ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 29/11/2018.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 29/11/2018, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Salvador Conesa Viloví
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 de data 27.9.2018,
sense cap intervenció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dóna compta de les Resolucions d’Alcaldia, des del núm 372 de data
24.9.2018 al núm. 529, de data 23.11.2018.
El Ple resta assabentat.
TERCER.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DE TURISME DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER LA COOPERACIÓ EN LA CREACIÓ DE PRODUCTE
TURÍSTIC (E0446/2018/28)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 15.11.2018, que es tramscriu a continuació:
“El batle explica que es tracta d’un conveni amb el que els ajuntaments
rebran una quantitat de diners per destinar-los a remodelació d’oficines
turístiques, material turístic etc. tot relacionat amb el turisme.
L’execució ha d’estar llesta a 31 de desembre. Continua diguent que en el
cas des Migjorn Gran es tracta de 15.000 € i que s’ha previst invertir-los
a la part del Casat de Binicodrell de Darrere on està pensat que s’albergui
l’oficina turística, ja que actualment no n’hi ha cap. Comenta que dilluns
de la setmana que ve s’ha de reunir amb el fuster i l’interiorista per tal
de valorar què es podria fer amb aquesta quantitat, la primera opció és
reformar la part de fora del casat però en funció dels pressupost es
decidirà quines execucions es duen a terme o si s'opta per compra de
mobiliari o material.
Intervé la Sra. Sánchez diguent que a la part de casat era on es preveia
fer l’oficina turística i el batle li contesta que si.
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Intervé el Sr. Verdú diguent que el seu grup no creu que aquella situació
sigui la més indicada per posar-hi una oficina turística, diu que està molt
enfora del centre del poble i creu que no hi anirà ningú. El batle respon
que l'elecció de situar-hi l'oficina turística allà va sorgir arran d’una
consulta popular i que realment en aquella zona la gent hi va a aparcar
així com també molta gent passa per anar cap a la cova dels coloms i
Binigaus. El Sr. Verdú diu que creu que emmig del poble hagués estat millor
i que ara l’ajuntament disposa de locals.
La Sra. Sánchez demana si aquests diners podrien destinar-se a les guies
turístiques i el batle respon que si. El Sr. Triay diu que potser seria la
millor opció ja que considera que amb 15.000 € no podran fer massa cosa. El
batle diu que les guies turístiques si no recorda malament van fer-se noves
fa un parell d’anys i la Sra. Sanchez diu que igualment estan obsoletes.
Intervé la Sra. Goñalons per dir que li sembla bé el lloc d’ubicació de
l’oficina, que és una zona on hi passa molta gent.
El batle explica que en principi amb aquest conveni es pretenia unificar la
imatge de totes les oficines turístiques existents, que totes estiguessin
amb una mateixa línia, però en el cas des Migjorn Gran que no en tenim no
es pot fer.
El Sr. Verdú demana que si a l’oficina turística hi haurà d'haver una
persona i el batle li contesta que si, explica que alguns contractes són
per mitjà de la fundació de turisme i en altres casos és el propi
ajuntament qui aporta el personal a l’oficina.
El Sr. Triay diu que potser estaria bé invertir-ho al pati i posar una
caseta de llenya habilitant-la a oficina turística.
El Sr. Verdu demana que si es destina aquests diners per executar una obra,
aquestes han d’estar acabades a final d’any i el batle respon que si i que
l’import no dóna per massa i que per tant s’ha de prioritzar. El Sr. Verdú
diu que primer s’ha d’adequar l’estructura
Vist el Conveni de col·laboració entre la fundació del turisme de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran per a la cooperació en la creació de producte
turístic.
La comissió per unanimitat, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la fundació del turisme
de Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a la cooperació en la
creació de producte turístic.
SEGON.- Notificar l'esmentat acord a la Fundació de Turisme de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que és un conveni de nova creació on
el Consell Insular de Menorca aporta 15.000€ a tots els municipis per a la
creació de producte turístic.
El Sr. Batla continua dient que a la comissió va fer un comentari de que
aquests 15.000e anirien a la futura oficina turística a ubicar al Casat de
Binicudrell de Darrera, però atès que el conveni acaba dia 31 de desembre i
no hi ha prou temps es decidirà fer altres accions relacionades amb
producte turístic.
La Sra. Sànchez demana quines accions han pensat fer.

El Sr. Batle respon que ja ho decidirà en el seu moment l’equip de govern,
i recorda que ara en tot cas el que es fa en aquest punt es aprovar el
conveni.
La Sra. Sànchez demana si poden avançar alguna d’aquestes accions.
El Sr. Batle respon que no.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per cinc (5) vots
a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i
quatre (4) abstencions de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr.
Riudavets.
QUART.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL XIBIT (E0319/2018/3)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 15.11.2018, que es transcriu a continuació:
“Atesa la voluntat d'aquesta Alcaldia d'introduir una bonificació per a
famílies amb més d'un fillet matriculat a l'escolta Xibit.
Vist l'esborrany de modificació d'ordenança fiscal.
Vist l'informe de la secretària interventora interina de data 13.11.2018.
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de l'escola
Infantil Xibit que queda redactat de la següent manera:
"ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
L’ESCOLA INFANTIL XIBIT
El batle explica que es tracta d’afegir un únic canvi a l’ordenança vigent
i és la de contemplar la bonificació en cas de famílies amb més d’un fill
matriculat a l'escoleta.
La Sra. Sánchez diu que enten que la bonificació és a la quota i no a la
matrícula i explica que recorda l’època que van pujar les quotes mensuals
i van obrir línies d'ajuts per famílies en necessitats mitjançant els
serveis socials i comenta que l’ordenança actual contempla la possibilitat
d’ajudar a les famílies que demostrin que realment no pot assumir la
despesa.
El batle diu que amb aquest canvi a l’ordenança no serà necessari la
intervenció dels serveis socials.
La Sra. Sánchez diu que troba que aquesta bonificació no es prou justa per
tots, no és el mateix una família amb dos fill i dos ingressos mensuals, el
dèficit de l’escola s’ha de cobrir. Diu que les bonificacions s’haurien de
seguir tramitant a través de serveis socials. Diu que quan va venir a veure
la documentació, a la carpeta on hi ha la informació hi havia un email del
batle dirigit a la secretària on li demanava que fes el canvi de
l’ordenança per aplicar aquesta bonificació en cas de bessons.
El batle diu que al email va posar bessons igual que hagués pogut posar
germans, que és el que finalment s’ha posat a l’ordenança. Diu que no sap
si és prou legal que a la carpeta amb la documentació hi constin els emails
que ell dirigeix a la secretària, comenta que es va equivocar i que volia
dir fills que formin part d'una mateixa família. Continua diguent que no
s'ha fet cap canvi més a l’ordenança.
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Intervé la Sra. Goñalons demanant si s'ha fet algun estudi econòmic, diu
que si l’escoleta ja té dèficit i ara s’aplica una bonificació... Diu que
les bonificacions hauríen de fer-se per serveis socials. El batle li respon
que es poden fer igual, únicament s’han afegit aquestes i que la resta
d’ordenança està igual.
El Sr. Verdú diu que no considera que hi hagi massa famílies que se’n
puguin beneficiar i per tant el dèficit no serà molt més que el que hi
pugui haver ara
La Sra. Goñalons diu que ella troba que algú ha anat a l'Ajuntament i li ha
demanat al batle que faixi aquesta bonificació i que ell ho ha fet per fer
un favor personal.
El batle diu que amb aquesta bonificació se’n beneficiaran els d'ara i els
d'un futur i que respecte el que li ha dit la Sra. Goñalons que una persona
li hagi demanat aquesta bonificació li demana que quin problema hi pot
haver i si l’està acusant de tracte de favor.
La comissió passa a votar i s’acorda per tres (3) vots a favor (un (1) del
batle i dos (2) del grup popular) i tres (3) abstencions del grup
socialista proposar al Plenari l’adopció dels següents acords:
De conformitat amb el que preveu l’article 127 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, i en relació amb l’article 41 del mateix text, l’Ajuntament des
Migjorn Gran estableix el preu públic per la prestació en instal·lacions
municipals dels servei d’escoleta municipal infantil de 0 a 3 anys que es
regirà per la present ordenança.
Article 1.- Naturalesa
La prestació d’aquest servei es dur a terme atenent a raons socials i
d’interès públic. La contraprestació econòmica per la prestació del servei
d’escola infantil de 0 a 3 anys té naturalesa de preu públic, conforme al
que estableix l’article 41 del TRLRHL.
Article 2.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic totes aquelles persones que
es beneficiïn de la prestació del servei d’escoleta municipal infantil de
0-3 anys, i en particular els pares, tutors o encarregats dels fillets que
gaudeixen del servei d’escoleta municipal infantil de 0-3 anys.
Article 3.- Quantia
S’estableix una tarifa en dues parts:
1. Matrícula: 100,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en
el moment de formalitzar la matrícula escolar.
2. Quota mensual:
1. jornada sencera per a infants d’1-3 anys: 180 euros/mes.
1. jornada reduïda (3 hores i 30 minuts) per a infants d’1-3 anys: 150
euros/mes.
Article 4.- Quota reduïda
4.1 En casos extraordinaris i sempre que així ho aconsellin els serveis
socials de l’Ajuntament es podrà concedir una reducció de la quota fins el
100%.

Únicament tindran dret a sol·licitar aquesta reducció aquelles famílies que
tramitin la sol·licitud a través dels serveis socials de l’Ajuntament.
4.2 Gaudiran d'una bonificació del 50% de la tarifa d'un dels fills quan
una familía té matriculat dos o més fillets a la mateixa escoleta.
La bonificació necessitarà per a ser declarada, sol·licitud prèvia dels
subjectes passius i hauran d'adjuntar a la mateixa la documentació
acreditativa de tal circumstància.
Article 5.- Normes de gestió
5.1.- El pagament del preu públic
l’entitat concessionària del servei.

es

realitzarà

a

l’Ajuntament

o

a

El pagament serà mensual per al cas de les quotes mensuals, que cobriran
els serveis per mensualitats anticipades. El pagament es farà mitjançant
l’ingrés directe o per domiciliació bancària, amb la prèvia autorització
formal del subjecte passiu.
Els pagaments de les quotes tindrà lloc dins els primers 15 dies de cada
mes.
La matrícula es pagarà en el moment de formalitzar-se.
5.2.- El retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que
ho justifiqui significarà la baixa de l’usuari del centre, prèvia audiència
a la família amb 15 dies d’antelació. Tot això sense perjudici de la
iniciació del corresponent procediment per a pagar el deute.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publicarà en el BOIB, i
serà vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació. "
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’una bonificiació del
50% per a families que tenguin dos fills que van a l’escoleta Xibit, sense
perjudici de les bonificacions que ja hi havia mitjançant serveis socials.
I considera que aquesta bonificació no ve supeditada al status social de
les families.
La Sra. Sànchez manifesta que el seu grup s’abstendrà tal i com va fer a la
comissió, ja que troben que aquesta modificació no té cap sentit, ja que
com el mateix Batle ha dit que al punt 4.1 ja es recolleixen bonificacions
en casos extraordinaris quan així ho aconsellin els serveis socials i aqui
es permet una quota bonificada de fins el 100%, per la qual cosa no creu
necessari introduir una nova bonificació.
El Sr. Batle diu que a la majoria de pobles de Menorca tenen aquest tipus
de bonificació.
La Sra. Sànchez continua dient que no hi ha suficient documentació
justicativa a l’expedient i troba a faltar un informe econòmic que ho
justifiqui.
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La Sra. Sànchez comenta que ha dit que a la majoria de pobles tenen aquesta
bonificació i respon que això no es cert, ja que ella ha repassat la
majoria de les ordenances dels altres pobles i no ho recullen, i com a molt
bonifiquen un 10% sempre mitjançant els serveis socials.
El Sr. Verdú comenta que varen anar a veure l’expedient abans de la
Comissió i diu que com altres modificacions d’ordenances que ha fet el
partit socialista, el grup popular la votarà a favor, ja que creu que es
una ajuda bona per els pares.
El Sr. Verdú explica que ells quan van anar a la Comissió, es van estranyar
del comportament de la Sra. Goñalons que es va enfrescar amb el Batle i va
parlar de temes personals, i el partit popular no sap a que es refereix, ja
que si feia referència al Batle directament aquest únicament té un fill,
per tant no s’hi pot adherir a aquesta bonificació.
El Sr. Verdú continua dient que han vist un registre d’entrada d’un ciutadà
des Migjorn que aporta una idea, per la qual cosa creu que l’equip de
govern ha decidit fer aquesta modificació de l’ordenança, i recorda que el
partit socialista sempre vol promoure la participació ciutadana.
El Sr. Verdú conclou que aquest ciutadà va aportar una idea, a l’equip de
govern li va agradar i al partit popular li agrada i per això hi votarà a
favor.
El Sr. Verdú diu que no li va agradar la reacció de la Sra. Goñalons a la
Comissió.
El Sr. Verdú demana al Batle si una familia té dos fillets que van a musíca
i activitats del poliesportiu, si aquests disposen de bonificacions, tot i
ser deficitaris els dos serveis.
El Sr. Batle respon que si, i no passa per serveis socials.
El Sr. Verdú comenta que si una familia el pare guanya 1.200€, la mare
1.000€ i tenen que pagar hipoteca, cotxe i tenen dos fills, en passen un
fum per arribar a finals de mes, i considera que no tenen per a que anar a
mendigar als serveis socials.
El Sr. Verdú conclou que això es una ajuda per als pares molt bona.
El Sr. Verdú comenta que la setmana passada el partit socialista va
presentar una sèrie de propostes a incloure dins el pressupost 2019, i
entre elles al punt 6, demanen augmentar la partida de despeses socials,
millores a l’escoleta, millores al servei, ajudes als pares i recorda que
amb aquesta modificació de la ordenança és el que s’està fent.
El Sr. Verdú conclou que no entén aquesta manera de fer política i
considera que estan fent el pallaso en política, i diu que no és un insult
sino que el diccionari diu que es una persona que es difrassa per fer
riure, i considera que es disfrassen de socialistes quan no ho són i fan
riure per no plorar.
El Sr. Batle comenta que a la Comissió se li va fer una acusació a la seva
persona de tracte de favor a algu en concret i desconeix de quina persona
estaven parlant, i diu recorda que una regidora se li va dirigir a la seva
persona i consta en acta, i considera que es molt greu i si això ho poden
demostrar emplaça al partit socialista a que facin les pases que considerin
que han de fer.

El Sr. Batle diu que baix el punt de vista de la Sra. Sànchez hi manca
documentació, i cosa que sembla que abans quan era regidora de l’equip de
govern no passava.
El Sr. Batle demana a la secretària si manca documentació a l’expedient.
La secretària interina respon que no.
El Sr. Batle comenta que té un informe redactar per la directora de
l’escoleta Xibit, on no solament es una cosa positiva per el poble i
defensa l’equip de govern i el partit popular, sinó que la directora del
centre ho veu amb bons ulls.
La secretària llegeix l’informe de la directora de l’escoleta infantil
Xibit, que es transcriu a continuació:
“Com moltes sabreu des de fa un temps les Escoletes estem lluitant per un
pacte d’equitat pels infants de 0 -3 anys. Lluitem per obtenir més suport,
més professionals de l’EAP (Equip d’Atenció Primerenca), més beques per a
menjador, en definitiva, més ajudes per a l’escolarització en aquestes
etapes.
L’etapa de 0-3 és una etapa plenament educativa, que ofereix als infants un
conjunt
d’experiències
i
d’aprenentatges
que
promouen
el
seu
desenvolupament integral, amb un caràcter inclusiu i integrador que
afavoreix la diversitat i la convivència a partir de la relació amb altres
infants, així com la participació de les famílies. Per això, i per la
importància de la igualtat d’oportunitats, pensem que les ajudes per a
l’escolarització són una prioritat.
Dit això, dia 20 de novembre de 2018, vàrem rebre la notícia de les
modificacions que es duran a terme en l’ordenança que regula el preu públic
del servei de l’Escoleta infantil Xibit. Aquesta modificació, pretén que
les famílies amb més d’un infant matriculat a l’Escoleta, puguin
beneficiar-se d’una bonificació del 50% de la tarifa d’un dels infants
matriculats.
Gràcies a aquestes ajudes, es podrà garantir l’accés de tots els infants
que en tinguin la necessitat. Perquè és necessari apostar pel 0-3 i perquè
és necessari que es creïn mesures d’equitat per afavorir el desenvolupament
dels nostres infants, donem suport a aquesta mesura i la valorem de manera
molt positiva.”
La Sra. Sànchez considera que el dit el portaveu del grup popular d’anar a
mendigar als serveis socials ho troba un barbaritat, i es demana que vol
dir mendigar als serveis socials. La Sra. Sànchez continua dient que això
vol dir que no tenen n’idea del que fan els serveis socials, i comenta que
aquests serveis no serveixen per anar a mendigar sinó que són serveis als
quals es pot dirigir qualsevol persona que té dificultats, no només
econòmiques.
La Sra. Sànchez insisteix en
punt a la ordenanaça quan ja
el Batle no li ha respost. La
socials a mendigar, sinó que
econòmics de la familia per
d’aquest servei o d’altres.

que no entenen perquè s’introduiexi un segon
està cobert pel primer punt, i considera que
Sra. Sànchez remarcar que no es va a serveis
es va a donar una informació dels recursos
demostrar que es necessita una bonificació

La Sra. Sànchez diu que no hi ha prou documentació i a ella no li basta que
cada vegada li demani a la secretària si hi ha o no els documents
pertinents, i considera que qualsevol canvi a les ordenances que es fa
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necessita d’un informe econòmic que digui quina repercusió tindrà això a la
recaptació total del servei, i li recorda que això sempre s’havia fet aixì.
El Sr. Batle li demana si quan varen modificar totes les ordenances l’any
2011 hi eren tots els documents econòmics que ara demana.
La Sra. Sànchez li recorda al Batle que ara es el seu torn d’intervenció i
és ella qui li fa preguntes i no al revés.
La Sra. Sànchez demana de quin dia es l’informe que ha fet fer a la
directora de l’escoleta xibit.
El Sr. Batle respon que d’avui.
La Sra. Sànchez comenta que si diu que es d’avui, no és d’abans, per la
qual cosa la modificació de l’ordenança no ho havia proposat la directora
del centre.
La Sra. Sànchez conclou que fa fer un informe amb posterioritat a la
directora del centre per salvarse ell.
El Sr. Batle comenta que el partit socialista no hi està d’acord i ja està,
i conclou que l’expedient està complert, i a més hi ha un informe d’avui de
la directora del centre.
La Sra. Sànchez demana perquè no hi era abans aquest informe, i considera
que hi es avui perquè l’ha demanat avui.
La Sra. Sànchez demana si li pot contestar si la clàusula 4.2 no ve a dir
el amteix que la clàusula 4.1.
El Sr. Batle respon que és una bonificació més que es vol aplicar a les
families que tenen 2 fillets que van a l’escola i res mes.
La Sra. Sànchez demana
d’aquesta bonificació.

quantes

families

des

Migjorn

es

beneficiaran

El Sr. Batle respon que de cara al mes de gener dues families.
La Sra. Sànchez comenta que està dient que es modifica una ordenança per a
dues families.
El Sr. Batle diu que de cara el gener seran dues families però es podran
beneficiar més de cara a un futur.
La Sra. Sànchez conclou que s’abstenen, no perquè no vulguin ajudar a les
families, ja que sempre ho han fet ja que recorda que va ser el partit
socialista qui va introduir el punt 4.1 per bonificar segons necessitats
socials, i considera que això si es just per la població, en canvi
modificar l’ordenança perquè es beneficin dues families sense haver de fer
cap tràmit no és el mateix.
El Sr. Batle comente que tal vegada podria ser un incentiu perquè les
families tinguessin més fills, i conclou que de cara al mes de gener es
beneficiaran dues families i de cara el futur ho desconeix.
El Sr. Batle demana a la Sra. Sànchez si quan es va modificar l’ordenança
es varen fer informes econòmics.
La Sra. Sànchez respon que com a mínim es varen fer reunions explicatives
amb tots els pares pequè enteguessin que s’havien pujat les quotes perquè

entenguessin qui hi havia molt de dèficit, però com a contrapartida es va
introduir el put 4.1 per ajuda a les persones que més ho necessitaven, no
ajudar a tothom per igual, sino als que més ho necessitaven.
La Sra. Sànchez conclou que li sembla vergonyós que accepti que el partit
popular hagi dit que anar als serveis socials es anar a mendigar.
El Sr. Batle retira la paraula a la Sra. Sànchez, i l’adverteix que si no
respecte l’ordre la fotrà al carrer del ple.
El Sr. Riudavets demana que això consti en acta.
El Sr. Batle demana que consti en acta que la regidora no té la paraula
sino que la tenia ell.
El Sr. Riudavets diu que ha
intervenció de la Sra. Sanchez.

estat

el

Batle

qui

ha

interromput

la

El Sr. Batle considera que la Sra. Sànchez havia acabat.
El Sr. Batle diu que consti en acta que la regidora Sra. Sànchez cada
instan interromp.
El Sr. Batle conclou que abans no es feia cap informe econòmic i diu que
s’aplicava perquè l’equip de govern considerava que s’havia d’aplicar, i
ara és fa i encara no ho veuen bé.
El Sr. Verdú comenta que no te res més a dir.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per cinc (5) vots
a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i
quatre (4) abstencions de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr.
Riudavets.
CINQUÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 17/2018, PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
(E0099/2018/4)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 15.11.2018, que es transcriu a continuació:
“El Batle explica que es tracta
l’impost de turisme sostenible.

d’incorporar

l’import

corresponent

a

La Sra. Sánchez comenta que amb aquesta documentació és on ha vist que les
obres han d’estar executades el juliol 2019.
El batle diu que s’han de fer a la major urgència els tràmits per adjudicar
les obres quan abans millor.
Vist l’expedient que es
Pressupost municipal de
extraordinari

tramita per la modificació núm. 17/2018 del
l’exercici 2018 en la modalitat de crèdit

Vista la legislació aplicable així com allò disposat a la base núm. 13 de
les Bases d’Execució del Pressupost 2018
Vist l’informe de la secretària-interventora interina i el certificat emès
per aquesta.
La comissió per unanimitat, proposa al Plenari municipal, l’adopció dels
següents acords:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària núm. 17/2018, en
la modalitat de crèdit extraordinari, amb el detall següent:
INGRESSOS
Concepte
75001

DESPESES
Partida
150-61002

Denominació
De la CAIB: Fons per afavorir el turisme
sostenible corresponent al Pla Anual de 2017
TOTAL

Denominació
Millora
de
(tram sud)
TOTAL

les

instal·lacions

del

c/

Major

Import
493.262,91€
493.262,91€

Import
493.262,91€
493.262,91€

L’import de les dotacions pressupostàries que s’incrementen a l’estat de
despeses coincideix amb l’augment dels ingressos que les financen, quedant
d’aquesta manera anivellat el Pressupost, donant-se així compliment al que
disposa l’article 16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentat expedient de
modificació pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions.
L’aprovació serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà
adoptar expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Batle explica que aquesta modificació comporta
incorporar al pressupost actual aquests prop de 500.000€ que venen de
l’Impost de Turisme Sostenible i aniran a finaçar el 100% del projecte
d’obres del carrer Major tram sud, que s’aprovarà en un punt posterior.
El Sr. Batle comenta que l’equip de govern va apostar per enviar aquest
projecte al Pla Anual de Turisme sostenible i han fiançat el 100% i en
conseqüència s’han de felicitar tots.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA NÚM. 18/2018, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT
(E0099/2018/5)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 15.11.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient que es tramita per la modificació núm. 18/2018 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018 en la modalitat de suplement de
crèdit.
Vista la legislació aplicable així com allò disposat a la base núm. 13 de
les Bases d’Execució del Pressupost 2018
Vist l’informe de la secretària-interventora interina i el certificat emès
per aquesta.
La comissió per unanimitat, proposa al Plenari municipal, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària núm. 18/2018, en
la modalitat de suplement de crèdit, amb el detall següent:

A) INGRESSOS
Partida

Concepte

Consign
actual

Suplemen Consign
t
definitiv
a

76103

Del CIM: Pla d'equipaments
culturals

10.000€

6.020€

16.020€

TOTAL

10.000€

6.020€

16.020€

B) DESPESES
Partida

Concepte

Consign
actual

Suplemen Consign
t
definitiv
a

1721–
63302

Canvi de lluminàries poliesportiu
i pistes de tennis

13.615,88
€

6.020€

19.635,88
€

TOTAL

13.615,88
€

6.020€

19.635,88
€

L’import de les dotacions pressupostàries que s’incrementen a l’estat de
despeses coincideix amb l’augment dels ingressos que les financen, quedant
d’aquesta manera anivellat el Pressupost, donant-se així compliment al que
disposa l’article 16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentat expedient de
modificació pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions.
L’aprovació serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà
adoptar expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es tracta d’incorporar
pressupost la subvenció atorgada pel Consell Insular de Menorca.

al

Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SETÈ.- PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL TRAM SUD DEL CARRER
MAJOR. APROVACIÓ INICIAL (E0462/2018/12)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 15.11.2018, que es transcriu a continuació:
“El Batle explica que es tracta del projecte de la peatonalització d’un
tram del carrer Major, des de Sa plaça fins es Cap de la Vila. Comenta que
aquest projecte contempla totes les infraestructures; clavegueram, tubs de
gesa, pluvials, aigua, gas i demés així com la inclusió de l'adoquinat.
La Sra. Goñalons demana si el terra no serà igual que l’altra part del
carrer Major que s’està executant ara i el batle respon que no. Comenta que
voldríen que fos igual, però que ara per ara el projecte contempla un
adoquí diferent. Explica que la tramitació és l'aprovació inicial per
plenari, l'exposició pública, aprovació definitiva per ple, aprovació de
plecs, publicació, presentació d’ofertes i adjudicació. Diu que la previsió
és que les obres comencin el mes de febrer.
La Sra. Sánchez demana el termini d’execució del finançament i el batle
respon que quatre mesos i que les obres han d’estar executades el 2019. La
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Sra. Sánchez diu que ha llegit en algun lloc que el termini d’execució és
el juliol de 2019 i que torna ser molt ajustat. El batle diu que troba que
és el desembre però que si fos el juliol més que mai s’haurà de tramitar de
forma urgent. Manifesta que es tracta d’un projecte de 493.000 € finançats
amb el 100% per l’impost de turisme sostenible 2017.
La Sra. Sánchez demana si s'ha modificat aquest projecte si està subjecte a
la conducció dels pluvials.
El batle explica que ara es tracta d’aprovar el projecte per la millora de
les instal·lacions i que posteriorment s’aprovarà l’altra que es per dur
els pluvials possiblament al barranc de s’engolidor. Comenta que serà un
cas similar al de l’aparcament de l'Av Binicudrell . Es taparan la xarxa
dels pluvials per tal que no hi puguin anar i així l’aigua vagi pe damunt i
quan el projecte de les pluvials estigui llest destapar-ho.
El Sr. Verdú diu que s’hauria de fer tota la plaça igual i que s’ha de fer
de manera que es tengui en compte la possibilitat que si un dia (pel que
sigui) s'hi han de passar vehicles puguin passar-hi sense problemes que els
adoquins es trenquin.
El batle hi està d'acord sempre que el pressupost no barati. Informa que en
principi el pressupost de sortida és generós al igual que va passar amb el
del tram nord que va tenir una baixada considerable amb el finalment
licitat.
Atès que l'enginyer de Camins, Canals i Ports i arquitecte, Joan J. Morro
Martí ha redactat per encàrrec de l'Ajuntament des Migjorn Gran el
"Projecte
constructiu millora de les instal·lacions del tram sud del
carrer Major.
Vist l'informe tècnic redactat per l'arquitecte municipal de data 5.11.2018
Vist l'informe jurídic redactat per la secretària interventora interina de
data 5.11.2018
La comissió, per tres (3) vots a favor; un (1) del batle i dos (2) del grup
popular i tres (3) abstencions del grup socialista, proposa al plenari
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte constructiu millora de les
instal·lacions del tram sud del carrer Major. redactat per l'enginyer de
Camins Canals i Ports Joan J. Morro Marti en data març 2015 juntament amb
l'annex redactat per mateix enginyer en data setembre 2018, i condicionat a
les condicions imposades per a Direcció General de Salut Pública i
Participació en data 2.10.2018 i amb l'advertiment de que la instal·lació
de recollida i evacuació de les aigües pluvials prevista en aquest projecte
no podrà entrar en funcionament fins que no s'hagin executat
-prèvia
tramitació
corresponent-,
les
obres
corresponents
al
"Projecte
de
canalització de la xarxa d'aigua pluvial al carrer cap de la Vila des
Migjorn Gran i dipòsit laminador de tempesta al camí de s'Engulidor", amb
un pressupost d'execució per contracte per la quantitat de 482.162,91€ (IVA
inclòs).
SEGON.- Procedir a l'obertura d'un termini de 15 dies hàbils d'exposició
pública del projecte inicialment aprovat, donant compliment així a allò
previst a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre.
TERCER.- Notificar l'esmentat acord a l'Agència Estratègica Turística de
les Illes Balears.”
Obert el debat, el Batle explica que es tracta d’un projecte que es va
exposar al públic i es va demanar si veien bé que es fes peatonal el tram
sud del carrer Major, des de la plaça al Cap de la Vila. El Sr. Batle

continua dient que el projecte ha estar redactar per l’enginyer de Camins
Sr. Joan Morro i contempla posar totes les infraestructures noves, i inclou
el clavegueram i preveu peatonalitzar tot aquest tram.
El Sr.Batle comenta que es un projecte que ve finançar en el seu 100% per
l’impost de turisme sostenible com s’ha comentat a un punt anterior.
El Sr. Batle explica que s’ha fet tota la documentació pertinent i comenta
que s’ha hagut de demanar informe a la Conselleria de Sanitat al igual que
es varen fer amb la resta de projectes que afecten als carrers, al
canviarse la canalització d’aigua. El Sr. Batle continua dient l’informe de
Sanitat es favorable amb l’advertiment de que la recollida de pluvials ara
no té sortida, al igual que va passar amb el projecte de recollida de
pluvials de l’av. Binicudrell.
El Sr. Batle diu que aquest problema es solucionarà amb un altre projecte
que s’està redactant i que vindrà finançat amb romanent propi dels
romanents de tresoreria municipal que es van desbloquetjar fa un mig any
desprès de temps d’intentar-ho. I conclou que es podrà executar aquest
projecte.
El Sr. Batle comenta que aquest projecte enllaça amb tots els projectes que
ara s’esta`n desvenvolupant i és molt important pel municipi des Migjornn.
El Sr. Batle explica que el projecte s’exposarà al públic durant 15 dies,
moments que s’aprofitaran per a fer els plecs i desprès en un ple
extraordinari el mes de desembre, que intentarà coincidir amb el de
Pressupostos, s’aprovaria definitivament i es treuria a licitació.
La Sra. Sànchez diu que el seu grup s’abstindrà, i diu que està d’acord amb
que aquest era el projecte estrella del programa electoral del partit
socialista i està contenta que ara es tiri endavant, no obstant això hi ha
coses que els preocupen dels informes i considera que hi manca informació i
comenta que esperaran a veure com s’encaixa tot en el moment de l’aprovació
definitiva i la resta de projectes pendents.
La Sra. Sànchez conclou que esperan a l’aprovació definitiva.
El Sr. Verdú diu que s’estranya que el partit
abstendre quan era un projecte dels socialistes.

socialista

es

vulgui

El Sr. Verdú comenta que el partit popular no veu massa clar que el c/
Major en el seu tram sud sigui peatonal, però sembla ser que els cotxes
podran seguir passant.
El Sr. Verdú conclou que es una gran cosa per el poble.
El Sr. Verdú demana quan es té previst que comencin aquestes obres.
El Sr. Batle respon que preveuen començar el mes de febrer i que abans de
l’estiu estessin acabades, ja que tenen una duració de 4 mesos.
El Sr. Verdú demana quan es pensa fer el projecte posterior d’evacuació de
les pluvials.
El Sr. Batle respon que aquell projecte encara no està redactat i seria
convenient que es poguessin fer conjuntament, però desconeix si podrà ser.
El Sr. Verdú comenta que s’haurien de fer a la vegada, ja que un cop esta
connectat hi ha d’haver una sortida.
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El Sr. Batle respon que com es faran en època de menys pluja tal vegada no
és doni el mateix problema que a l’avinguda de la Mar que s’ha hagut
d’obrir.
El Sr. Batle conclou que seria convenient que es poguessin fer alhora, però
el projecte encar s’està redactant, però es disposa de la partida
pertinent.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per cinc (5) vots
a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i
quatre (4) abstencions de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i Sr.
Riudavets.
VUITÈ.- 1ERA CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS PLUVIALS
AL CARRER MAJOR TRAM NORD I MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA DE L'AV. DE
LA MAR (E0003/2018/2)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 15.11.2018, que es transcriu a continuació:
“Atès que la Disposició Addicional Segona apartat 1r de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic per el que es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP,
disposa que correspon als Alcaldes i als Presidents de les Entitats Locals
les competències com a òrgans de contractació respecte dels contractes
d'obres, de subministre, de serveis, els contractes de concesió d'obres,
els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius
especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6 milions
d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la duració no sigui
superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import
acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantía
assenyalada.
L'apartat 2n de la Disposició Addicional Segona, estableix que correspon al
Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
mencionats en l'apartat anterior que celebri l'Entitat Local, quan pel seu
valor i duració no corresponen a l'Alcalde o President de l'Entitat Local,
conforme l'apartat anterior. Així mateix, correspon al Ple l'aprovació dels
plecs de clàusules administratives generals a que és refereix l'article 121
d'aquesta llei.
Vista la 1era certificació, signada per l'enginyer d'obres públiques Manel
de Febrer Olives encarregat de la direcció de l'obra i el representant de
l'empresa contractista Construccions Olives, SL, s'ha comprovat que el
pressupost adjudicat en el seu dia.
Per això, la Comissió proposa al Ple per unanimitat, l'adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar la 1era certificació de l'obra "Projecte constructiu de
nous pluvials al c/ Major -tram nord- i millora del drenatge de la rotonda
de l'avinguda de la mar des Migjorn Gran" amb el següent detall:
-

pressupost de l'obra:
pressupost de l'adjudicació:
pressupost de les obres executades 26.10.2018:
1era certificació:
resta pendent d'executar:

588.040,00€
573.298,00€
55.454,63€
55.454,63€
517.843,37€

SEGON.L'esmentada
certificació
pressupostària 150-61000.

anirà

a

càrrec

TERCER.- Ordenar el pagament d'aquesta certificació
disponibilitats de la tresoreria municipal.

de

la

d'acord

partida
amb

les

QUART.- Comunicar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que el seu grup votarà a favor, ja
que es la part de l’obra que s’ha fet fins el dia 26.10.2018, però vol fer
la mateixa reflexió que varen fer a la comissió informativa, i és que en
dos mesos d’obra l’execució de les mateixes no arribava a un 10% del total
de l’obra.
La Sra. Sànchez recorda que sempre demanen al Sr. Batle quina previsió és
té d’obra que s’aconseguirà executar en termini i mai sel’s hi ha donat
resposta.
La Sra. Sànchez comenta que sembla ser que s’allargat el termini de
justificació i els hi sembla bé, però troba que les obres estan bastant
aturades i no bastaran tres o quatre setmanes més.
La Sra. Sànchez conclou que el Sr. Batle va dir que els diners que es
perdessin de les obres financerament sostenibles per no arribar als
terminis fixats pel CIM s’haurien d’encaixar dins del pressupost 2019, i
això els preocupa ja que suposa pèrdua de capacitat d’inversió de cara al
pressupost 2019.
El Sr. Verdú demana d’on surt el 10% executat que diu la portaveu del
partit socialista.
La Sra. Sànchez respon la quantitat certiticada ve a ser un 10% del total a
pagar per a les obres.
El Sr. Verdú explica que les primeres certificacions normalment són les més
baixes ja que fan referència a moviments de terres, enderrocs, però quan
es comença a posar materials com tubs, arquetes...les certificacions pujen
molt més per la qual cosa segur que la pròxima certificació pujar molt més.
El Sr. Verdú conclou que no es pot bassar en la quantitat certificada ara
per dir que hi ha un 10% únicament executat., i considera que en aquests 15
dies s’ha de veure un canvi bastant gros.
El Sr. Batle comenta que desconeix el
l’enginyer li va dir que es díficil
executat.

% efectivament executat,
calcular un percentatge

inclòs
d’allò

El Sr. Batle diu que el que ha de preocupar es que abans de final d’any
estigui acabada l’obra i si no està acabada, no per falta de planificació
del Batle ni de l’equip de govern, sinó perquè es va decidir no fer obres
durant l’estiu a diferència d’altres ajuntaments que si varen fer obres a
l’estiu i no tindran problemes per a justificar.
El Sr. Batle comenta que va ser l’empresa qui va dir que ho faria en 2
mesos, i no va ser el Batle el qui ho va dir que es faria amb dos mesos,
sinó que ho va presentar com a millora. I S’ha vist que en dos mesos no
estarà i és vol pensar que de cara a final d’any hi hagi el màxim executat.
El Sr. Batle conclou que si no està acabat es posarà una partida de cara
l’any 2019, per poder acabar de pagar aquesta obra .
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El Sr. Batle conclou que tothom voldria que estés acabat abans d’acabar
l’any per tal que vingues el 100% finançat pel Consell Insular de Menorca,
però sino és possible s’haurà de posar aquesta quantitat al pressupost 2019
ja que l’empresa ha de cobrar.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
NOVÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DIPOSITADA PER TELEFÒNICA MÒVILES ESPAÑA, SA
SOCIEDAD UNIPERSONAL (E0127/2018/1)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 15.11.2018, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 8.10.2018 (RE 1270) Telefónica Móbiles España, SA
Sociedad Unipersonal, presenta escrit sol·licitant la devolució de la
fiança dipositada en data 24.7.2002 per un import de 1.000€, en concepte de
règim d'arrendament d'uns espais a la finca parcel·la 6A del Polígon 1 del
cadastre de rústica, ja que havia desmantellat la instal·lació.
La comissió, per unanimitat, proposa al plenari municipal l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Cancel·lar i retornar la fiança dipositada per Telefónica Móbiles
España, SA Sociedad Unipersonal, per un import de 1.000€ per garantir el
desmantellament de les instal·lacions de telefonia mòbil ubicades a la
parcel·la 6A del Polígon 1.
SEGON.- Notificar l'esmentat acord a Telefónica Móbiles España, SA Sociedad
Unipersonal.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’una devolució de
fiança que es va demanar ja que havien desmantallat una antena que hi havia
damunt el dipòsit d’aigua.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DESÈ.- BAIXA I DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS D'EXERCICIS TANCATS (DEVIN
2018/2; DEVIN 2018/7)
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 15.11.2018, que es transcriu a continuació:
“Vista la relació presentada des de Recaptació per tal de donar de baixa i
retornar ingressos indeguts d'exercicis tancats.
La comissió, per unanimitat, proposa al plenari municipal l’adopció dels
següents acords:
ÚNIC.- Donar de baixa i retornar la quantitat de 420,28€ corresponent a la
següent relació:

PERÍODE
1R TRIM.
1R TRIM.
1R TRIM.
1R TRIM.
2N TRIM.

SUBJECTE
PASSIU
2014
M. G.
2014
M. G.
2014
M. G.
2014
M. G.
2014
M. G.

P.
P.
P.
P.
P.

REBUT
321
321
321
321
1058

SUBCONCEPTE
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament

A DONAR DE
BAIXA I
RETORNAR
5,5
9
11,66
0,55
5,5

2N
2N
2N
3R
3R
3R
3R
4T
4T
4T
4T
1R
1R
1R
1R
2N
2N
2N
2N
3R
3R
3R
3R
4T
4T
4T
4T
1R
1R
1R
1R
2N
2N
2N
2N
3R
3R
3R
3R
4T
4T
4T
4T
1R
1R
1R
1R
2N
2N
2N
2N

TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

1058
1058
1058
1795
1795
1795
1795
3276
3276
3276
3276
321
321
321
321
1064
1064
1064
1064
1808
1808
1808
1808
2553
2553
2553
2553
321
321
321
321
1073
1073
1073
1073
1825
1825
1825
1825
2580
2580
2580
2580
322
322
322
322
1078
1078
1078
1078

Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva

9
11,66
0,55
5
8,5
11,66
0,5
5,5
9
11,66
0,55
5,5
9
11,66
0,55
5
8,5
11,66
0,5
5,5
9
11,66
0,55
5,5
9
11,66
0,55
5
8,5
11,66
0,5
5
8,5
11,99
0,5
5,5
9
11,99
0,55
5,5
9
11,99
0,55
5
8,5
11,99
0,5
5
8,5
11,99
0,5
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3R
3R
3R
3R

TRIM.
TRIM.
TRIN.
TRIM.
2017
TOTAL

2017
2017
2017
2017

M. G. P.
M. G. P.
M. G. P.
M. G. P.
M.P.T.

1834
1834
1834
1834
548

Subministrament
Clavegueram
Cànon
Iva
IBI Urbana

5,5
9
11,99
0,55
23,95
420,28 €

SEGON.- Donar de baixa i retornar la quantitat de 23,95 € corresponent a la
següent relació:

ANY

BASE
LIQUIDABLE

IMPORT A PAGAR IMPORT PAGAT

A RETORNAR

2017

24.519,66 €

73,56 €

85,54 €

11,98 €

2017

24.519,66 €

73,56 €

85,53 €

11,97 €

TOTAL

23,95 €

Sense cap intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
ONZÈ.- BAIXA DE
(E0181/2018/1)

CRÈDITS

PENDENTS

DE

COBRAMENT

D'EXERCICIS

TANCATS

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 15.11.2018, que es transcriu a continuació:
“Vista la relació presentada des de Recaptació per tal de donar de baixa
crèdits pendents de cobraments d'exercicis tancats.
La comissió, per unanimitat, proposa al plenari municipal l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Interessat del servei de recaptació la relació de deutors a la
Hisenda Local, que bé per prescripció o per qualsevol altre causa o motiu
justificat, han de causar baixa en els capítols d’ingressos d’exercicis
tancats, ha estat facilitada la que consta a aquest expedient i que es
resumeix en el següent
1. BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

15.13000
16.13000
17.13000
15.13000
16.13000
17.13000

Quota
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota

TOTAL BAIXA

municipal impost s/activitats econòmiques 328,44
municipal impost s/activitats econòmiques 325,95
municipal impost s/activitats econòmiques 325,95
provincial impost s/activitats econòmiques 98,53
provincial impost s/activitats econòmiques 97,79
provincial impost s/activitats econòmiques 97,79

TOTAL

€
€
€
€
€
€

1.274,45 €

2. BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE LA GERÈNCIA REG. DEL CADASTRE
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

13.11300

Impost s/béns immobles de naturalesa urbana

TOTAL BAIXA
27,02 €

14.11300
15.11300
16.11300
17.11300

Impost
Impost
Impost
Impost

s/béns
s/béns
s/béns
s/béns

immobles
immobles
immobles
immobles

de
de
de
de

naturalesa
naturalesa
naturalesa
naturalesa

urbana
urbana
urbana
urbana

TOTAL

27,02
27,02
25,49
25,49

€
€
€
€

132,04 €

3. BAIXES PER INFORME
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

TOTAL BAIXA

17.31300 Taxa serveis: Activ. Esportives i Ús instal. Esportives 135,00 €
17.31200 Taxa serveis: Activitats culturals i recreatives
141,10 €
TOTAL
TOTAL BAIXES ANYS ANTERIORS

276,10 €
1.682,59 €

SEGON.- Que en virtut de l’exposat s’entén que la quantitat de MIL SIS-CENTS
VUITANTA-DOS amb CINQUANTA-NOU (1.682,59 €), no podrà ingressar-se per les
raons abans esmenades, pel qual, la permanència de les quantitats indicades
en els contrets de les partides d’ingressos especificades, perden la seva
virtualitat a efectes de poder ser exaccionades als deutors, en el seu cas,
o no podran ser ingressades per part de la Corporació.
TERCER.- Que en els casos precedents es poden entendre com a minoració en
els contrets de les partides assenyalades i pot, per tant, procedir la seva
modificació i baixa.”
Sense cap intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
Abans d’entrar en el punt de les mocion, el Sr. Batle demana si els dos
portaveus dels grups polítics estan d’acord en llegir únicament les
propostes d’acord.
Ambdos portaveus responen que si.
DOTZÈ.- MOCIÓ SOBRE LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A MENORCA
QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT
DES MIGJORN GRAN (E0025/2018/23)
La secretària interina llegeix la moció que es transcriu a continuació:
“MOCIÓ SOBRE LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A MENORCCA QUE
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN
Del diumenge dia 28 d'octubre al dimarts dia 30 l'illa
la interrupció del subministrament d'energia elèctrica
impacte i afectació que ha sofert, amb una durarda de
famílies perjudicades, i la interrupció de l'activitat
territori insular.

de Menorca va patir
més greu i de major
56 hores; milers de
a una gran part del

L'orígen d'aquest tall en el servei elèctric va ser un cap de fibló al
municipi d'Alaior, que ocasionà greus danys materials i provocà la caiguda
de torres d'alta tensió, gestionades per Red Eléctrica. Van quedar aturades
les subestacions d'Endesa de Ciutadella i Es Mercadal, i van deixar sense
electricitat els municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es
Migjorn i també Alaior, amb més de 50.000 usuaris afectats i perjudicats.
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Uns fets que han posat de manifest la vulnerabilitat energètica de Menorca,
així com la imprevisió i la ineficaç resposta de les administracions i
autoritats responsables, amb un incomprensible retard en actuar i aplicar
mesures per a restablir el subministrament mentre es procedia a reparar les
xarxes d'alta tensió.
Cal tenir en compte que el fet de no estar operatiu l'enllaç submarí amb
Mallorca agreuja la situació d'aïllament i vulnerabilitat energètica de
Menorca.
Tota vegada que no disposam d'aquest enllaç submarí Mallorca-Menorca, el
passat 8 de gener -fa nou mesos- el conseller de Territori, Energi i
Mobilitat del Govern balears, Marc Pons, juntament amb la presidenta des
Consell insular, Susana Mora, van anunciar el "compromís" de la Secretaria
d'Estat d'Energia d'aprovar un pla de contingència amb el doble objectiu de
garantitzar el servei elèctric de tota Menorca i també actuar amb rapidesa
i eficàcia en cas de produïr-se la interrupció del subministrament.
Aquest "compromís" implicava la creació d'una comissió de coordinació amb
la participació de responsables del Ministeri per a la Transició
Energètica, el Govern balear i el Consell de Menorca que havia d'impulsar
la instal·lació del cable submarí i dissenyar, redactar i preveure el
continugt, recursos i mesures del pla de contingència.
La realitat, tal com es va comprovar a partir del diumenge 28 d'octubre, ha
estat una altra: no hi va haver capacitat de reacció i el pla de
contingència no va funcionar; tota vegada que durant 56 hores més de 38.000
usuaris
(comptabilitats
com
a
contadors
únics)
van
quedar
sense
electricitat i altres serveis essencials.
Moltes famílies, escoles, empreses, botigues i oficines, amb una major
incidència als municipis de Ponent de l'Illa per la durada, van quedar
durant quasi bé tres dies sense llum, sense aigua, sense telefonia i sense
connexió a Internet; uns fets gravíssim s i lamentables que no es poden
tornar a repetir.
Aquest desastre, amb danys i perjudicis a tots els àmbits i sectors, posa
de manifest el fracàs del pla de contingència així com la negligència i la
imprevisió de la comissió de coordinació, amb una directe responsabilitat
del conseller d'Energia de Balears, Marc Pons, i la presidenta del Consell,
Susana Mora.
El Partit Popular denuncia que la presidenta del Govern balear, Francina
Armengol, enlloc d'haver-se desplaçat a Menorca a primera hora del matí del
dilluns 29 d'octubre, va preferir quedar a Mallorca, i no va venir a
Menorca fins dilluns capvespre, obligant a repetir una reunió celebrada el
matí, per a fer-se una fotografia.
Lamentam i denunciam també la manca d'autocrítica dels responsables
polítics del Govern balear i del Consell de Menorca, que només saben dir
que la culpa és de l'anterior president del Govern d'Espanya, Mariano
Rajoy, però no demanen perquè no ha funcionat el pla de contingència
anunciat per ells mateixos el gener d'enguany.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta
aquestes
PROPOSTES D'ACORD:
1.- L'Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern d'Espanya, al Govern de
les Illes Balears i al Consell de Menorca a redactar i fer públic un pla de

contingència que sigui realment eficaç i preventiu; amb les MESURES I
RECURSOS necessaris per a garantitzar el subministrament elèctric a Menorca
i el seu restabliment en cas d'interrupció; i amb l'objectiu d'evitar que
es torni a repetir la manca de serve elèctric patida pels menorquins del 28
al 30 d'octubre.
2..- L'Ajuntament des Mijorn Gran inssta al Govern d'Espanya, al Govern de
les Illes Balears i al Consell de Menorca a agilitzar i accelerar la
instal·lació d'un nou enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca
3.- L'Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern de les Illes Balears a
aprovar, a la major brevetat possible, una línia d'ajuts per fer front als
danys materials i les pèrdues que han sofert els afectats pel cap de fibló
del 28 d'octubre i la interrupció del subministrament elèctric a Menorca.
4.- L'Ajuntament des Migjorn Gran reprova al conseller de Territori,
Energia i Mobilitat des Govern balear, Marc Pons i la presidenta des
Consell Insular, Susana Mora, per la seva imprevisió i improvisació per a
evitar i resoldre amb diligència la interrupció del servei elèctric a
Menorca del 28 al 30 d'octubre.
Menorca, novembre de 2018”
Obert el debat, el Sr. Verdú comenta que es una moció que els hi ha passat
el partit popular i hi estan totalment d’acord, i comenta que els hi havia
passat altres de caire estatal, però com varen arribar a un acord al passat
ple amb el Sr. Riudavets de presentar mocions que únicament afecten al
municipi no n’han presentat d’altres.
El Sr. Verdú explica que el que volen és que es faci un pla de contingència
que doni el resultat que s’esperava que havia de durar però no s’ha donat.
El Sr. Verdú comenta que si hagués passat el mes d’agost, hagués estat
pitjor ja que Menorca viu del turisme.
El Sr. Verdú conclou que el que es vol és que hi hagi un pla de
contingència amb unes obligacions clares a complir, i creu que Menorca no
estava preparada pel que va passar i es demana que hagués passat si
s’hagues espetllat la subestació de Maó, cosa que hagués afectat a tota
l’illa, i considera que el problema d’energia electrica no estava ben
solucionat.
Sense cap més intervenció, es sotmet a votació i s’aprova per cinc (5) vots
a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay i Sr. Camps i
quatre (4) vots en contra de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra. Goñalons i
Sr. Riudavets.
TRETZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS NOU MEMBRES DEL CONSISTORI DE L'AJUNTAMENT
DES MIGJORN GRAN DE FORMA CONJUNTA I SOLIDÀRIA EN RELACIÓ AL 25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (E0025/2018/24)
La secretària interina llegeix la moció que es transcriu a continuació:
“ELS NOU MEMBRES DEL CONSISTORI DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
PRESENTEN DE FORMA CONJUNTA I SOLIDÀRIA LA SEGÜENT
M O C I Ó
25-NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els tres-cents seixanta-cinc dies de l'any haurien de ser, tots i cadascun,
25-Novembre,
Dia Internacional per erradicar la Violència contra les Dones.
Els components de la Corporació Local des Migjorn Gran manifestam el nostre
ferm compromís amb les dones víctimes d'aquesta xacra social. Se necessita
el compromís individual de la ciutadania -dones i homes, homes i dones- i
el compromís col·lectiu
de la Societat. No un sol dia, idò, sinó tots els dies de l'any. La
violència masclista ens interpel·la a totes i tots; per tant, la nostra
obligació és combatre-la amb tots els mitjans.
Garantir una vida lliure de violència per a les dones, les seves filles i
els seus fills, és un objectiu prioritari. No serem una democràcia plena
mentre existeixin dones amenaçades i insegures; i mentre algunes d'elles
acabin malferides o assassinades.
La violència de gènere no té cabuda en cap societat. Eliminar-la i protegir
les víctimes no és una opció, és una obligació. Les dones tenen dret a
viure en llibertat i que les seves vides no estiguin en perill pel fet de
ser dones.
El combat contra la violència masclista i l'atenció a les víctimes no podrà
avançar si no s'estableixen mecanismes de coordinació entre les diferents
administracions. Totes les institucions hem de remar juntes i en la mateixa
direcció, per damunt de plantejaments polítics i estratègies. Perquè açò
sigui possible, ens hem de dotar dels recursos econòmics
i del personal especialitzat que requereix l'actual situació.
Les accions i actuacions a tirar endavant poden ser moltes i variades:
garantir un any de treball a víctimes de violència de gènere sense
ocupació; millorar els protocols sanitaris per a la detecció de la
violència de gènere per part dels professionals sanitaris; implantar agents
de coeducació que actuïn als centres d'ensenyament, però també al carrer en
horari de tarda; aplicar decididament el Pacte Social Re-Acció contra les
violències masclistes; desplegar les mesures previstes al Pla Estratègic
del Govern de les Illes Balears; en definitiva, fomentar la igualtat
radical en tots els àmbits de la nostra vida col·lectiva.
Els Ajuntaments som una peça imprescindible en aquesta batalla: som
primer recurs -en ocasions l'únic- que tenen al seu abast les víctimes.
3 d'Agost s'aprovà un Reial Decret Llei (convalidat, per unanimitat,
Congrés dels Diputats) que retorna les competències
als Ajuntaments en la promoció de la Igualtat i la lluita contra
Violència de Gènere.

el
El
al
la

Ara per ara, el Decret Llei s’està tramitant al Congrés dels Diputats com a
Projecte de Llei, amb l'objectiu compartit per tots els grups de l'arc
parlamentari de millorar els processos judicials i facilitar l'accés als
recursos d'assistència, pel fet d'introduir que l'acreditació de situacions
de violència pugui realitzar-se a efectes administratius mitjançant informe
dels serveis socials o dels serveis d'acolliment. A més a més, amb aquesta
fórmula es facilita l'accés a drets laborals i prestacions de la Seguretat
Social; i, molt important, modifica el Codi Civil perquè els menors
exposats a Violència de Gènere només necessitin el permís d'un progenitor
per rebre atenció psicològica. Un maltractador no pot ser un bon pare.
També seran accions positives promoure que jutges i magistrats tenguin una
formació específica en matèria d'igualtat, així com per augmentar el nombre
de jutjats penals especialitzats en violència masclista. O bé, mitjançant

l'Observatori de Salut de les Dones, trobar solucions en matèria
d’habitatge per a les dones víctimes de Violència de Gènere.
O, en fi, garantir la igualtat de tracte real i la igualtat d'oportunitats
entre dones i homes en temes d'ocupació, per tal d'avançar en la igualtat
efectiva dins l'àmbit laboral i empresarial.
Per acabar, voldrem celebrar que el Pacte d'estat contra la Violència de
Gènere doti de forma suficient les partides a percebre pels Ajuntaments; i
que aquests les optimitzem al màxim.
En suma, avui clamam pel Consens polític i social; perquè ningú no defugi
responsabilitats; perquè sabem donar celeritat i eficiència a les
actuacions; pequè la lleialtat sigui la Norma.
Per tot açò fins aquí exposat, proposam l'adopció plenària dels següents
acords:
1. Que el Govern d'Espanya continuï impulsant les mesures recollides en el
Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere; en tots esl àmbits possibles:
educatiu, social, legal i jurídic, econòmic, de protecció efectiva de les
víctimes, de conscienciació i sensibilització social.
2. Que el Govern dels Illes Balears continuï treballant en favor de la
igualtat de dones i homes; desenvolupant la llei 11/2016, de 28 de juliol,
d'Igualtat de dones i homes.
3. Impulsar des dels ajuntaments el Pacte Social contra les Violències
Masclistes “ReAcció”; afavorint al màxim l'adhesió ciutadana.
4.- Instar els mitjans de comunicació social a evitar aquells continguts
que transmetin
un estereotip de relacions de parella basat en comportaments masclistes.
Es Migjorn Gran, 20 de novembre de 2018”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que hi ha poca cosa a debatre i
comenta que se n’alegra de que sigui una moció presentada per a tots els
grups polítics de la coorporació i sobretot per un tema que esgarrifar tant
com la violència de gènere.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la moció i s’aprova per
unanimitat.
El Sr. Batle comenta que abans de passar al
vol introduir per urgència, la ratificació de
Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament des
col·laboració d’ambdues administracions en el
financerament sostenibles.

punt de precs i suggeriments
l’addenda al conveni entre el
Migjorn gran per a regular la
desenvolupament de projectes

Sense cap més intervenció, es sotmet a votació la urgència i s’aprova per
cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Berlinghieri, Sr. Verdú, Sr. Triay
i Sr. Camps i quatre (4) abstencions de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sra.
Goñalons i Sr. Riudavets.
CATORTZÈ.- ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L’AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A REGULAR LA COL·LABORACIÓ D’AMBDUES
ADMINISTRACIONS
EN
EL
DESENVOLUPAMENT
DE
PROJECTES
FINANCERAMENT
SOSTENIBLES

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

Vista la proposta
continuació:

de

Batlia

de

data

29.11.2018,

que

es

trancriu

a

Atès que en data 20.11.2018 i 22.11.2018 la Presidenta del Consell Insular
de Menorca i el Batle de l’Ajuntament des Migjorn Gran varen signar
l’addenda al Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament des
Migjorn Gran per a regular la col·laboració d’ambdues administracions en el
desenvolupament de projectes financerament sostenibles.
Per tot això propòs al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Ratificar l’addenda al Conveni entre el Consell Insular de Menorca
i l’Ajuntament des Migjorn Gran per a regular la col·laboració d’ambdues
administracions
en
el
desenvolupament
de
projectes
financerament
sostenibles.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca.
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que no va poder passar per comissió
perquè va tenir entrada dia 21 i el dia següent es va signar i retornar al
CIM.
El Sr. Batle comenta que la Presidenta del Consell Insular de Menorca a la
reunió de Batles de novembre els hi va dir que farien aquesta addenda per
ampliar el termini fins el dia 30 de desembre de 2018, però en el document
remès per a la seva aprovació no específica aquesta data, i llegueix
textualment la clàusula de vigència de l’addenda.
El Sr. Batle creu que s’ha de fiar de la paraula de la presidenta del
Consell però en l’addenda no surt aquesta data.
El Sr. Riudavets demana si disposen de l’acta de la reunió de Batles.
El Sr. Batle respon que no, que la remeten amb la pròxima convocatòria.
La Sra. Sànchez comenta si arran d’aquest document s’ha fet una consulta al
Consell Insular de Menorca.
El Sr. Batle respon que no.
La Sra. Sànchez diu que s’hauria d’haver consultat abans de portar-ho per
urgència.
El Sr. Batle creu que s’han de fiar de la data dita per la Presidenta del
CIM.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

CATORZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
No n’hi ha.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20:50 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

