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (0-3)
Fa més de 30 anys que, amb la participació de tots els sectors implicats i
amb un consens creixent, a Menorca es treballa amb gran èxit en un model
integrat i coherent d’atenció educativa i de guarda de la primera infància
que ha assolit un nivell d’excel·lència reconegut dins i fora de Menorca.
Es tracta d’una xarxa integrada amb predomini de la participació municipal,
però també amb l’ajuda del Consell de Menorca i del Govern balear.
Aquest sistema ha aconseguit un alt nivell d’escolarització, amb uns
índexs, especialment a P2, molt per damunt de la mitjana balear i estatal,
signe inequívoc de la gran acceptació del model per part de la població. A
més, a aquest nivell d’escolarització hi hem d’afegir tot un seguit de
serveis i accions que han anat encaminats a la millora de la qualitat
educativa: l’Equip d’Atenció Primerenca (EAP), el Servei d’Atenció
Educativa Infantil (SAEI), el servei de fisioteràpia infantil, les beques
infantils i les activitats específiques d’aportació municipal com els
menjadors escolars, els tallers de família o alguns programes encaminats
també a aquelles famílies que opten per no escolaritzar els fills.
Aquest procés llarg no ha estat una tasca senzilla, però el Consell Insular
de Menorca sempre ha apostat pel suport a les iniciatives encaminades a la
consolidació d’aquest model, fent costat a les famílies, els ajuntaments,
els col·lectius professionals i, en general, a tota la comunitat educativa
infantil, que amb més o menys suport ha conduït l’escola infantil de 0-3 de
Menorca a un creixement continu de la qualitat.
La situació, tanmateix, no és la ideal. L’educació és una competència
compartida estatal i autonòmica. La participació del govern autonòmic, tot
i haver-se recuperat en aquests darrers anys, continua essent insuficient.
Així, el desenvolupament d’aquesta etapa educativa no hauria estat possible
sense la participació del Consell de Menorca i, especialment, dels vuit
ajuntaments de Menorca.
La reivindicació d’un suport més clar i amb més recursos per part de les
administracions competents en educació, i en especial de l’Estat, ha estat
constant. Reconeixem que el Govern de les Illes Balears ha de gestionar uns
recursos escassos i no pot destinar tot el que voldria a l’educació de 0 a
3 anys, ja que aquesta etapa no està reconeguda com a gratuïta per part de
l’Estat. En aquest sentit, si es vol avançar en aquesta direcció, és
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imprescindible que els pressuposts generals de l’estat recuperin la
inversió per a la construcció i sosteniment de centres educatius públics
per a l’etapa de 0 a 3 anys.
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Mentrestant, durant els darrers dos anys s’han fet nous esforços per dotar
de més contingut i més qualitat aquest servei educatiu i social. El Consell
Insular i el ajuntaments han incrementat les ajudes a les famílies, i s’ha
pactat entre el Consell i els vuit ajuntaments la unificació dels criteris
de bonificació, amb l’objectiu compartit que les dificultats econòmiques no
siguin un motiu d’exclusió de l’educació de cap família.
Com a resultat d’aquesta aposta de llarga trajectòria, el model que tenim a
Menorca, les infraestructures públiques i les dades d’escolarització són un
exemple i no és comparable en la realitat de les altres illes. Aquesta
situació és, insistim, gràcies a l’esforç durant dècades del Consell
Insular de Menorca, els ajuntaments, els professionals del sector i les
famílies.
Al costat d’aquests avenços hi ha hagut, sobretot a Mallorca i Eivissa, una
proliferació d’espais assistencials d’infants, alguns d’ells ubicats en
espais poc adequats a les necessitats dels més petits, i és per aquest
motiu que el Govern vol actuar i mirar de trobar una solució a aquesta
situació. Aquests espais de guarda neixen per donar cobertura a necessitats
assistencials i de conciliació laboral.
Aquesta realitat, a Menorca, és mínima, i gràcies a l’aposta per la xarxa
d’escoles públiques, podem dir que es dona cobertura a les necessitats
existents.
Ara el Govern de les Illes Balears prepara un decret per regular les
condicions mínimes de funcionament de les esmentades guarderies, que hauran
de ser autoritzades. L’esborrany del decret ha preocupat al sector de
l’educació infantil, ja que pot posar en perill tota la feina feta fins
ara.
Aquesta regulació pot suposar la creació d’una doble xarxa d’escoletes i
guarderies que, en el cas de
Menorca, aniria en detriment del model
actual. Açò obre la porta a la creació de d’un sistema dual que separi la
població segons la seva situació econòmica, cosa que han evitat les
institucions menorquines amb les seves prioritats polítiques.
El poc que se sap d’aquesta normativa que s’està estudiant és que pretén
regular aquells centres que desenvolupen una tasca assistencial actualment
de forma irregular. La solució òptima, però, hauria de ser avançar cap a un
sistema d’educació infantil que compleixi amb uns estàndards d’alta
qualitat tant des del vessant educatiu com assistencial.
Atenent a tots aquests antecedents, en coherència amb les públiques
desenvolupades històricament pel Consell Insular de Menorca i pels
ajuntaments, i d’acord amb les peticions de suport que ha expressat la
comunitat educativa de 0 a e anys a les institucions menorquines i als seus
representants, i a fi de refermar aquest compromís amb l’educació infantil
a Menorca, propòs al Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran l’adopció dels
següents acords:
1. Expressar el suport absolut al model d’educació 0-3 de Menorca.
L’educació en l’etapa de 0 a 3 anys s’ha de consolidar des d’un
enfocament educatiu pedagògic, i caminar no només cap a l’excel·lència
educativa sinó també social.

2. Reconèixer totes les persones, institucions i col·lectius que, al llarg
dels anys, han apostat a Menorca per l’educació 0-3 i han permès que
avui, l’educació en edats primerenques a la nostra illa, tengui un
nivell de salut envejable i permeti donar una resposta educativa de
qualitat.
3. Reconèixer al Govern de les Illes Balears la recuperació de les ajudes
per al sosteniment de l'etapa de 0-3 anys.
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4. Demanar al Govern de les Illes Balears la suspensió de la tramitació del
decret pel qual es volen regular les guarderies assistencials, i la
creació d’una mesa d’experts que estudiï i proposi alternatives.
5. Demanar al Govern de les Illes Balears que qualsevol mesura que adopti
en polítiques d’infància, ja sigui en l’àmbit educatiu o assistencial,
estigui vinculada al reconeixement del dret a beques de menjador dels
infants escolaritzats de 0 a 3 anys, i la creació i dotació de places
per aquesta etapa educativa.
6. Demanar al Govern d’Espanya que impulsi un nou pla d’impuls de
l’educació infantil, amb finançament per a la creació de noves places
escolars de primera etapa, i amb l’objectiu final de convertir
l’educació infantil en una oferta universal i gratuïta, com ho és ja ara
a partir dels 3 anys.
7. Traslladar aquest acord al Govern de les Illes Balears i al Ministeri
d’Educació del Govern d’Espanya.
Es Migjorn Gran, 16 de març de 2018
EL BATLE
Pedro G. Moll Triay”
Obert el debat, el Batle pren la paraula per afegir, que es volia firmar un
decret per part d’una consellera d’una Conselleria en concret del Govern
Balear i que molta gent de l’àmbit s’hi va negar. Explica que es va demanar
als ajuntaments i al Consell Insular, de fet aquesta proposta està agafada
de la que va aprovar el Consell Insular per unanimitat. Afegeix que
afortunadament el decret va quedar paralitzat però que va trobar convenient
presentar aquesta moció per recolzar aquest sector.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
CATORZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN AMB MOTIU
DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
La secretària interina llegeix, la moció que es trancriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ
TITOL: MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 8
DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
En el Dia 8 de Març,
el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Es
Migjorn Gran , manifesta un any més el seu compromís amb les dones, amb
la defensa dels seus drets inalienables i amb les encara molt necessàries
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polítiques d'igualtat com a instrument
per avançar cap a
una societat
democràticament més justa i equilibrada -entre dones i homes- en la presa
de decisions.
Reconeixem els avanços que al llarg de les succesives dècades s'han
desenvolupat al nostre país en matèria d'igualtat, però alhora també
reconeixem les reculades i retallades que es vénen produint en les
polítiques d'igualtat,
especialment en l'àmbit local a causa del canvi
legislatiu que ha modificat substancialment l'àmbit de competències dels
Ajuntaments en aquestes àrees.
No pot haver-hi una societat veritablement democràtica si no som capaços
d'eliminar els comportaments i les actituds masclistes que atempten contra
més de la meitat de la població. I aquest masclisme, fruit del patriarcat
més ranci i més perjudicial per a les dones s'estén en
tots els àmbits,
des del familiar, al social
i
el
laboral fins a la més cruel de les
manifestacions com és la violència de gènere que s'exerceix cap a les
dones.
Aixi, idò, el nostre objectiu explícit és assolir una societat lliure de
masclisme.
Per açò, amb motiu de la commemoració del 8 de Març, el Grup
Municipal Socialista
continua reclamant
mesures i polítiques per
aconseguir un veritable canvi social que suposi una profunda transformació
estructural, sistèmica,
en la qual les dones
siguin coprotagonistes i
copartícipes en tots els àmbits de la vida.
En aquest sentit, es té constatat que una de les majors desigualtats que
viuen les dones és la que es dóna en l'àmbit laboral; per tant, el Grup
Socialista des Migjorn recolza i reclama que el nostre país compti amb una
Llei d'Igualtat Laboral que contribueixi a eradicar les diferents
situacions de flagrant discriminació que pateixen les dones a l'hora
d'accedir a l'ocupació, en la promoció
professional,
la gran bretxa
salarial de gènere, la precarietat i la temporalitat, etc...conformant tot
plegat
la columna vertebral de la desigualtat professional, laboral i
ocupacional de les dones.
El Grup Socialista des Migjorn Gran valora molt positivament la iniciativa
proposada pels dos sindicats majoritaris (UGT i CC.OO) de convocar per
primera vegada una ATURADA LABORAL DE DUES HORES EN LA JORNADA DEL DIA 8
DE MARÇ, com una mesura de conscienciació i reivindicació davant la
situació generalitzada de desigualtat laboral que tenen les dones en aquest
país i perquè són les organitzacions sindicals les que poden convocar un
atur conformement a la Llei.
Perquè les dones han sofert i segueixen sofrint en major mesurada les
conseqüències de la crisi.
Perquè les dones tenen de guany mitjà anual prop de 6 punts per davall
dels homes
Perquè la taxa d'activitat de les dones és prop de 10 punts menor que la
dels homes.
Perquè la taxa d'atur de les dones es troba més de 4 punts per damunt que
la taxa dels homes.
Perquè el treball a temps parcial en les dones representa aproximadament un
terç més que el dels homes.
Perquè la bretxa salarial se situa de mitjana en un 23% en detriment del
salari de les dones.
Perquè, amb el nombre de fills, la taxa d'ocupació entre dones es redueix
front la puja dels homes.
Perquè les pensions de les dones són de menor quantia que les dels homes.
Per totes aquestes raons i en definitiva
perquè
malgrat els avanços en
polítiques d'igualtat, encara persisteixen
greus
discriminacions de
gènere i estereotips de caràcter sexista que impedeixen a les dones
participar en igualtat de condicions en tots els àmbits de la societat,
EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA A PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA D'ACORD:
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Primer – Els tres Grups Municipals representats a l'Ajuntament d’Es Migjorn
Gran sol•licitam a l'Equip de Govern,
l'elaboració d'un Estudi-Informe
sobre la situació laboral i salarial
de les treballadores i dels
treballadors de l'Ajuntament;
el qual document reculli les mesures
adoptades en matèria d'igualtat laboral, més les que recomani establir, si
s'escau, a fi d'eradicar discriminacions en aquesta matèria.
Segon – Els tres Grups Municipals sol•licitam a l'Equip de Govern
l'elaboració i posterior aprovació per part del Plenari Municipal, d'un Pla
d'Igualtat específic per als treballadors i treballadores de l'Ajuntament;
el qual instrument detalli les diferents mesures a adoptar per eliminar
qualsevol discriminació de gènere -actual i/o futura- i expliciti les
mesures necessàries i convenients per facilitar la conciliació de la vida
laboral, la vida familiar i la vida personal.
Tercer .El Ple de l'Ajuntament d’Es Migjorn Gran sol•licita als Grups
Parlamentaris presents al Congrés de Diputades i Diputats la preparació i
aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral.
Quart. - L'Ajuntament donarà trasllat d'aquests acords als distints Grups
Parlamentaris del Congrés.
Es Migjorn Gran, 7 de març de 2018
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, es dóna la paraula al senyor Verdú que diu que no li sembla
malament aquesta moció però que implica una aportació econòmica que en
aquest moments no es tindrà però que es podria incloure dins el propers
pressupostos. Insisteix en que el partit socialista no ho ha fet en sis
anys i ara ho demana quan no hi ha partida pressupostària. Afegeix que
ells, com a oposició, es comprometen a votar a favor de que s’inclogui dins
els propers pressupostos, però que troben que s’hauria d’haver dit abans de
fer els pressupostos o haver-ho fet anys enrera.
La senyora Sánchez diu que són mesures concretes que es poden fer amb
modificacions puntuals però que les ha de fer l’equip de Govern.
El Batle afegeix que, ells no es neguen, però que fer un Pla o un Estudi
duu un cost econòmic per l’Ajuntament i que ho enfocarien de cara als
pressupostos del 2019. Diu que també troba que tots els equips de Govern
que hi ha hagut anteriorment també ho haurien pogut fer.
El Sr. Berlinghieri demana que es faci constar en acta que ho tindran en
compte pels propers pressupostos.
El Batle demana per tant que es deixi aquesta moció damunt la taula.
El senyor Riudavets li contesta que es podria aprovar però en l’esmenta de
que es tengui en compte dins els propers pressupostos.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat, quedant redactat l’acord de la moció amb la redaccií següent:
Primer – Els tres Grups Municipals representats a l'Ajuntament d’Es Migjorn
Gran sol•licitam a l'Equip de Govern,
l'elaboració d'un Estudi-Informe
sobre la situació laboral i salarial
de les treballadores i dels
treballadors de l'Ajuntament l’any 2019;
el qual document reculli les
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mesures adoptades en matèria d'igualtat laboral, més les que recomani
establir, si s'escau, a fi d'eradicar discriminacions en aquesta matèria.
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Segon – Els tres Grups Municipals sol•licitam a l'Equip de Govern
l'elaboració i posterior aprovació per part del Plenari Municipal, d'un Pla
d'Igualtat l’any 2019 específic per als treballadors i treballadores de
l'Ajuntament; el qual instrument detalli les diferents mesures a adoptar
per eliminar qualsevol discriminació de gènere -actual i/o futura- i
expliciti les mesures necessàries i convenients per facilitar la
conciliació de la vida laboral, la vida familiar i la vida personal.
Tercer .El Ple de l'Ajuntament d’Es Migjorn Gran sol•licita als Grups
Parlamentaris presents al Congrés de Diputades i Diputats la preparació i
aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral.
Quart. - L'Ajuntament donarà trasllat d'aquests acords als distints Grups
Parlamentaris del Congrés.
QUINZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN EN MATÈRIA
D'HABITATGE
La secretària interina llegeix, la moció que es trancriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ
TITOL: MOCIÓ EN MATÈRIA D’HABITATGE
EXPOSICIÓ DE MOTIUS :
Atès que al mandat municipal 2003-2007 a l’Ajuntament des Migjorn Gran es
feu una recollida de dades de persones joves interesades en lloguer de
pisos de protecció oficial, però mai s'arribà a fer cap inversió en aquest
tipus d’habitatge.
Atès que l'actual govern local i -sobretot- el PP des Migjorn han expressat
en nombroses ocasions que al nostre municipi no hi ha solars per construir
vivendes.
Atès que el Govern de les Illes està desenvolupant polítiques actives
d’habitatge amb la construcció de 511 unitats per a lloguer social al
pressupost 2018, i que la seva intenció és fer un pacte per als propers 10
anys per assolir 5.000 habitatges socials en el conjunt de l'arxipèlag.
Atès que l'Executiu Autonòmic està desenvolupant un Pla d’Habitatge amb
l'objectiu declarat de facilitar-hi
l’accés als ciutadans de les nostres
Illes, invertint grans quantitats de diners públics en la construcció de
noves llars d'habitatge.
Atès que, concretament, el Pla d’Habitatge 2017-2020 inclou per enguany a
Menorca 3 promocions de construcció d’habitatge públic, amb un total de 62
pisos (58 a Maó i 4 a Sant Lluis).
Atès que una vegada es construeixi la promoció a Sant Lluis, Es Migjorn
Gran serà l'únic municipi de Menorca que no tindrà vivendes de protecció
oficial.
Atès que els Ajuntaments dels diferents municipis de les Illes Balears, han
començat a cedir solars al Govern Balear perquè es puguin dur a terme
aquestes inversions en pisos de lloguer social, els quals seràn gestionats
directament pel Govern Balear, amb lloguers en funció de la renda de les
famílies.
Atès que les corporacions locals hem de sebre aprofitar les polítiques que
impulsa l'Executiu de la nostra Comunitat Autònoma;
és clar que en
qualsevol altre, però especialment en aquest àmbit tan sensible i de tant
d'impacte en la millora de la vida dels ciutadans.

PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA

AL PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA:

Primer.- L’Ajuntament des Migjorn Gran es compromet a elaborar un estudi de
les necessitats d'habitatge al nostre municipi en el moment actual (2018);
per tenir a disposició una necessària eina que guiï i orienti l'actuació
municipal en favor de les necessitats reals dels seus ciutadans.
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Segon.- L’Ajuntament des Migjorn es compromet a cedir un solar al Govern
Balear, a través d'un Conveni, per a promoure la implantació d'habitatges
públics al nostre poble.
Tercer.L’Ajuntament
des
Migjorn
Gran
es
compromet
a
treballar
conjuntament amb l'Executiu Autonòmic, per dur a terme una primera promoció
d'habitatge social al municipi.
Es Migjorn Gran, 22 de març de 2018
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala.”
Obert el debat, el Batle intervé per dir que li sembla molt bé aquesta
moció, que sembla una discriminació pes Migjorn que des del Govern Balear
no s’hagi fet cap promoció d’habitatges de protecció oficial al municipi.
El Batle diu que en quant al punt d’elaborar un estudi, creu que es podria
agafar la idea de la moció del punt anterior, i que es podria tenir en
compte de cara als pressupostos de 2019. Segueix explicant que si
l’Ajuntament disposés d’un solar per cedir al Govern Balear per fer
habitatges de protecció oficial ja ho hauria fet, però que actualment
l’Ajuntament no té cap solar per donar.
El Batle explica que en la legislatura 2003-2007 hi va haver una promoció,
en la qual una part dels diners recaptats estava destinada a vivendes de
protecció oficial, però que aquell equip de Govern, on el batle hi formava
part com a regidor, va acordar que no es donés i es quedessin a caixa ja
que l’Ajuntament en tenia necessitat per altres inversions. Continua
explicant que l’any 2011 hi havia un conveni signat per l’anterior batle on
s’havien de fer vivendes de protecció oficial al costat del polígon, a un
solar del Sr. Joan Santaló, i a canvi l’Ajuntament es comprometia a canviar
la normativa urbanística actual. Però hi va haver un canvi polític a nivell
del Govern Balear i aquell conveni es va rompre. El Govern actual vol
dinamitzar
el
tema
de
les
vivendes
de
protecció
oficial
però
desgraciadament actualment l’Ajuntament des Migjorn no té cap solar per
cedir. Informa però que si la valoració de l’estudi es deixa que es faci a
llarg termini, votaran a favor de la moció.
El Sr. Riudavets demana quina es la UA 2.
El Sr. Batle respon que la d’aquí baix.
El Sr. Riudavets recorda el tema del solar den Santaló.
La Sra. Goñalons demana si el Sr. Santaló va signar res amb l’Ajuntament.
El Sr. Batle respon que si.
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El Sr. Batle conclou que hi ha hagut dues oportunitats de fer habitatge de
protecció oficial i s’ha deixat perdre i en aquests moments l’Ajuntament no
disposa de solars.
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La Sra. Sanchéz comenta que s’hauria d’aprofitar la voluntat que hi ha ara
al Govern Balear per dur a terme habitatges de protecció oficial, i arran
de la contractació de l’assesor jurídic per part de l’Ajuntament per a
desbloquejar unitats actuació i així disposar de solar. La Sra. Sanchéz
comenta que avui en dia hi ha pocs joves que puguin comprar solar i fer-se
cases i considera millor si s’aconsegueixen desbloquejar les unitats
d’actuació que es cedesquin solar per fer habitatges de protecció oficial
de cara 2019.
La Sra. Sanchéz conclou que es tracta d’un tema de voluntat política.
El Sr. Riudavets comenta que se li podria demanar a aquest assesor jurídic
que en les seves tasques de desbloqueig de les UA tingui en compte poder
disposar de solars per a habitatges de protecció oficial.
El Sr. Batle respon que ell li agradaria posar una data i es pugui fer dins
2019.
El Sr. Batle conclou que hi ha uns convenis signats i poder disposar de
solars per habitatge protegit no serà tant senzill.
La Sra. Sanchéz
l’assesor.

comenta

que

podria

ser

inclós

en

el

nou

encàrrec

de

El Sr. Batle li recorda que el contracte de finals de 2017 no va ser signat
per l’assesor per la qual cosa a data d’avui no ni ha contracte signat.
El Sr. Verdú està content que el partit socialista vegi ara que a Migjorn
no ni ha solars, quan ja fa un temps que el partit popular ha manifestat
aquest fet.
El Sr. Verdú comenta que arran de la consulta de les UA han detectat que la
parcel·la destinada a HPO es va vendre i tal vegada hagués esta més
interessant guardar-la, i no deixar a l’Ajuntament sense cap solar.
El Sr. Verdú diu que no es tant senzill desbloquetjar tot això i comenta
que abans de fer un estudi s’ha d’invertir.
El Sr. Verdú comenta que l’Ajuntament té un solar a la UA3 però aquesta es
la més complicada de totes, i sembla que la més senzilla de desbloquejar
serà la UA2 que és la més gran, i comenta que tal vegada amb un poc de sort
trobaran un poc de terrenys.
El Sr. Verdú conclou que estan contents que el partit socialista es doni
compte de la necessitat de solars que hi ha.
El Sr. Batle conclou que l’equip de govern votarà a favor si es posa que
l’estudi es faci dins 2019.
El Sr. Verdú respon que més que gastar diners en estudis demana que es
desbloquetgin les UA, per aiò el seu grup s’abtindrà.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la moció i s’aprova per sis
86)vots a favor del Sr. Batle, Sr Berlinghieri, Sra. Sanchéz, Sr. Conesa,
Sra. Goñalons i Sr. Riudavets i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr.
Triay i Sr. Camps, quedant redactat l’acord de la moció amb la redaccií
següent:

Primer.- L’Ajuntament des Migjorn Gran es compromet a elaborar un estudi de
les necessitats d'habitatge al nostre municipi en el moment actual (2019);
per tenir a disposició una necessària eina que guiï i orienti l'actuació
municipal en favor de les necessitats reals dels seus ciutadans.
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Segon.- L’Ajuntament des Migjorn es compromet a cedir un solar al Govern
Balear, a través d'un Conveni, per a promoure la implantació d'habitatges
públics al nostre poble.
Tercer.L’Ajuntament
des
Migjorn
Gran
es
compromet
a
treballar
conjuntament amb l'Executiu Autonòmic, per dur a terme una primera promoció
d'habitatge social al municipi.
SETZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN
L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA "UNEIX-TE PER UN BON FINANÇAMENT"

GRAN

PER

A

La secretària interina llegeix, la moció que es trancriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ:
ASSUMPTE: ADHESIÓ A LA PLATAFORMA “UNEIX-TE PER UN BON FINANÇAMENT”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
D'acord i a l'empara del previst en el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal
Socialista desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent MOCIÓ.
El passat 14 de febrer es va presentar públicament la plataforma social
“Uneix-te per un bon finançament” que està integrada per un conjunt divers
d’entitats i associacions com la UGT, CCOO, STEI, USO, PIMEM, la Federació
d’Associacions de Veïns de Palma, Unió de Pagesos, l’Obra Cultural Balear,
Unió de Pagesos, FAPA Mallorca, el Col•lectiu Aurora Picornell i les
fundacions Darder-Mascaró i Gabriel Alomar.
L’objectiu d’aquesta plataforma és conscienciar a la ciutadania de la
importància que, d’una vegada per totes, es millori el sistema de
finançament autonòmic, s’aprovi un nou Règim Especial per a les Illes
Balears i es derogui de l’anomenada “Llei Montoro”, que imposa una regla de
despesa als ajuntaments que no permet invertir el superàvit que generen.
En aquest sentit, cal recordar que l’actual model de finançament s’hauria
d’haver revisat l’any 2014, però encara ara el Govern de l’Estat demora
aquesta
reforma.
Així,
es
continua
perpetuant
la
situació
d’infrafinançament que històricament han patit les Illes Balears i que ha
comportat que els nostres serveis públics no s’hagin pogut impulsar en
relació a les necessitats de la ciutadania de les Illes Balears.
Igualment, és fonamental pactar un nou Règim Especial per a les Illes
Balears que permeti superar l’anterior REB, aprovat l’any 1998, i que, des
del primer moment, va quedar sense efectes. Per això, és necessari
reconduir aquesta situació i avançar cap a una nova legislació que realment
compensi els costs generats pel nostre fet insular a través de l’aplicació
de mesures relatives als transport aeri i marítim, avantatges fiscals i
incentius a la producció, mesures compensatòries per determinats sectors
productius i un Fons d’Insularitat.
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Finalment, resulta indispensable que es derogui la regla de despesa
imposada als ens locals que, en el cas de les Illes Balears, ha originat
que s’acumulin prop de 500 milions d’euros i que, per tant, els municipis
puguin recórrer a aquest superàvit per poder reinvertir-lo en polítiques
socials, ocupacionals o en la realització de diferents tipus d’inversions.

Identificador documento electrónico: ES-07902-2018-5DD6D4CC-40D8-4A55-8276-08B61F213CBD Fecha:20/04/2018 10:48:55 Pag.:24/35
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

Per la defensa d’aquests objectius, s’ha elaborat un manifest al qual es
poden anar sumant adhesions d’entitats, institucions i associacions per
donar suport a aquesta a plataforma i demostrar que són moltes les veus que
reivindiquen una solució a la situació que actualment pateixen les Illes
Baleares.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista proposam al
l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran l’aprovació dels següents ACORDS:

Ple

de

1.
Que l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran s’adhereixi al manifest promogut
per la plataforma “Uneix-te per un bon finançament”.
2.
Que l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran promogui les adhesions a aquest
manifest entre les entitats i associacions del municipi.
3.
Que l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran col•labori amb la realització de
qualque activitat per difondre entre la ciutadania la importància
d’aconseguir un bon finançament per a les Illes Balears.
4.
Que l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran comuniqui al grup promotor
d’aquesta plataforma aquesta acord per tal que quedi adherida com a membre.
Es Migjorn Gran, 20 de Març del 2018
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Obert el debat, la senyora Sánchez explica que és una plataforma que ha
nascut per demanar millor finançament per les illes, perquè es deixi gastar
als ajuntaments de la forma que cada ajuntament cregui millor i aprovar el
règim especial per a les Illes Balears. Es van adherint partits polítics i
ajuntaments i ara es dur as Migjorn Gran perquè si adhereixi l’Ajuntament.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
DISSETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN EN RELACIÓ
A UN HORARI MÍNIM D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
La secretària interina llegeix, la moció que es trancriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN
PRESENTA AL PLENARI LA SEGÜENT
MOCIÓ
Títol: FIXACIÓ D'UN HORARI MÍNIM D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
A diferència del senyor Quique, regidor delegat d'esports,
cultura, però sense dedicació exclussiva; o dels membres
popular, que donen suport al govern al batle, però sense rebre
d'àrea expresses; la batlia cobra un sou públic per dedicar-se
a temps complet als afers d'interès general i per treballar en
ciutadania.

joventut i
del partit
delegacions
favor de la

La plana web de l'ajuntament des Migjorn Gran informa que el batle té “un
horari
ampli
d'atenció
al
públic”.
Bé
està,
idò,
aquesta
gran
disponibilitat. Però, no és manco cert que
les vesines/vesins des Migjorn mereixen també disposar d'un mínim horari
d'atenció, fix i predeterminat, com havia succeït en temps passats, amb
batles de diferent color polític.
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Com que entenem que sempre poden sorgir imprevists que obliguin la batlia a
absentar-se de les oficines justament en alguna de les hores d'explícita
atenció, es pot recomanar -però no obligar- que els ciutadans ho facin
preferentment amb la prèvia concertació de la cita.
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA AL PLENARI LA SEGÜENT PROPOSTA:
ÚNIC- El Plenari acorda que, sense minvar aquell 'horari ampli'
indeterminat de què parla el web, l'Ajuntament fixi 4 o 5 hores setmanals
d'atenció del batle al veïnatge.
Es Migjorn Gran, 6 de març de 2018;
Ana Britt Sánchez Tuomala; portaveu
del Grup Socialista des Migjorn Gran.”
Ana Britt Sánchez Tuomala”
Ober el debat, El Sr. Batle comenta que el sentit de vot d’aquesta moció no
serà positiu, ja que considera que tal i com recordar el partit socialista
a la moció, el Batle sempre es a l’Ajuntament, a excepció de quan assisteix
a reunions fora del poble, i sempre rep a qualsevol ciutadà que ve a
l’Ajuntament.
El Sr. Batle recorda que aquest horari ampla que es demana el Batle ja el
fa, i no creu convenient posar dies concrets i hores concretes, i reconeix
que assisteix a diferents reunions al Consell Insular de Menorca i
desconeix quins dies i quines hores serà convocat a aquestes reunions.
El Sr. Batle conclou que ell es el mateix de sempre des de que va ser
elegit Batle el 2011 i qualsevol persona pot anar a l’Ajuntament a xerrar
amb ell, i no canviarà ara el seu horari a un any vist d’eleccions.
Sense cap més intervenció es sotmet a votació la moció i és rebutja per
cinc (5) en contra del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i
Sr. Camps i quatre (4) vots a favor de la Sra. Sanchéz, Sr. Conesa, Sra.
Goñalons i Sr. Riudavets.
DIVUITÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN D'ADHESIÓ
DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL NOMENAMENT DE FILLA IL·LUSTRE DE
CIUTADELLA EN FAVOR DE LA SRA. PILAR BENEJAM ARGUIMBAU
La secretària interina llegeix, la moció que es trancriu a continuació:
“EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PRESENTA AL PLENARI LA SEGÜENT
MOCIÓ
ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL NOMENAMENT DE FILLA IL·LUSTRE
DE CIUTADELLA EN FAVOR DE LA SENYORA PILAR BENEJAM ARGUIMBAU
Atès que la corporació municipal de Ciutadella de Menorca ha iniciat els
tràmits reglamentaris per declarar la pedagoga, catedràtica de ciències
socials i mestra de mestres Pilar Benejam Arguimbau (1937) Filla Il·lustre
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de la capital de ponent; havent-se designat el professor Joan Pagès Blanch
instructor de l'expedient que aplegarà els seus mèrits més notables per
justificar tal Declaració;
Atès que la professora Pilar Benejam participà en totes les Escoles d'Estiu
per a Ensenyants que es feren a Menorca; sempre de forma desinteressada;
amb caràcter ferm; compartint de forma generosa el seu mestratge pedagògic;
essent una ponent efectiva i entusiasta en l'aportació a la nostra illa de
moltes innovacions i actualitzacions didàctiques; mostrant el seu especial
tarannà humanista;
Atès que l'11 de febrer de l'any passat, el Moviment Menorca Edu 21
(continuador de la tasca del Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca)
ja organitzà un acte entranyable per transmetre a la futura Filla Il·lustre
la immensa gratitud pels seus trenta anys de feina en favor de la innovació
educativa i la formació contínua de mestres i professors; retent-li un
merescut homenatge per tota una intensa vida de treball acadèmic (tant a
nivell docent, com a nivell d'investigació) i, sobretot, per un vida
completa d'inalienable compromís cívic en favor de l'Educació, amb
majúscules;
Atesa, idò, la seva densa i profitosa trajectòria; sempre en l'avantguarda
de l'educació; present
de forma constant i permanent en el fascinant procés de transformació de la
ciència pedagògica; essent un referent indefugible de la renovació
pedagògica en tot l'Estat; sens dubte, una de les figures grans de la
pedagogia del segle XX; amb una extensa i exitosa obra de recerca; comptant
amb infinitat de reconeixements públics, com ara la Creu de Sant Jordi
(2004), el Premi Jaume Vicens Vives (2004), o el propi Premi Ramon Llull de
la CAIB (2003); entre molts d'altres;
És per tot açò fins aquí exposat que elevam al Plenari l'adopció dels
següens punts d'acord:
I- L'ajuntament des Migjorn Gran acorda l'adhesió de la institució
municipal a
la declaració de la senyora Pilar Benejam Arguimbau Filla Il·lustre del seu
poble, Ciutadella de Menorca.
II- Notificar l'acord a la Corporació Local de Ciutadella i a la pròpia
futura
Filla Il·lustre de Ciutadella de Menorca.
Es Migjorn Gran, 15 de març de 2018;
Ana Britt Sánchez Tuomala; portaveu del Grup Socialista des Migjorn Gran.”
Obert el debat, El Sr. Riudavets comenta que els Ajuntaments tenen la
possibilitat de fer reconeixements a entitats o associacions, i és permet
que si algú hi esta d’acord altres corporacions s’hi puguin adherir a
aquests reconeixements.
El Sr. Riudavets explica que l’Ajuntament de Ciutadella vol reconèixer com
a filla il·lustre a la Sra. Pilar Benejam i els mèrits de la mateixa ja
queden prou explicats als antecedents de la moció, i explica que aquest
reconeixement ha estat recolçat per unanimitat de tots els grups polítics a
l’Ajuntament de Ciutadella.
El Sr. Riudavets diu com anècdota que una de les filles de la Sr. Pilar
Benejam ha estat mestra de l’escola des Migjorn Gran durant uns anys, i
s’anomena Marta Ferrer.

El Sr. Verdú comenta que el seu grup votarà a favor, amb independència de
que no conegui aquesta senyora i no entengui pròpiament que fa l’Ajuntament
des Migjorn donant aquest recolzament.
El Sr. Batle diu que l’equip de govern també hi està d’acord amb votar a
favor.
Sense cap més intervenció es sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
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DINOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
19.1 El Sr. Batle comenta que el partit socialista ha presentat en data
27.3.2018 (RE 342) una sèrie de preguntes que passarà a respondre.
19.1. Per què el batle empra un vehicle propietat de l’Ajuntament per als
seus desplaçaments privats dins el poble i fora d’ell?
El Sr. Batle comenta que li xoquen aquest tipus de qüestions o preguntes, i
diu que quan el partit socialista era equip de govern ja emprava aquest
cotxe per els seus desplaçaments per assistir a reunions, cosa que també fa
ara i nega que l’utilitzi per a desplaçaments privats.
El Sr. Batle conclou que fa el mateix que feia en el seu moment, però
reconeix que ara ha d’assistir a més reunions i per això tal vegada el
veuen més amb el cotxe.
19.1.1b Més encara: Per què afegeix a l’abús denunciat en la pregunta
anterior el segon abús de fer pagar el cost de la betzina al conjunt dels
vesins del poble?
El Sr. Batle respon
pregunta anterior.

que

queda

prou

justificat

amb

la

contesta

de

la

19.1.1c És conscient de la mala imatge que dóna a tota Menorca?
El Sr. Batle respon que considera que no dóna cap mala imatge a Menorca, de
fet no és l’únic Batle que utilitza cotxes municipals, i comenta que la
Batlessa de Sant Lluís, el Batle des Mercadal també ho fan.
La Sra. Sanchéz demana si tindran torn de rèplica.
El Sr. Batle diu que no, que ell respon i ja està, i si volen demanar res
més emplaça al partit socialista que ho demani al pròxim ple.
19.1.2 Com que després de debatre la qüestió al punt corresponent del ple
del passat dia 14,el batle tornava a treure el tema a cada un dels següents
punts de l’ordre del dia (es pot comprovar a l’acta de l’anterior sessió
plenària), Continua pensant el Batle que va actuar correctament convocant
una comissió informativa el Dia de la Dona, en què hi havia convocada una
vaga general en tot el país?
El Sr. Batle respon que va fer la Comissió aquell dia pels motius que va
exposar en el seu moment i conclou que la resposta a aquesta pregunta és
SI.
19.1.3 En la primera sessió plenària ordinària d’enguany, el Batle va
manifestar que SÍ havia celebrat la reunió amb els directors dels
establiments de la urbanització turística de Sant Tomàs; Pot dir-nos el
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

lloc i la data de l’encontre de treball? Pot explicar quins van ser els
participants, els temes tractats i els principals punts d’acord?
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El Sr. Batle comenta que ha de corregir el que va dir al primer plenari de
gener de 2018, i comenta que aquestes reunions normalment és fan el mes
d’abril i el mes d’abril de 2017 va tenir lloc una crisi política a
l’Ajuntament des Migjorn Gran, i el Batle reconeix que no va fer aquesta
reunió amb els hotelers.
El Sr. Batle diu que quan va donar aquesta informació errònia al Ple de
gener, per la qual cosa demana disculpes, és referia a la reunió que va
mantenir amb els directors dels hotels per a tractar la regularització de
places turístiques.
El Sr. Batle conclou que en relació a la pregunta feta s’ha de rectificar
en allò dit en el plenari ordinari del mes de gener, ja que no va tenir
aquesta reunió amb els directors dels hotels.
19.1.3b El Grup socialista, en base al que posà de manifest la secretària
interventora en la documentació oficial de l’Ajuntament en relació al
pressupost 2018, posà de relleu que només un negoci de Sant Tomàs havia
pagat l’aportació econòmica corresponent a l’any 2017; en canvi el batle,
insistia a mantenir (en contra dels propis papers de la casa i en el decurs
d’una sessió plenària municipal) que ho havien fet la meitat d’ells; manté
encara aquesta afirmació? Ens pot detallar quins són els que han acomplert
el Conveni signat?
El Sr. Batle comenta que ha de corregir el que va dir, ja que ell va fer
referència als convenis signats l’any 2016, però l’any 2017 probablement es
va recaptar el que va assenyalar l’informe d’intervenció.
El Sr. Batle conclou que no és manté en les afirmacions que va fer en el
seu moment.
19.1.3c Pot el Batle explicar el sentit que té signat –voluntàriament, és
clar- un Conveni de Cooperació amb els establiments de Sant Tomàs, una part
fonamental del qual són les aportacions econòmiques que totes les parts que
firmen es comprometen a pagar per fer front a l’elevada despesa del Servei
de Salvament dels 6 mesos que dura la temporada turística; per després dir
que fer efectives les quantitats expressades al document oficial només es
cobren per part de l’Ajuntament “Si així ho vol fer cada negoci en
particular”?
El Sr. Batle diu que són convenis de col·laboració i els establiments que
signen aquests convenis ho fan amb tota llibertat i recorda que a part de
pagar el servei de salvament, també paguen una part de enjardinament i
neteja i la manutenció dels socorristes de l’any passat.
El Sr. Batle agraeix els hotelers i/o establiments que siguen aquests
convenis, però no pot obligar a aquests a que faci efectiu el seu pagament.
19.1.3d No li fa vergonya les “dues perles” que ens regalà en el Ple de
gener? (1) “El Sr. Batle comenta que els convenis amb els hotelers i
restauradors són voluntaris i si no paguen no els hi podem reclamar” (2) El
Sr. Batle comenta que més de la meitat han pagat, però no es pot forçar que
paguin”
El Sr. Batle respon que no li fa vergonya, i en relació a que es digui que
són dues “perles” ell es va limitar a donar una informació que es demanava.

19.1.3e No creu que aquest insòlit plantejament de la batlia (m’enfotisme,
per ser exactes) equival a una greu injustícia entre els negocis que
compleixen el que disposa el Conveni i els negocis que no ho fan?
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El Sr. Batle respon que el que s’ha fet per part d’aquesta Batlia i el
regidor de turisme, es segui fent els mateixos convenis que s’han anat fet
des de fa molts d’anys, i comenta que aquells establiments que es vulguin
afegir a aquest conveni seran ben rebuts.
El Sr. Batle conclou que no pretén “enfotisme” per part de ningú.
19.1.4 En quin punt es troba el tema de la sanció de la Direcció General de
Salut Pública?
El Sr. Batle respon que està igual de quan li van demanar al Ple ordinari
del mes de gener, i no s’ha fet cap més escrit per part de l’Ajuntament ni
per part de la Direcció General de Salut.
19.1.4b Quina quantitat total s’ha gastat l’Ajuntament per pagar els
diferents informes tècnics, base per fer al·legacions i presentar recursos
contra la sanció de Salut Pública?
El Sr. Batle comenta que per sorpresa de tots, ja venia del 2010 la
paralització dels pous núm. 2 i núm. 4, es va posar tres tipus de sancions
per part de la Direcció General de Salut, dues de les quals varen ser
desestimades arran de l’informe de l’enginyer que va redactar les
al·legacions, però hi va haver una de les sancions que puja a uns 6.000€
que no va ser acceptades les al·legacions.
El Sr. Batle explica que hi ha tres honoraris de l’enginyer, Sr. Fayas, en
primer lloc “honoraris i despeses redacció informe tècnic per els pous núm
2 i 4”, per un import de casi 1.500€, encarregat a causa de la petició
d’informe de la portaveu del partit socialista.
La Sra. Sanchéz intervé dient que el va encarregar el Batle per que va
voler i comenta que el podria haver fer la tècnica municipal.
El Sr. Batle respon a la Sra. Sanchéz que no té la paraula.
El Sr. Batle conclou que hi ha una instància del partit socialista on és
demana aquest informe i la lògica el va portar a encarregar-ho a l’enginyer
que havia fet les al·legacions.
El Sr. Batle explica que hi ha altres dos honoraris, un per la redacció
sobre proposta sancionadora en matèria de salut pública per un import de
605€ i una altre per la redacció del recurs d’alçada que té un import de
907€.
El Sr. Batle conclou que si sumen aquestes tres quantitats dona resposta a
la pregunta.
19.1.5 Quin cost ha suposat per a les arques municipals pagar – per primera
vegada en tota la història del municipi- les persones que van torrar la
sobrassada el capvespre de Sant Antoni?
El Sr. Batle respon que 0€ i manifesta que desconeix en què es basen fent
aquesta pregunta.
La Sra. Sanchéz diu que si els deixés xerrar li explicaria en que es basen.
El Sr. Batle diu que no i respon a la pregunta que el cost ha estat 0€.
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19.1.5b La resposta a la nostra pregunta del Ple ordinari de gener sobre on
eren les persones que a nivell polític deia el batle que li donaven suport
(i que aquell dia no en va aparèixer cap ni una per fer front a la
torrada), la va redactar el tampoc present regidor d’esports, joventut i
cultura, o el mateix batle?
El Sr. Berlinghieri respon que ho va redactar ell.
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19.1.6 Ara fa SIS MESOS (Ple ordinari de setembre) el batle manifestà que
faria un escrit al govern de les Illes sol·licitant un Agent de
Desenvolupament Local a jornada completa; Quina resposta ha rebut
l’ajuntament de la petició municipal?
El Sr. Batle comenta que aquest escrit està pendent de fer-se i per tant
just es pugui farà l’escrit en qüestió al Govern Balear i al Consell
Insular de Menorca.
19.1.7 El nostre Grup entén que l’Ajuntament pot fer les coses millor o
pitjor; en pot fer més quantitat o en pot fer manco; ara bé, també entenem
que el que no pot fer és deixar de banda el mínim exigible a una institució
pública que és contestar les peticions i els escrits dels vesins i entitats
que s’hi adrecen; és una situació de la qual no en tenim xifres concretes;
però el volum de persones que es queixen per aquest motiu ha anat creixent
al llarg del temps; hi adjuntam dos exemples, però només a títol
il·lustratiu (M.Sales i J.Pons) Pensa el Batle continuar igual o fer un
esforç i complir amb aquesta obligació de mínims?
El Sr. Batle diu que parlen de persones que es queixen però no tenen xifres
concretes, i considera que aquesta pregunta queda com a molt difuminada.
El Sr. Batle comenta que no pel fet que el partit socialista sigui a
l’oposició canviarà la manera de funcionar que té com a Batle, i recorda
que sempre s’han donat sol·licituds dirigides a l’Ajuntament que no s’han
contestat per escrit perquè o bé s’han resolt amb una telefonada o són
qüestions que s’han resolt directament a l’Ajuntament en persona.
El Sr. Batle conclou que seguirà igual que sempre ho ha fet.
19.1.8 Per què el batle no demana a Moll Triay la recuperació e la posessio
del local per part de la institució municipal (titular del bé immoble) quan
l’empresa cessà en la seva activitat i, per tant, en deixà de pagar el
lloguer de 6€ mensuals a l’Ajuntament?
El Sr. Batle comenta que respondre a aquesta pregunta li fa pena, ja que
considera que es posen amb la seva família i considera que fer aquesta
pregunta diu molt del tipus d’oposició duta a terme pel partit socialista.
El Sr. Batle continua dient que la mercantil Moll Triay durant aquests tres
mesos ha buidat la carnisseria i ha fet un escrit dirigit a l’Ajuntament de
què entrega el local que fins ara tenia arrendat i ha lliurat les claus a
l’Ajuntament.
19.1.8b En quina data concreta i davant quin representant de l’Ajuntament
es van tornar les claus del local municipal cedit a la seva família per a
l’ús de carnisseria?
El Sr. Batle respon que al Batle, i torna a repetir que posar-se en coses
de la família del Batle, veient tot com ha anat diu molt dels personatges
que formen part del partit socialista.

19.1.8c Suposant que hi hagi un desfassament entre el darrer dia legal de
possessió (darrera jornada pagant la corresponent mensualitat), Per quin
motiu el batle ha seguit fent ús (fraudulentament, per tant) del local i
disposar-ne d’ell al seu caprici, sense cap control, sense cap justificació
coneguda.. fens i desfent, simplement “a la brava”?
El Sr. Batle demana a què ve aquesta pregunta i demana quin ús fraudulent
del local ha fet ell.
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La Sra. Sanchéz recorda que ara no hi torn de rèplica com
anteriorment, per la qual cosa no té res a dir en aquest moment.

s’ha

dit

El Sr. Batle comenta que el que no poden fer és acusar al Sr. Batle o
qualsevol altre regidor en coses que no són certes.
La Sra. Goñalons interromp i demana al Sr. Batle si ha deixat el local de
la carnisseria a ningú.
El Sr. Batle respon que no i comenta que el Batle ja fa temps que no forma
part de la societat de Moll Triay.
19.1.9 Quan és previst donar inici a les obres de l’aparcament a l’aire
lliure de l’Av Binicudrell, el contracte menor de les quals s’adjudicà per
decret de batlia fa ja 3,5 mesos (15-12-2017)?
El Sr. Batle respon que avui.
19.1.10 Urbanisme: Pot, per favor, dir qui ha estat el màxim responsable de
l’Ajuntament els darrers quasi set anys, explicar als altres vuit membres
del consistori, les veritables claus que el fan arribar a la conclusió que
“hi ha d’haver una persona que ajudi els Serveis Tècnics a desbloquejar la
situació”? (punt 8.3.13; acta Ple gener) Pot, per favor, dir qui els
darrers anys ha vingut establint les prioritats en l’àrea d’obres i
urbanisme, descriure’ns breument on rau aquest bloqueig i quines són les
seves causes reals?
El Sr. Batle comenta que les diferents Unitats d’’Actuació són un exemple
d’elles i comenta que n’hi ha d’altres que es tiraran endavant.
El Sr. Batle diu que tots els ciutadans de Migjorn es veuran beneficiats
pel fet de contractar aquesta persona, ja que es debloquetjaran coses
aturades de fa temps enrera.
El Sr. Batle conclou que ara que ha acabat la crisi i hi ha molta feina a
l’Ajuntament veu convenient agafar un assessor d’urbanisme o de Batlia en
temes d’urbanisme, i comenta que complirà amb la seva contractació amb la
nova Llei de contractes.
El Sr. Verdú demana si pot intervenir.
La Sra. Goñalons recorda que no hi ha torn de rèplica i en conseqüència no
pot intervenir.
El Sr. Verdú demana si ella és la presidenta del Ple.
La Sra. Goñalons respon que no però recorda que no hi ha torn de rèplica.
El Sr. Verdú diu que ell demanava la intervenció al president i no als
membres del partit socialista.
El Sr. Batle concedeix la paraula al Sr. verdú.
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El Sr. Verdú comenta que amb la contractació de l’assessor d’urbanisme a
part de desbloquejar coses, el poble s’enterà de coses de com es va
gestionar en el seu moment les unitats d’actuació.
19.1.10b En base a quines referències (per exemple, serveis prestats de
forma eficient en altres administracions públiques, etc) s’ha adjudicat el
contracte menor de consultoria i assistència al senyor Pedro Luis Orfila
Petrus?
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El Sr. Batle comenta que si fan una pregunta,
llinatges de la persona que es pretén contractar.

almenys

posin

bé

els

El Sr. Batle respon que desconeix qui és la persona anomenada a l’anunciat.
19.1.10c Quines unitats d’actuació del poble i quins nuclis rurals –i en
base a quins criteris objectius- està estudiant actualment l’assessor
urbanístic, amb el suport del govern local?
El Sr. Batle respon que no s’està estudiant cap nucli rural i creu saber
cap allà on volen anar i les unitats d’actuacions seran les dites abans, i
altres qüestions que puguin sorgir.
El Sr. Batle comenta que quan hi hagi el contracte menor amb l’assesor
aprovat ja els hi podrà dir l’ordre de preferència.
19.1.11 El divendres 23 de març les cases des Migjorn van rebre una
cartolina informant sobre els projectes d’inversió de 2018. com si les
xifres fos el que més importa, la cartolina semblava alegrar-se d’entrar a
les nostres llars la bona nova dels “pressupostos més elevats de la
història”. No contenta amb açò, la cartolina seguia donant informació
trascendental: el PSOE vota en contra, el PP dóna suport a l’equip de
govern. Ara, les preguntes: Quin és el cost total de la iniciativa?
El Sr. Batle explica que ell ho anomena “fulletó informatiu” enlloc de
cartolina. I diu que les preguntes podrien ser més concretes enlloc de
donar tants explicacions, ja que permetria poder fer més preguntes.
El Sr. Batle respon que es varen fer 600 fulletons i va tenir un cost de
192€ més IVA.
A més de la periodista, l’empresa de la impremta i la persona que va
repartir el fulletó, hi ha hagut algun extra més?
El Sr. Batle respon que no.
Per què el grup no adscrit no fa com els altres dos grups, els quals es
paguen de la seva butxaca les seves actuacions informatives?
El Sr. Batle respon que són equip de govern i com equip de govern informen
als ciutadans i conclou que només faltaria que haguessin de pagar de la
seva butxaca les despeses per informa als ciutadans.
El Sr. Batle recorda que ells com a grup no reben cap assignació i
manifesta que ell no entén perquè el grup no-adscrit no té assignació.
Per què les arques municipals (és a dir, els vesins) han de pagar la
propaganda electoral del batle?
El Sr. Batle considera que no és propaganda electoral, ja que ell no pensa
amb les pròximes eleccions com tal vegada ja ho fa el partit popular i el
partit socialista, sinó que pensa en complir l’any de mandat que li queda.

El Sr. Batle conclou que no és propaganda electoral, sinó una informació
que es va voler passar als veïns.
19.2 El Sr. Riudavets comenta que hi ha una moció que va quedar damunt la
taula i considera que la podrien votar.
El Sr. Batle demana si s’ha corregit de la manera que es va dir.
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El Sr.
votar,
govern
varies

Riudavets respon que no hi ha res a corregir i el que s’ha de fer és
i recorda que la proposta d’acord de la moció era que l’equip de
no tornes a permetre festes, i atès que els fets s’han repetit
vegades, la moció s’ha de votar.

El Sr. Batle recorda que el partit socialista va presentar aquella moció, i
l’equip de govern de la manera que estava redactada no hi estava d’acord,
per la qual cosa es va deixar damunt de la taula per a la seva correcció. I
recorda que cap grup ha fet res al respecte, i comenta que ja que el partit
socialista era el qui l’havia presentada eren ells els qui podien fer les
correccions pertinents.
El Sr. Batle conclou que si aquesta moció no està refeta no fa falta no
treure el tema a discussió.
El Sr. Riudavets respon que la moció presentada és viva i l’únic que s’ha
de fer és votar que no i així quedarà el tema tancat.
El Sr. Batle insisteix en que el partit socialista refaci la moció.
El Sr. Riudavets respon que el partit socialista no ha de
manifesta que si no s’està d’acord que votin que no i ja està.

refer,

i

El Sr. Batle insisteix que si la refan la moció podria tenir el suport de
tots els grups polítics.
El Sr. Riudavets demana que al tractar-se d’un ple extraordinari, es poden
introduir punts per urgència, per la qual cosa, a la vista de que es
segueixen autoritzant festes al poliesportiu, demanen que l’esmentada moció
sigui introduïda com a punt d’urgència.
El Batle insisteix en què refacin la moció.
La Sra. Sanchèz demana, que atès que es segueixen fent festes i ells no
volen ser responsables de que el paviment es malmeti, que es voti la moció
amb la redacció presentada en el seu moment pel grup socialista.
El Sr. Batle considera que no és un tema urgent, i manifesta que si no tira
endavant la urgència, torni a dur la moció i la refacin per estar-hi
d’acord tots els grups.
El Sr. Riudavets recorda que l’ordre del dia el fa el Sr. Batle i correspon
a ell introduir la moció que va quedar damunt la taula.
El Sr. Batle diu que no s’ha negat mai cap moció a ser inclosa a l’ordre
del dia del ple ordinari.
Sense cap més intervenció se sotmet a votació aquesta urgència, si es
rebutja per cinc (5) vots en contra del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr.
Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i quatre (4) vots a favor de la Sra. Sanchéz,
Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr. Riudavets.
19.3 El Sr. Verdú comenta que té les xifres del cost de la direcció de les
obres dels carrers i diu que el Sr. Conesa va dir que era mentida, comenta
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que ell no es un embustero i porta al ple els dos pressupostos de les
direccions d’obra.
El Sr. Verdú diu que s’havien estalviat en la direcció d’obres 16.000€.
El Sr. Conesa respon que no recorda que hagués dit res al respecte.
El Sr. Verdú diu que el pressupost de la direcció de les obres encarregades
a Arquitectura pujaven 27.225€ i la proposta del PP amb l’equip de govern
era un pressupost de Manel de Febrer que puja a 11.343€.
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El Sr. Verdú conclou que ell no diu mentides.
La Sra. Sanchéz recorda que ho va contractar el Batle directament.
El Sr. Batle reconèixer la responsabilitat del Sr. Batle però ho va fer amb
el recolçament de l’equip de govern.
El Sr. Camps essent les 21.44 hores abandona la sessió plenària.
19.4 La Sra. Sanchéz diu que no creu adient que cada vegada que hi ha el
torn de preguntes hagi de demanar si hi ha torn de rèplica o no, i
considera que es un dret dels regidors poder demana aclariments a les
respostes de l’equip de govern, i és pot fer a cada pregunta o al final de
totes.
El Sr. Batle respon que es la seva opinió.
La Sra. Sanchéz diu que comentarà les respostes a les preguntes ara.
La Sra. Sanchéz comenta que no és ver que utilitzes el cotxe municipal
sempre, sino que recorda que l’utilitzava de manera puntual per anar a
qualque reunió, però mai s’havia fet seu un cotxe que és de tots els
migjorners.
La Sra. Sanchéz demana que a les factures consti per separat el cost de la
benzina del Batle de la resta de serveis municipals.
El Sr. Batle respon que ja es separa i pot demanar els butlletins on consta
la benzina de cadascun dels cotxes.
La Sra. Sanchéz comenta que en relació a la resposta a la pregunta 3a i 3b
demostra que és un mentider.
El Sr. Batle respon que té clar el que ha dit i demana que no el torni a
tractar de mentider.
La Sra. Sanchéz comenta que les respostes que ha donat els hi donen la raó.
El Sr. Batle respon que es va equivocar en una resposta i ha demanat
disculpes, i això no et converteix en mentider.
La Sra. Sanchéz diu que una persona que
mentider, tant si hi ha disculpes com no.

diu

moltes

mentides,

és

un

La Sra. Sanchèz comenta que va demanar un informe tècnic dels pous, i en
cap cas va demanar que fos redactat per una persona externa a l’Ajuntament.
El Sr. Batle respon que s’havia de demanar a la persona que ha duit tot el
tema dels pous, i això va tenir un cost de 1.500 euros.
La Sra. Sanchéz li recorda que la decisió d’encarregar l’informe a un
extern va ser del Batle.

La Sra. Sanchéz diu que no fa falta que faci l’escrit a l’Agent de
Desnvolupament Local, ja que bastaria amb agafar el telèfon i xerrar amb el
Consell Insular de Menorca, i demà seria a l’Ajuntament i podria fer totes
aquelles coses que a data d’avui no hi ha temps i es deixen per l’any que
ve.
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El Sr. Batle diu que farà l’escrit i diu que va xerrar amb el Conseller
encarregat del CIM.
La Sra. Sanchéz comenta que el seu grup ja esta cansat que els tracti de
males persones en relació al tema de la carnisseria, i recorda que el local
allà on hi havia la carnisseria és del poble i s’està xerrant de diners de
tots els migjorners, i demana que deixi de mezclar les coses ja que ells no
són males persones.
La Sra. Sanchéz diu que s’està parlant de diners de tots els migjorners i
recorda que el cotxe no és del Batle i el local no és del Batle.
El Sr. Batle respon que considera que les preguntes estan fetes amb mala
intenció.
La Sra. Sanchéz diu que això es la percepció del Batle.
La Sra. Sanchéz comenta que no ha respost la pregunta núm. 10 referent a
urbanisme, i demana que expliqui qui decidia les coses a urbanisme i perquè
hi ha tant de bloqueig.
El Sr. Batle respon que ho decidia l’equip de govern, a les reunions que es
feien i a part de la culpa del Batle, que diuen vostès, hi ha una
responsabilitat dels regidors.
La Sra. Sànchez reconeix que alhora de fer les preguntes han redactat
malament el nom de l’assessor jurídic, però suposa que sap qui és el Sr.
Batle si l’ha contractat.
El Sr. Batle respon que no hi ha cap contracte signat.
La Sra. Sanchéz comenta que ella té un decret on diu que se’l contracte.
El Sr. Batle respon que contracte signat no n’hi ha cap.
La Sra. Sanchéz comenta que el document repartit a les cases per a ells es
una cartolina i considera que es propaganda electoral des de el moment que
s’explica el sentit del vot dels partits i comenta que això ho paguen els
partits o de la butxaca dels afiliats, i no entén que ho hagin de pagar
tots els migjorners.
El Sr. Batle insisteix en què es una informació que es volia donar als
ciutadans, de que els projectes varen ser votats en contra pel partit
socialista al Ple i a favor pel partit popular.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.55 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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