ACTA DE LA
16/07/2007.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L’AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 16/07/2007, es reuneixen a la
sala d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Andrés Moll Huguet
Mercedes Francesca Bresco
Jaime García Romagosa
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

Presideix la sessió el batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit per la
secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
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 ACTES SESSIONS ANTERIORS
Els regidors tenen còpia de les actes de la sessió constitutiva de
16.06.2007 i de la sessió extraordinària de 29.06.2007. El Sr. Sánchez
Tuomala diu que
el darrer paràgraf del tercer punt (Programa de festes
2007) de l’acta de 29 de juny no reflexa correctament la seva intervenció,
per la qual cosa proposa la seva substitució pel següent “ El Sr. Sánchez
diu que, igual que s’ha previst fer una reunió amb les entitats del
municipi, l’Ajuntament hauria de fer una reunió amb els tres grups polítics
municipals per tal que aquests puguin assabentar-se i participar en la
programació. El Sr. Batle indica que la reunió amb les entitats s’ha
convocat pel dimecres, per la qual cosa, responent a la petició del Sr.
Sánchez, es celebrarà una reunió dels tres grups polítics el proper
dijous”.
Incorporada l’esmena observada a l’acta de dia 29 de juny, se sotmeten les
dues actes a votació i s’aproven per unanimitat.
SEGON.-

GRUPS POLÍTICS CONSTITUÏTS. DONAR-NE COMPTE.

De conformitat amb el que disposa el Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compta de la constitució dels
grups polítics amb representació corporativa, la denominació, composició i
portaveus dels qual s’indiquen a continuació:
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Denominació grup

Integrants

Portaveu

Popular
Andrés Moll Huguet
Mercedes
Francesca
Bresco
Jaime García Romagosa
Maria Pons Pons
Socialista des Migjorn Pedro
Gaspar
Moll
Gran
Triay
Elena Baquero González
Juan
R.
Sánchez
Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Alternativa
Migjorn Gran

Purificación
pes Sales

Mercedes
Bresco

Pedro
Triay

Francesca

Gaspar

Mira Purificación
Sales

Moll

Mira

Vista de la relació anterior, el Ple en resta assabentat.
TERCER.- DECRETS NOMENAMENT TINENTS DE BATLE. DONAR-NE COMPTE
Es llegeix la següent resolució d’Alcaldia de data 11.07.2007:
“Aquesta alcaldia, fent ús de les facultats que li confereixen els articles
21.2 i 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, RESOLC:
Primer.- Nomenar tinents de batle als següents regidors:
Primer tinent de batle: Mercedes Francesca Bresco
Segon tinent de batle: Jaime García Romagosa
Tercer tinent de batle: Purificación Mira Sales
Correspondrà als tinents de batle, per l’ordre del seu nomenament,
substituir al Batle en la totalitat de les seves funcions en els supòsits
de vacant, absència o malaltia.
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats.
Tercer.- Donar compte d’aquests nomenaments al Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que es celebri
Es Migjorn Gran, 11 de juliol de 2007
El Batle,
Andrés Moll Huguet

Davant meu,
La Secretària,
María Cristina Gascón Mir”

El Ple en resta assabentat.
QUART.- DECRET DELEGACIÓ COMPETÈNCIES D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTE
En el quart punt de l’ordre del dia la secretària llegeix la resolució
d’Alcaldia de data 12.07.2007, que diu el següent:
“Aquesta alcaldia, fent ús de les atribucions que li atorguen l’article
21.3 de la Llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 268/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals, RESOLC:
Primer.- Delegar en la primera tinent de batle, Mercedes Francesca Bresco,
les àrees de turisme i esports. Aquesta delegació genèrica abasta la
facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers.
Segon.- Delegar en el segon tinent de batle, Jaime García Romagosa, les
àrees d’hisenda, patrimoni i serveis públics. Aquesta delegació genèrica
engloba les següents àrees de gestió: hisenda, règim intern, pressupost i
finançament municipal, patrimoni (inventari i control de béns municipals),
brigada i serveis públics (aigua i clavegueram, depuradora, carrers,
enllumenat públic, cementeri, camins rurals). Aquesta delegació genèrica
abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en
general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.
Tercer.- Delegar en la tercera tinent de batle, Purificación Mira Sales,
els serveis a la persona i la participació ciutadana. Aquesta delegació
genèrica engloba les següents àrees de gestió: salut i benestar social,
infància, joventut, gent major, família, immigració, voluntariat i
associacions, educació, cultura, cooperació i participació ciutadana. La
delegació abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i
gestionar-los en general, així com la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers, i comprèn:
-

-

-

-

Les fases –amb els mateixos límits de competència que corresponen a la
batliad’autorització de despesa (A), disposició (D) i reconeixement
de l’obligació (O) corresponent a la gestió dels capítols II, IV i VI
del pressupost de despeses de les diverses àrees delegades o allò que es
fixi anualment en les bases d’execució del pressupost en els propers
exercicis econòmics.
La direcció i comandament directe – no superior- del personal adscrit
als serveis delegats, aprovació de bases per a la seva selecció, el seu
nomenament i sancions (no la separació del servei dels funcionaris ni
l’acomiadament del personal laboral).
L’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars,
convocatòria de licitacions i adjudicació de les contractacions de
serveis i subministraments relacionats amb la delegació i la competència
dels quals s’atribueix per la normativa local a l’Alcaldia, sempre que
existeixi consignació pressupostària suficient per poder comprometre la
despesa.
L’aprovació dels projectes d’obra i serveis la competència dels quals
s’atribueix per la normativa local a l’Alcaldia.

Quart.- Delegar en la regidora Maria Pons Pons les àrees de mobilitat i
festes. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els
serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Es Migjorn Gran, 12 /07/2007
Davant meu,
El Batle,
La Secretària,
Andrés Moll Huguet
María Cristina Gascón Mir
El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ.- APROVACIÓ,
CORPORACIÓ

SI

PERTOCA,

PROPOSTA

NOMENAMENT

TRESORER

DE

LA
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Es llegeix la proposta d’Alcaldia:
“D’acord amb l’article 92.4 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, en relació amb l’article 2 del Reial decret
1732/1994, de 29 de juliol, venc a elevar al Ple la següent
PROPOSTA
Designar en Jaime García Romagosa per al càrrec de tresorer municipal.
Així mateix i amb l’objectiu d’alliberar el tresorer de l’obligació de
constituir fiança, es proposa que el consistori acordi, conforme amb
l’Ordre de 16 de juliol de 1963, de respondre solidàriament del resultat de
la gestió de tresoreria.

Es Migjorn Gran,

EL BATLE,
Andrés Moll Huguet
11 de juliol de 2007”

S’obre el debat i el Sr. Sánchez, del grup socialista, demana si pot donar
lectura a l’escrit preparat pel seu grup i on s’explica la postura global
socialista davant les diverses propostes d’organització presentades per
l’Equip de Govern. El Batle contesta que s’ha de discutir punt per punt i
no de manera conjunta.
Se sotmet la proposta de designació del càrrec de tresorer a votació i
s’aprova per cinc (5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes
Migjorn Gran, i quatre (4) abstencions, del grup socialista des Migjorn
Gran.
SISÈ.- FORMACIÓ I COMPOSICIÓ COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Abans de llegir la proposta d’Alcaldia el portaveu socialista demana si es
preceptiu que als debats intervenguin només els portaveus dels grups o bé
poden participar, segons el temes a tractar, els diferents membres
integrants dels mateixos. El Batle demana la qüestió a la Secretària que
contesta que el Reglament Orgànic municipal (arts. 28, 37 i 39) no limita
les intervencions en el plenari al portaveu del grup polític, i que
correspon al Batle assegurar el correcte desenvolupament de les sessions,
dirigir els debats i mantenir el seu ordre. A la vista d’açò el Batle diu
que en aquest Plenari podran intervenir els regidors que cada grup
consideri convenient i que la futura Junta de Portaveus serà la que
proposarà l’ordre i les intervencions dels diferents grups en el Plenari.
Passant al fons de l’assumpte es llegeix la proposta d’Alcaldia que es
transcriu a continuació:
“Atès l’article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, així com l’article 24.1 de la llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que estableix
que en els municipis en què es constitueixi una junta de govern local o
així s’acordi pel Ple de la Corporació municipal hi haurà les comissions
informatives i de control dels òrgans executius municipals que acordi el
ple de la corporació o el reglament orgànic, integrades per representants
de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada
grup, amb la finalitat de facilitar l’exercici de la gestió municipal;
Atès que la Llei de Bases de règim local assenyala que aquests òrgans
tindran per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de

ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió del
Batle, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions;
Atès que l’article 124 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, assenyala que el número de comissions informatives
i denominació inicial es resoldrà mitjançant acord adoptat pel Ple a
proposta del batle, i l’article 125.c indica que l’adscripció concreta a
cada comissió dels membres de la corporació que n’hagin de formar part es
realitzarà mitjançant escrit del seu portaveu dirigit al batle;
Sol·licitada als diferents grups polítics la designació dels membres que
han d’integrar les comissions permanents i vistes les grans àrees en què
s’estructuren els serveis corporatius, venc a elevar al Ple la següent
P R O P O S T A
PRIMER.- CONSTITUIR
següents denominacions:

dues

comissions informatives permanents amb les

-

Comissió informativa d’hisenda, règim intern i territori. Tractarà les
següents matèries: hisenda, règim intern,
territori (urbanisme),
pressupost
i
finançament
municipal,
organització
i
planificació
municipal, noves tecnologies, governació, comerç, indústria, medi
ambient,
neteja i embelliment urbà. Actuarà també com a comissió
especial de comptes.

-

Comissió informativa de serveis a la persona. Tractarà les següents
matèries:
salut i benestar social, infància, joventut, gent major,
família, immigració, voluntariat i associacions, educació, cultura,
participació ciutadana, esports, festes, formació, turisme, seguretat i
convivència ciutadana, habitatge, mobilitat.

SEGON.- DETERMINAR
següents termes:

la

composició

concreta

de

cada

comissió

en

els

1.- Comissió informativa d’hisenda, règim intern i territori

Membres titulars
Andrés Moll Huguet
Jaime García Romagosa
Pedro Gaspar Moll Triay
Juan Roberto Sánchez Tuomala
Purificación Mira Sales

Grup polític
Grup partit popular
Grup partit popular
Grup socialista
Grup socialista
Grup Alternativa pes Migjorn Gran

Suplents

Grup polític

Mercedes Francesca Bresco
Maria Pons Pons
Elena Baquero González
Margarita Febrer Nieto

Grup partit popular
Grup partit popular
Grup socialista
Grup socialista

2.- Comissió informativa de serveis a la persona
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Membres titulars

Grup polític

Mercedes Francesca Bresco
Maria Pons Pons
Elena Baquero González
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

Grup partit popular
Grup partit popular
Grup socialista
Grup socialista
Grup Alternativa pes Migjorn Gran

Suplents

Grup polític

Andrés Moll Huguet
Jaime García Romagosa
Pedro Gaspar Moll Triay
Juan Roberto Sánchez Tuomala

Grup partit popular
Grup partit popular
Grup socialista
Grup socialista

TERCER.- La presidència efectiva de cada comissió s’efectuarà després de
la corresponent elecció realitzada en el si d’aquestes, i, una vegada
proposada a l’alcaldia, aquesta podrà delegar-la en el membre proposat.
Es Migjorn Gran, 13 de juliol de 2007
EL BATLE,
Andrés Moll Huguet”
Obert el debat, el Sr. Sánchez demana la paraula i indica que la proposta
és molt igual a l’existent fins ara per la qual cosa el seu grup està
d’acord, però que s’abstindrà pels motius que s’explicaran a la intervenció
global que llegirà al tractar el darrer punt de l’ordre del dia.
La portaveu del grup alternativa pes Migjorn Gran diu que el seu grup està
conforme amb la proposta.
Sense més intervencions se sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i
quatre (4) abstencions, del grup socialista des Migjorn Gran.
SETÈ.- CREACIÓ COMISSIÓ DE GOVERN, SI PERTOCA
Es dóna compta de la proposta d’Alcaldia, que diu:
“Atès que l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, assenyala que la Junta de Govern Local pot existir
en els municipis de menys de 5.000 habitants quan així ho disposi el seu
Reglament Orgànic o així s’acordi pel Ple de l’ajuntament;
Atès que l’article 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, recull amb els mateixos termes la
possibilitat de creació de la Junta de Govern Local, indicant que aquesta
tindrà les funcions que li atribueix la legislació bàsica de règim local;
Atès que la legislació bàsica –article 23.2- estableix que correspondrà a
la Junta l’assistència al Batle en l’exercici de les seves atribucions i
les atribucions que el Batle o altre òrgan municipal li delegui o li
atribueixin les lleis;
I atès que el Reglament Orgànic municipal ja contempla la figura de la
Junta de Govern i estableix que mitjançant acord plenari adoptat a cada

inici de mandat es determinarà la periodicitat de les sessions ordinàries,
així com els dies i les hores concretes en què hagin de tenir lloc, i
l’article 88 de la Llei municipal i de règim local balear diu que, per
exercir les seves competències resolutòries, la Junta ha de dur a terme
sessions ordinàries, venc a elevar al Ple la següent
PROPOSTA
Primer.- Crear la Junta de Govern local dins l’estructura organitzativa
municipal, amb el caràcter que li confereix la normativa aplicable i amb
les següents funcions:
a)
b)

L’assistència al Batle en l’exercici de les seves atribucions
Les atribucions que el Batle o altre òrgan municipal li delegui o li
atribueixin les lleis.

Segon.- Fixar una periodicitat mensual de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern local i a aquest efecte acordar la celebració d’aquestes el
darrer dimecres de cada mes a les 9:00 hores. En el supòsit que el dia
fixat fos inhàbil, la Junta ordinària es celebrarà el dia hàbil
immediatament posterior.
Tercer.- Acordar convocar totes les Juntes extraordinàries
necessàries per al bon funcionament de la gestió municipal
Es Migjorn Gran, 6 de juliol de 2007
EL BATLE,
Andrés Moll Huguet”

que

siguin

Obert el debat intervé el Sr. Sánchez Tuomala, del grup socialista des
Migjorn Gran, i diu que la proposta és com la que el seu grup va fer fa
quatre anys; comenta que és un bon instrument però que s’ha d’esperar a
comprovar quines són les delegacions que farà el Batle.
La Sra. Puri Mira, del grup alternativa pes Migjorn Gran, diu que està
conforme amb la proposta ja que el seu grup gestionarà un àrea i ha
acceptat ser tinent de batle; atès que es comparteix la gestió, alternativa
entra en la lògica plantejada pel seu grup durant tot aquest temps.
Finalment se sotmet la proposta d’Alcaldia a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i
quatre (4) abstencions, del grup socialista des Migjorn Gran.
VUITÈ.- CREACIÓ JUNTA DE PORTAVEUS, SI PERTOCA
La Secretària
continuació:

llegeix

la

proposta

d’Alcaldia

que

es

transcriu

a

“Atès que l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril estableix les regles
de l’organització municipal i diferència entre
l’existència d’òrgan
necessaris (batle, tinents de batle, Ple) i òrgans complementaris dels
anteriors,
I Atès que l’article 78 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears preveu la figura de la Junta de
portaveus, s’eleva al Ple la següent
PROPOSTA
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Primer.- Crear la “Junta de Portaveus” com a òrgan col·legiat de
caràcter deliberant i no decisori, que, presidit pel batle de l’Ajuntament,
estarà integrat per aquest i pels portaveus de cada un dels diferents grups
polítics amb representació en el Ple de la corporació.
Segon.- Aprovar el següent règim d’organització i règim jurídic:
a) Actuarà amb les funcions de secretari o secretària de la Junta de
Portaveus aquell que ho sigui de la corporació, a qui correspondrà
aixercar-ne acta succinta.
b) Poden assistir a les sessions de la Junta, amb veu però sense vot, els
membres o el personal de la corporació que el batle consideri convenient
que ho facin per tal d’oferir informació sobre assumptes concrets
sotmesos a la consideració o decisió de la Junta de Portaveus.
c) La Junta de Portaveus s’ha de reunir amb caràcter ordinari amb una
periodicitat mínima bimensual, el dia i l’hora que determini la mateixa
Junta en la primera sessió que dugui a terme. Açò no obstant, pot tenir
reunions de caràcter extraordinari si les convoca el seu president, a
iniciativa pròpia o a instància d’un dels portaveus dels grups polítics
d) Perquè la Junta es consideri vàlidament constituïda és necessari que hi
assisteixin, almenys, els portaveus dels grups que representin les dues
terceres parts del nombre legal de membres de la corporació.
Tercer.- La Junta de Portaveus té caràcter deliberant i en les seves
sessions no s’han d’adoptar acords ni resolucions amb força d’obligar
davant terceres persones. Té les funcions següents:
a) Accedir a les informacions que li proporcioni per difondre-les entre els
membres del seu grup.
b) Encaminar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i
amb la seva participació en els debats corporatius.
c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
Es Migjorn Gran, 11 de juliol de 2007
EL BATLE,
Andrés Moll Huguet”
En el torn d’intervencions pren la paraula el Sr. Sánchez Tuomala, del grup
socialista des Migjorn Gran, i repeteix el que ja ha comentat en els punts
anteriors: que la proposta és com la de fa quatre anys però que s’abstindrà
pels motius que explicarà al final. La portaveu d’Alternativa pes Migjorn
Gran diu que la Junta permetrà la participació de tots els grups polítics,
per la qual cosa està d’acord en la seva creació. Tanca les intervencions
el Batle per dir que la proposta contempla la possibilitat que es pugui
convocar la Junta a petició d’un únic portaveu.
Se sotmet la proposta d’Alcaldia a votació i s’aprova per cinc (5) vots a
favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4)
abstencions, del grup socialista des Migjorn
NOVÈ.- APROVACIÓ, SI PERTOCA, RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL PLE I COMISSIONS
INFORMATIVES
Comença el novè punt de l’ordre del dia amb la lectura íntegra de la
proposta d’Alcaldia:

“Atès que l’article 46.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, indica que el Ple celebrarà, com a mínim, sessió
ordinària
cada tres mesos en els muncipis de fins a 5.000 habitants, i
l’article 80.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears diu el mateix però especifica que encara que el
municipi no arribi a 5.000 habitants si existeix junta de govern local la
periodicitat del Ple ha de ser cada dos mesos com a mínim;
Atès que el Reglament orgànic municipal també fixa que el plenari celebrarà
una sessió ordinària com a mínim cada dos mesos, i que l’article 78.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals assenyala que la periodicitat de les sessions ordinàries –que no
excedirà de límit abans indicat- es fixarà mitjançant acord del Ple en
sessió extraordinària convocada en el termini dels trenta dies següents al
de la sessió constitutiva, venc en proposar al Ple la següent
P R O P O S T A
PRIMER: FIXAR la periodicitat bimensual de les sessions ordinàries del
Ple de l’Ajuntament, i a aquest efecte acordar la celebració d’aquestes el
darrer dijous de cada mes senar a les 20:30 hores. En el supòsit que el dia
fixat fos inhàbil, el Ple ordinari es celebrarà el dia hàbil immediatament
posterior.
SEGON: FIXAR la periodicitat bimensual de les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa permanent de serveis a la persona i a aquest efecte
acordar la celebració d’aquestes el tercer dijous de cada mes senar a les
20 hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la Comissió
informativa ordinària es celebrarà el dia hàbil immediatament posterior.
TERCER: FIXAR la periodicitat mensual de les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa permanent d’hisenda, règim intern i territori i a
aquest efecte acordar la celebració d’aquestes el tercer dijous de cada mes
a les 13 hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la Comissió
informativa ordinària es celebrarà el dia hàbil immediatament posterior.
QUART: ACORDAR convocar tots els plens i totes les comissions
informatives permanents extraordinàries que siguin necessàries per al bon
funcionament de l’ajuntament.
Es Migjorn Gran, 9 de juliol de 2007
EL BATLE,
Andrés Moll Huguet”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i
quatre (4) abstencions, del grup socialista des Migjorn Gran.
DESÈ.-NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN ÒRGANS COL·LEGIATS
La proposta de Batlia diu:
“Atès que l’article 38.d
del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, determina
que en el termini de trenta dies comptats des de la
sessió constitutiva de l’Ajuntament s’ha de celebrar sessió extraordinària
del Ple, sessió en la que s’haurà d’acordar el nomenament de representants
de la corporació en altres òrgans i institucions;
Escoltats els diferents grups polítics i a l’efecte de distribuir les
representacions col·legiades entre els diferents membres del consistori,
venc a elevar al Ple la següent
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P R O P O S T A
Primer.- Designar el Sr. Jaime García Romagosa com a representant de
l’Ajuntament
a la Junta general d’accionistes del Servei d’informàtica
Local de Menorca, S.A. (SILME) i com a suplent la Sra. Mercedes Francesca
Bresco.
Segon.- Designar el Sr. Jaime García Romagosa
en representació de
l’Ajuntament a l’Assemblea General de la Caixa de Balears Sa Nostra i com a
suplent la Sra. Mercedes Francesca Bresco.
Tercer.- Designar la Sra. Purificación Mira Sales com a representant
municipal en el Consell Escolar de l’Escola Pública Francesc d’Albranca i
com a suplent la Sra. Maria Pons Pons.
Quart.- Designar la Sra. Purificación Mira Sales com a representant de
l’Ajuntament en el Consell Escolar de l’Escoleta Infantil Xibit i com a
suplent la Sra. Maria Pons Pons..
Cinquè.- Designar la Sra. Maria Pons Pons com a representant de
l’Ajuntament a l’Assemblea de regidors del País Valencià, Catalunya, Illes
Balears, Catalunya Nord, la Franja, Andorra i l’Alguer, promoguda per la
Institució Joan Fuster, i com a suplent la Sra. Purificación Mira Sales.
Sisè.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant de
l’Ajuntament a la Junta de Govern del Consorci de Residus Urbans i Energia
de Menorca, i com a suplent el Sr. Jaime García Romagosa.
Setè.- Designar com a membres de la Comissió de seguiment d’aigües Es
Mercadal-Es Migjorn Gran:
Sra. Maria Pons Pons del grup popular. Com a suplents els Srs. Jaime
García Romagosa i Mercedes Francesca Bresco..
-

Sr. Pedro Gaspar Moll Triay del grup socialista i com a suplents els
Srs. Juan Sánchez Tuomala i Elena Baquero González.

-

Sra. Purificación Mira Sales del grup Alternativa pes Migjorn Gran.

Vuitè.- Designar la Sra. Purificación Mira Sales com a representant de
l’Ajuntament a la Junta de Govern del Fons Menorquí de Cooperació, i com a
suplent la Sra. Maria Pons Pons.
Novè.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant de
l’Ajuntament a la Comunitat de propietaris de l’edifici Llevant de la
urbanització de Sant Tomàs i com a suplent la Sra. Mercedes Francesca
Bresco.
Desè.- Designar la Sra. Mercedes Francesca Bresco com a representant de
l’Ajuntament a la Comunitat de propietaris de l’edifici c/ de s’Era, 32, i
com a suplent el Sr. Andrés Moll Huguet.
Onzè.- Designar LA Sra. Mercedes Francesca Bresco com a representant de
l’Ajuntament a
la Junta de administración y gobierno de la
urbanització de Sant Tomàs, i com a suplent el Sr. Jaime García Romagosa

Dotzè.- Designar
el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant de
l’Ajuntament a la Comissió de protecció civil de l’Illa de Menorca, i com a
suplent el Sr. Jaime García Romagosa.
Tretzè.- Designar la Sra. Purificación
Mira Sales com a representant
municipal al Patronat de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa
de Menorca, i com a suplent la Sra. Maria Pons Pons.
Catorzè.- Designar
la Sra. Purificación Mira Sales com a representant
municipal a la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Menorca, i com
a suplent la Sra. Maria Pons Pons.
Quinzè.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant municipal a
la Junta de Govern del consorci per a la protecció de la legalitat
urbanística en sól rústic, i com a suplent el Sr. Jaime García Romagosa.
Setzè.- Designar el Sr. Jaime García Romagosa com a representant municipal
al comité insular de seguretat i salut del servei insular de prevenció per
a l’administració local, i com a suplent la Sra. Mercedes Francesca Bresco.
Dissetè.- Designar la Sra. Mercedes Francesca Bresco com a representant
municipal al Patronat de la Fundació Turisme Menorca, i com a suplent el
Sr. Jaime García Romagosa.
Divuitè.- Designar la Sra. Purificación Mira Sales com a representant
municipal al Fòrum de la Immigració de Menorca, i com a suplent la Sra.
Maria Pons Pons.
Dinovè.- Designar la Sra. Purificación Mira Sales com a representant
municipal a la Comissió insular de coordinació en matèria de drogues i
altres addiccions de Menorca, i com a suplent la Sra. Maria Pons Pons.
Vintè.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant municipal a
la Junta de compensació de la unitat d’actuació UA-3, i com a suplent el
Sr. Jaime García Romagosa.
Vint-i-unè.- Designar el Sr. Jaime García Romagosa com a representant
municipal al Consell Econòmic i Social i com a suplent el Sr. Andrés Moll
Huguet.
Vint-i-dosè.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant
municipal a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, i com a
suplent el Sr. Jaime García Romagosa.
Es Migjorn Gran, 12 de juliol de 2007
EL BATLE,
Andrés Moll Huguet”
El Sr. Sánchez Tuomala, del grup socialista des Migjorn Gran, diu que el
Batle ha ofert participar al seu grup en la designació dels representants i
reconeix aquest gest si bé diu que explicarà la postura socialista al
darrer punt.
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc (5) vots a favor, dels
grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4) abstencions, del
grup socialista des Migjorn Gran.
ONZÈ.- DEDICACIONS EXCLUSIVA I PARCIAL. RÈGIM DE RETRIBUCIONS, ASSIGNACIONS
I ASSISTÈNCIES MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I GRUPS POLÍTICS
La Secretària llegeix la proposta d’Alcaldia, que literalment diu:
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“Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, indiquen que els membres
de les Corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels seus
càrrecs quan tenguin dedicació exclusiva o parcial o ostentin delegacions,
i regulen les indemnitzacions per assistència;
Atès que l’article 73 de la Llei reguladora de les bases de règim local
assenyala que es podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica
que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i
altre variable, en funció del número de membres de cada grup;
Atès l’organigrama municipal previst per a la present legislatura, s’ha
considerat convenient, per una banda, mantenir les dotacions econòmiques
previstes per als grups polítics, per als regidors amb delegació, per al
regidor amb dedicació parcial –si bé augmentant de 12 a 14 les pagues
previstes- i per assistències que es contemplen a les bases d’execució del
pressupost del present exercici; per l’altra, s’ha valorat com a convenient
i necessari fixar un càrrec amb dedicació exclusiva que serà finançat
íntegrament pel Govern Balear en virtut del Decret 63/2007, de 25 de maig,
i mantenir la dedicació parcial d’un càrrec;
Per tot açò vent en elevar al Ple la següent
P R O P O S T A
Primer.- Determinar un càrrec amb dedicació exclusiva i llur retribucions
següents:
-

Batle: 26.600 euros anuals, pagadors amb catorze mensualitats.

Segon.- Determinar un càrrec amb dedicació parcial (mitja jornada) i llur
retribucions següents:
-

3er Tinent de batle de Serveis a la Persona i participació ciutadana:
12.485 euros anuals, pagadors amb catorze mensualitats.

Tercer.- Els membres de la Corporació que no tenguin dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats dels quals formin part en les quanties que
s’especifiquen:
Regidors amb delegació de Batlia i sense dedicació:
-

Assistències a Plens: 100 euros
Assistències a Comissions Informatives: 100 euros
Assistències a Juntes de Govern: 100 euros

Quantitat global anual màxima a percebre: 3.060 euros. Aquest import global
anual es pagarà mensualment per dotzenes parts, per assistència a sessions.
Regidors sense delegació de Batlia:
- Assistències a Plens:
20 euros
- Assistències a Comissions Informatives: 10 euros
Quantitat global anual màxima a percebre per membre: 320 euros
Quart.- Assignar les següents dotacions econòmiques als grups polítics:

-

Quota fixa per grup polític: 50 euros mensuals
Quota variable per grup polític: 40 euros mensuals per cada membre del
grup

Es Migjorn Gran, 12 de juliol de 2007
EL BATLE,
Andrés Moll Huguet”
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Sánchez Tuomala,
intervenció del grup socialista des Migjorn Gran i demana
consti en acta; la intervenció diu així:

llegeix la
que aquesta

“Bona nit senyores regidores i senyors regidors, bona nit senyor batle:
Des d’abans d’ahir dissabte sabem ja que aquest Cartipàs anirà endavant
atès el pacte entre Alternativa i PP; per tant, idò, poca cosa podem fer,
com a únic grup a l’oposició, sinó explicar la nostra posició de vot que,
ja des de bon inici de la nostra intervenció, avançam serà d’abstenció.
En conseqüència, el primer que ha de quedar clar és que aquesta és la
decisió del nou govern municipal des Migjorn, conformat pels grups PP +
Alternativa. Que ningú no vulgui fer veure d’aquí a un temps que nosaltres
no hi vam voler participar o contribuir amb les aportacions que hauríem
pogut sumar, perquè ni se’ns ha demanat l’opinió ni (evidentment) hi estem
d’acord.
Hem decidit ABSTENIR-NOS després d’estudiar, amb molt pocs dies (tenim les
dades d’ençà divendres a darrera hora), la vostra proposta; i les
principals raons són tres:
PRIMERA.- Els continguts són exactament els nostres.
Respecte als continguts, el Grup Socialista des Migjorn Gran hi té
veritablement poc a dir, perquè PP + ALT ha recollit de La Sala una
proposta que era nostra (com ens va reconèixer el mateix Batle). Si de cas,
pensam que no calien tants dies (hem estat el darrer municipi de l’illa en
aprovar el cartipàs!), i sincerament sembla excessiu arribar al darrer dia
de termini legal per copiar una proposta del grup socialista del passat
mandat.
Esteim bàsicament d’acord amb tots els òrgans de funcionament i
participació creats. De tota manera, allò que realment comptarà, en tot
cas, seran les funcions i les formes de govern que allà s’hi desenvolupin.
Per tant, no podem dir res de la Junta de Govern fins que aquesta no tengui
un contingut real. Respecte a la Junta de Portaveus, esperam i desitjam que
s’empri com un òrgan de consens real, i no com s’ha fet EN AQUEST PRIMER
MES COMPLET DE GOVERN en tot el decurs del qual no se’ns ha considerat ni
informat més que a petició nostra.
Ara bé, aquesta és una administració pública objectivament més costosa que
l’anterior, passam de mitja dedicació a una i mitja, açò a més a més de
dues nòmines d’alta a la Seguretat Social. Així mateix, passam de 4
regidors governant a 5 regidors en aquest nou mandat municipal.
Però és que sobre aquest aspecte concret, el Grup Socialista vol ser més
clar, més generós i més responsable del que han estat precisament aquests
dos grups amb nosaltres quan ens ha tocat governar: EL QUE IMPORTEN SÓN ELS
RESULTATS; no ens importaran els recursos econòmics invertits en aquestes
dedicacions públiques si veritablement no són tirats, si realment han de
servir per gestionar més i millors serveis per a la ciutadania des Migjorn.
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Aquesta serà ara la tasca de PP + ALT; alhora que la nostra serà exigir a
una administració local bastant més costosa, i amb més recursos humans de
govern, uns resultats que s’incrementin amb la mateixa proporció que
l’augment dels costos que ens comportarà a les migjorneres i els
migjorners.
SEGONA.- Qüestió de formes.
A part d’esgotar fins el darrer minut per documentar la proposta de PP +
ALT, ja fa dies que venim insistint en el fet innegable que en absolut no
se’ns ha considerat políticament per elaborar aquesta proposta.
Són moltes les notícies que ens han arribat per part del Batle i
d’Alternativa a través dels mitjans de comunicació; canal d’informació que
pensam no hauria de ser l’ortodox perquè la nostra força política tingués
la pertinent informació. Va ser només després de demanar-ho explícitament
quan el Batle ens va convidar a un telegràfic acte informatiu, on
evidentment els termes de l’acord amb Alternativa ja estaven fermats.
Per tant, volem insistir novament, en aquest important Plenari, en una idea
que no voldríem haver d’anar repetint al llarg de quatre anys: no és
compatible un discurs polític de conciliació, consens... amb les actuals
formes de tractar-nos en assumptes prou importants (junta de caixers 2007,
programa de les festes patronals o cartipàs municipal) com a CONVIDATS DE
PEDRA.
Demanam de manera expressa i en el lloc que correspon (EL PLENARI) que es
rectifiqui i modifiqui aquesta actitud: Com a mínim, demanem a Alternativa
que sigui igualment insistent i explícita amb aquesta qüestió amb el PP,
com ho va ser amb el grup socialista, encara que ens conformaríem que ho
fos la meitat. Altrament, pensam que el seu acord de govern amb el PP
perdrà tot el sentit respecte el que ens van vendre que era el seu
principal objectiu: la reconciliació política.
Al senyor batle en particular, i al PP en general, li demanam que no ens
prengui per innocents. Ja són prou les vegades que ha anunciat en premsa
assumptes, desdient-se després a petició nostra: O des d’avui mateix es
comencen a formalitzar les relacions amb el nostre grup, o bé ens sentirem
completament lliures de tractar els temes en premsa com vostè ho fa.
TERCERA.- Escàndol polític.
Recapitulem: La primera de les raons apuntades pel nostre Grup denota que
esteim parcialment d’acord amb els continguts perquè són els nostres. La
segona és una qüestió de formes, i possiblement algú cregui que no és
suficient per abstenir-nos. La tercera, molt més determinant, és la lògica
política en què es sustenta aquest acord de govern.
La postura del PP.
Tal com el nostre grup veu la situació, el PP ha fet un exercici de
pragmatisme cercant l’estabilitat d’un govern que (en bona lògica política)
no tenia fa unes setmanes. Ens ha sorprès, si pel cas, el caràcter
marcadament presidencialista de la proposta on els tres regidors del PP es
queden quasi sense capacitat real de gestió, i on es creen dos ajuntaments
diferents, el que gestiona el PP i el que gestiona Alternativa.
Des d’avui mateix, ja avançam que aquest esquema de gestió no és realment
el d’un Equip, sinó el d’un repartiment de cadires i funcions que
difícilment
pot
ser
coherent
i
que
patirà
segurament
de
greus

descoordinacions i de freqüents problemes interns. En suma, si aquest era
l’esquema de govern local de concentració que tenien al cap PP + ALT,
senzillament volem dir que esteim ben contents de mantenir-nos ferms en la
nostra postura de no entrar-hi.
Amb tot i amb açò, el “secretisme” i les complicitats entre Alternativa i
PP ens han recordat metafòricament una situació on dos amants estan
enganyant les respectives parelles formals, i on confessam que el PSOEMigjorn ha arribat a pensar que les ‘banyes’ les dúiem col·locades des
d’abans de les mateixes eleccions municipals.
Aquest obscurantisme en les negociacions ens fan pensar que haurem de ben
esmolar-nos per a conèixer l’abast real del pacte de govern, advertint que
estarem ben atents a com l’acord esquerra - dreta sustenta les actuacions
municipals en àrees com pugui ser la urbanística, on els compromisos d’uns
i altres de vegades esdevindran irreconciliables.
La coherència d’Alternativa.
Amb tota la cordialitat del món, Regidora Puri Mira: s’ha aixecat el teló.
La política (sigui municipal, insular, autonòmica...) són FETS I NO NOMÉS
PARAULES.
Ja no hi ha més teatre que fer. Els socialistes
tres setmanes abans del ple de constitució, més
plenari d’elecció de batle. I el pitjor: ha de
comú de la gent ja no es creu les extravagants
del seu grup.

sentim que ens ha enredat
d’un mes després d’aquell
sebre que avui el sentit
teories de “fer política”

Les hemeroteques estan a disposició de tothom per mostrar els innumerables
canvis d’opinió que vostès ens volen vestir d’un exercici de coherència.
Del que esteim segurs és que serà coherent amb els equilibris d’opinions
que haurà d’haver fet vostè a la seva Assemblea on finalment s’han imposat
els pocs
--però, pel que hem vist, ben significats-partidaris del
nostre desallotjament, els quals com és ben sabut no es mouen per
conviccions d’esquerra, sinó en clau de persones.
Els fets objectius són irrefutables, innegables: L’ALTERNATIVA es va
abstenir, servint en born de plata la batlia al PP quan tenia la singular
oportunitat (per la qual nosaltres havíem vingut treballant al llarg del
passat mandat) de tancar amb el grup socialista un acord de govern, un
acord que hauria estat públic, transparent: Una oportunitat històrica, si
atenem a una illa de Menorca amb pactes d’esquerres de forma majoritària,
amb un Govern de les Illes també amb pacte d’esquerres, i amb un govern
central socialista.
Un altre fet, avui votarà
activament i, evidentment,
conjunta de tot el govern.

a favor d’un govern on vostè
s’haurà de fer corresponsable

participarà
de l’acció

Apel·la Alternativa en una roda de premsa a la coherència, a l’autonomia i
a la inexistència de pactes de govern. Respecte als pactes, ni hi volem
entrar perquè pensam que ens jutgen vostès d’ingenus: creiem que és evident
que vostès tenen un pacte estable, però el que és més greu, desconegut i
fet d’amagatotis vers els vesins des Migjorn.
L’autonomia de gestió i l’autonomia política a què apel·la Alternativa
també col·loca la nostra institució local en una situació realment
kafkiana: En Serveis a la Persona, vostè és el govern, i el PP i el PSOE
som l’oposició? Per a tota la resta d’àrees, podem comptar amb vostè com
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oposició? Té contra prestacions acordades ja amb el PP que els vesins i
nosaltres haguem de conèixer? Ens interessa de manera especial la seva
presumpta negociació en urbanisme. Sense més comentaris. Passam al tema de
la coherència...
Quina coherència té mantenir avui una posició radicalment diferent a la
defensada fa 4 anys i 2 dies?, la qual era formulada més o manco en els
següents termes pel seu antecessor: Tots som Consistori i, tant si
gestionam com si no, hem de "cobrar" igual, és a dir no-res. Som regidors
voluntàriament, ens hem presentat a les eleccions lliurament, ningú no ens
hi obliga... i per tant, s’han de percebre 30 euros per assistència a cada
Ple, tant si un és el batle, com si és un regidor, tant si gestiona àrees,
com si és un regidor de l'oposició...
La coherència seria venir amb una mateixa postura avui que fa 4 anys. En
canvi, tant avui com fa setze anys, el Grup Socialista des Migjorn Gran
defensa la institució municipal i, en conseqüència lògica, la necessitat de
compensar econòmicament les dedicacions a La Sala, sempre que aquestes
siguin profitoses, de manera contrastada.
Quina coherència té no acceptar una proposta de compartir batlia amb el PP
per no semblar massa implicats, per avui (després de deixar passar uns pocs
dies) venir al Plenari i acceptar la seva proposta de govern de coalició?
No era més coherent i net observar fins el pressupost 2008 com gestionava
el PP, veure si aquest partit donava a Alternativa les mateixes garanties
que ens demanà a nosaltres, i evitar així l’aparença que es ven per un plat
de llenties?
Serà Alternativa (i no el PP ni nosaltres) qui haurà d’explicar a la
ciutadania aquesta extravagant i escandalosa manera de procedir. L’aposta
és forta i té riscos elevats. El Grup Socialista es podria estendre encara
molt més en les nombroses incoherències polítiques dels seus actes, però
com que pensam honestament que Alternativa no ha plantejat gens bé aquest
“govern a mitges”, ja en aquest mateix Plenari del Cartipàs el Grup
Socialista es veu abocat a demanar públicament i formalment una
rectificació en favor del sentit comú i de rescabalar un possible (i
necessari) govern d’esquerres, plural, progressista, jove, valent, feiner,
...profitós pel municipi des Migjorn Gran.
Demanem igualment que al seu grup i als partits que els recolzen es crein
les condicions necessàries per facilitar l’acord amb el PSOE.
L’oposició que farem.
Com ja vam anunciar avui fa exactament un mes, el dia de la constitució de
la nova corporació local, la nostra oposició serà lleial, constructiva però
exigent.
Si la seva intenció és passar el corró (rodillo) d’aquest govern ara ja amb
majoria absoluta, demanarem especialment responsabilitats polítiques a
Alternativa, qui ens va dir i anunciar el seu caràcter d’àrbitre i
frontissa.
Si el que esperen és anar acordant amb el Grup Socialista uns i altres
temes, els que resultin de les seves respectives i “autònomes” àrees de
gestió, convidam uns i altres vagin estudiant el nostre programa, alhora
que els suggerim vagin polint aquestes inicials formes de fer política
esgrimides fins a l’actualitat perquè, amb l’acord de govern que avui
s’explicita clarament en aquesta sessió plenària, l’exigència del Grup
Socialista a l’equip PP + ALT s’incrementarà notablement. Moltes gràcies!”

A continuació el Sr. Batle dóna la paraula a la Sra. Puri Mira,
d’Alternativa pes Migjorn Gran; la regidora diu que si bé vol contestar al
grup socialista, considera correcte primer comentar el tema concret de
l’ordre del dia que s’està tractant. Així, assenyala que la proposta que es
presenta avui preveu més dedicació amb menys despesa econòmica per a
l’Ajuntament i es remet als nombres. Comenta que pot ser fa quatre anys els
continguts eren els mateixos o molt semblants, però no així les formes. Des
de sempre, l'ideari polític d'alternativa s'ha caracteritzat en l’esforç
per arribar al major consens possible dintre de l’Ajuntament; per això des
d’un principi s’ha accentuat la seva voluntat de constituir un govern de
tots i amb tots. Continua afirmant que, amb la il·lusió que dóna sempre
constituir un Ajuntament, alternativa ha proposat, en una llarga negociació
tant amb el PSOE com amb el PP, diferents situacions on el seu ideari fos
possible; una vegada més, els diferents grups no s’han posat d’acord i, per
tant, l’Assemblea d’alternativa, que és sobirana, ha decidit per unanimitat
mantenir la seva postura de respectar la llista més votada, essent en
aquest cas la del PP. Diu que passats els dies, el grup popular ha ofert
gestionar àrees als partits que es van quedar a l’oposició; l’Assemblea
d’Alternativa ha decidit acceptar l’oferiment, sempre i quan es pugui tenir
autonomia en la gestió d’alguna àrea, i la seva voluntat és la de fer feina
pel poble. Afirma que, una vegada garantida aquesta autonomia, es decideix
assumir la responsabilitat de gestionar l’àrea de Serveis a les Persones.
La portaveu d’Alternativa pes Migjorn Gran continua indicant que el seu
grup vol deixar molt clar que gestionar un àrea no significa que hi hagi
pacte de govern; es a dir, no s’ha pactat un programa polític, sinó
simplement existeix un compromís de responsabilitat amb les migjorneres i
migjorners evidenciant la lògica de gestió compartida que alternativa
sempre ha defensat i que creu que pot ser una realitat factible. Respecte a
l’urbanisme, la Sra. Mira diu que és un aspecte que no s’ha tractat i que
alternativa estudiarà a les comissions informatives i en Junta de Govern.
Tanca la seva intervenció indicant que les lògiques locals són les que són
i que el PSOE ralla de incoherència as Migjorn quan a altres municipis, com
el de Campanet, el PSOE i PP s’han posat d’acord per desbancar al PSM,
situació aquesta que tampoc s’hauria de qualificar com a coherent.
A continuació pren la paraula el Sr. Batle per manifestar que la proposta
es fa d’acord amb el decret 63/2007, de 25 de maig i aprofitant la
possibilitat que aquest brinda als petits municipis. Diu que ara que
l’Ajuntament compta, entre d’altres, amb el centre de dia, l’habitatge
tutelat i el casal de joves (actualment tancat), és convenient incrementar
les dedicacions sense que açò comporti augment de la despesa municipal, més
bé al contrari: el cost final de les retribucions i indemnitzacions serà
inferior al fins ara existent. Respecte als pactes, diu que els membres del
Consistori haurien de creure en la paraula dels altres: si el grup popular
diu que no hi ha pacte, és que no hi ha pacte. També afirma que no és cert
que el grup socialista des Migjorn s’hagi assabentat per la premsa de les
diverses qüestions; de fet ell com a Batle va rebre al Sr. Moll Triay i li
va oferir participar en la gestió; aquesta reunió va ser coneguda pels
mitjans de comunicació atès que la televisió va filmar el moment de
l’arribada del Sr. Moll a l’Ajuntament. Recorda per altra banda, que com a
candidat del PP fa assistir al primer acte de campanya del PSOE, a on el
Sr. Sánchez va dir que s’havia de respectar el resultat de les eleccions.
També recorda que a l’acte de constitució de l’Ajuntament el Sr. Moll Triay
va dir a na Puri que gestionés, per la qual cosa no entén perquè ara
critica la gestió compartida.
Per al·lusions el Sr. Moll Triay demana la paraula i indica que és cert que
va mantenir una reunió amb el Batle però que aquest li va oferir participar
en la gestió deixant ja en aquell moment fora de la negociació les àrees de
Serveis al a Persona i Urbanisme.
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Sánchez demana un segon torn d’intervencions i vol fer constar que
el seu grup no ataca a na Puri com a persona; les seves crítiques van
dirigides al conjunt d’alternativa. Diu que el grup socialista no vol que
els tornin a prendre per ingenus afirmant que no existien acords abans
d’oferir gestió als socialistes.
Tanca les intervencions el Sr. Batle que manifesta la seva consideració
política i personal cap als diferents grups polítics i els seus integrants,
i recorda que la sessió d’organització de la passada legislatura també va
tenir lloc el darrer dia previst a la normativa.
Se sotmet la proposta llegida a l’inici a votació i s’aprova per cinc (5)
vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i quatre
(4) abstencions, del grup socialista.
DOTZÈ.- SOL·LICITUD, SI PERTOCA, RÈGIM DE COMPENSACIÓ
CONSELLERIA D'INTERIOR DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

ECONÒMICA

A

LA

Es llegeix la proposta d’Alcaldia que es transcriu a continuació:
“Atès que l’article 74.1 de la Llei 20/2006,de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, estableix que els batles o, si
s’escau, un membre electe del govern que compleixin els requisits
establerts reglamentàriament, entre els quals s’han d’incloure els de
població i pressupost, poden ser retribuïts a càrrec de les ajudes
finalistes que s’atorguin a càrrec del fons creat expressament als
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en la
forma i la quantia que disposi el reglament o, si pertorca, la resolució
del Govern que ho reguli, i sempre que exerceixin el seu càrrec amb la
dedicació i en els termes fixats en el mateix reglament;
Atès que en data 25 de maig de 2007 s’ha dictat el decret 63/2007,
regulador del sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i a
les entitats locals menors de les Illes Balears que abonin als seus membres
electes retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva al servei d ela gestió pública local;
Atès que l’Ajuntament des Migjorn Gran compleix els requisits previs
necessaris per poder accedir a la compensació: població no superior a 5.000
habitants, recursos ordinaris del pressupost general no superior a
3.000.000, 00 d’euros, i xifra global de retribucions, indemnitzacions i
assistències a abonar a la resta dels seus membres electes no supera
l’import de compensació sol·licitada;
Atès que l’import màxim compensable de les retribucions periòdiques brutes
del membre electe és de 2.703,83 euros/mes (X 14 mensualitats) més el cost
de la seguretat social a càrrec de l’entitat local;
I atès que el nou organigrama municipal preveu la dedicació exclusiva del
batle, elev al Ple la següent
P R O P O S T A
Sol·licitar al Govern Balear una compensació econòmica de
per a l’any
2007, en base al Decret 63/2007, de 25 de maig, regulador del sistema de
compensació econòmica per als ajuntaments i entitats locals menors que
abonin als seus membres electes retribucions per a l’exercici del seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva, per fer front a les despeses
següents:
Càrrec electe amb dedicació exclusiva: Batle de l’Ajuntament des Migjorn
Gran, Andrés Moll Huguet.

Quantia a compensar:
a) Retribucions brutes compensables del membre electe per a l’any 2007:
12.192 euros
b) Seguretat social a càrrec de l’entitat local: 3.926 euros
Total sol·licitat (a + b) : 16.118 euros
Es Migjorn Gran, 12 de juliol de 2007
EL BATLE,
Andrés Moll Huguet”

El Batle ofereix la paraula al grup socialista des Migjorn Gran i el Sr.
Sánchez Tuomala diu que el seu grup votarà a favor de totes les ajudes que
siguin necessàries per al municipi ja que coneix de primera ma les
necessitats financeres de l’Ajuntament. Diu que està d’acord amb el decret
del Govern Balear però no del moment en que aquest es va fer públic, quan
quedava un mes per a les eleccions.
La Sra. Mira Sales diu que el seu grup està d’acord ja que beneficia a tot
el poble.
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
TRETZÈ.- CREACIÓ PLAÇA PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR URBANÍSTIC
Es llegeix la següent proposta d’Alcaldia:
“La llei 7/85, de 2 d’abril, que regula les Bases de Règim Local, tracta a
l’article 89 del personal eventual al servei de les entitats locals, i el
considera com aquell que ocupa llocs de confiança o assessorament especial.
L’article 104 del mateix text legal estableix que el nombre, les
característiques i les retribucions d’aquest personal serà determinat pel
Ple de cada corporació al començament del seu mandat, determinacions que es
podran modificar, però, amb motiu de l’aprovació dels pressuposts anuals.
Essent ara el moment d'inici del mandat es proposa al Ple la creació d'una
plaça d’assessor urbanístic que s’ha de cobrir amb personal eventual, i la
fixació de les condicions, característiques i retribucions següents.
CARACTERÍSTIQUES
Primera.- El lloc de feina que es crea és el d’assessor en matèria de
llicències i urbanisme o, senzillament, assessor urbanístic.
Segona.- El servei contractat es prestarà durant tres dies a la setmana
(21 hores), sens perjudici de l’assistència a sessions o reunions en què la
seva presència es consideri oportuna o convenient.
La falta d’assistència
excepcional durant un dia es podrà compensar
mitjançant l’acumulació a un altre, anterior o posterior. La falta
d’assistència no imputable a la persona contractada (festes, impossibilitat
objectiva de desplaçament, etc.) determinarà l’abonament íntegre de les
retribucions sense necessitat de cap compensació d’assistència.
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La persona contractada ha de tenir la titulació d’arquitecte tècnic. I
les tasques que haurà de realitzar són les següents:
1.- Supervisió i assessorament sobre tota mena d’instruments de planejament
(plans parcials, especials, projectes d’urbanització, estudis de detall,
normes subsidiàries i d’altres).
2.Informes
sobre
llicències,
urbanística i d’altres.
3.- Supervisió i

informació

urbanística,

disciplina

informe de projectes i obres municipals.

4.- Supervisió i assessorament en matèria de gestió urbanística: juntes de
compensació, entitats de conservació, etc.
5.- D’altres feines que li encomani l’Alcaldia.
RETRIBUCIONS
La retribució serà de 16.800 euros bruts anuals; cada any, les
retribucions s’incrementaran en el percentatge que a aquest efecte
assenyali la Llei de pressuposts generals de l’Estat o la norma legal
aplicable.
Es Migjorn Gran,

12 de juliol de 2007

L’ALCALDE,
Signat: Andrés Moll Huguet”
Obre el debat el Sr. Sánchez Tuomala, del grup socialista des Migjorn Gran,
que diu que el seu grup és conscient de la dificultat de cobrir la plaça de
tècnic. Comenta que voldria tenir el compromís polític d’incloure la plaça
a la plantilla de personal, aprovar l’oferta pública i efectuar la
pertinent convocatòria, i considera més coherent que ara es cobreixi la
plaça amb una prestació de serveis i a l’exercici 2008 s’inclogui la plaça
en plantilla.
El Batle diu que la tècnic acaba el dia 20 i s’ha considerat la
possibilitat, per fer més atractiva la plaça, oferir als possibles
candidats la possibilitat de triar entre una prestació de serveis o una
plaça de personal eventual amb la corresponent alta a la seguretat social;
tot açò amb el compromís polític que ell assumeix d’incloure la plaça a
jornada completa al pressupost i plantilla de personal de l’any 2008, amb
la idea que el tècnic municipal controli les obres, el patrimoni municipal
i coordini a la brigada d’obres).
La Sra. Mira, diu que està conforme amb la proposta d’Alcaldia sempre que
el Batle compleixi el compromís polític expressat.

Finalment se sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc 5) vots a
favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4)
abstencions, del grup socialista

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21,20 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretària, certific.
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