ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 27/09/2007.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 27/09/2007, es reuneixen al saló
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
Purificació Mira Sales

Presideix l’acte el Sr. Batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit per
la secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. 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 regidors tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de dia
16.07.2007. El Sr. Sánchez, del grup socialista, vol fer dues esmenes:
-

-

En el punt onzè la Sra. Mira va dir que la proposta sotmesa a aprovació
preveu més dedicació amb menys despesa econòmica per a l’Ajuntament i es
va remetre als nombres. Diu que ha de constar que va dir que els hi
faria arribar els nombres fets.
En el punt tretzè vol que consti la intervenció de la Sra. Mira, que va
dir que estava conforme amb la proposta d’Alcaldia sempre que el Batle
compleixi el compromís polític expressat.

La Sra. Mira diu que recorda la seva intervenció en el punt tretzè, però no
la observació que el Sr. Sánchez fa al punt onzè.
La Sra. Secretària manifesta que un acta és un document públic redactat pel
Secretari de la Corporació, competència que aquest té atribuïda per la seva
funció de donar fe; el document recull els acords adoptats per la
Corporació durant la sessió, el resultat de les votacions i les incidències
produïdes. Diu que amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior no es
pot modificar el fons dels acords i només es poden esmenar els errors
materials o de fet. Finalitza indicant que no es considera procedent
esmenar el punt onzè quan ni la pròpia afectada recorda haver afirmat que
faria arribar els nombres fets.
S’acorda sotmetre a votació l’acta de dia 16 de juliol efectuant l’esmena
del punt tretzè en el sentit d’incorporar la intervenció de la Sra. Mira;
s’aprova per cinc (5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes
Migjorn Gran, i quatre (4) abstencions, del grup socialista.
SEGON.- DECRETS I RESOLUCIONS. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte a la Corporació dels decrets i resolucions adoptats des del
16 de juny al 31 d’agost i que fan referència a assumptes de
personal
(concessió de vacances, assumptes propis, nomenament funcionaris interins,
bases, convocatòria i contractació personal laboral temporal), intervenció
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(aprovació de despeses), recaptació (aprovació padrons, baixes i devolució
d’ingressos indeguts), cementeri (cessions i emissió de títols funeraris,
lloguers
de
nínxols,
inhumacions),
contractació
(designació
mesa
contractació, concessió de l’ús privatiu d’un bé municipal), urbanisme
(concessió i denegació de
llicències d’obres,
concessió de
primeres
ocupacions, concessió i canvi de titularitat de
llicències d’obertura,
instal·lació i funcionament, pròrrogues de llicències, denegació de
suspensió d’un acte administratiu), organització i funcionament (delegació
competències, delegació presidència comissió informativa, designació de
tinents de batle), renúncia a subvenció, concessió i denegació de guals,
ocupació de la via pública, concessió de comptadors d’aigua, autorització
d’obres excavació, aprovació convenis inter-administratius,
i altres de
tràmit i gestió ordinària.
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE CONCESSIÓ DEL SERVEI MÈDIC
A SANT TOMÀS
Atesa la sol·licitud de devolució de fiança definitiva dipositada pel Sr.
PEDRO ALONSO ALVAREZ subscrita l’any 1995 per garantir l’execució i
compliment del contracte de concessió del servei mèdic a Sant Tomàs;
Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori i vist que no existeix quantitat alguna pendent de pagament a
compta de l’adjudicatari, que ha extingit la seva responsabilitat
garantida, el Ple acorda per unanimitat:
ÚNIC.- TORNAR la fiança dipositada pel SR. PEDRO ALONSO ALVAREZ per un
import de 1.182,16 € com a garantia definitiva de la concessió del servei
mèdic a Sant Tomàs corresponent a 1995.
QUART.- DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
MOBILIARI CLÍNIC DESTINAT AL CENTRE DE CONSULTES MÈDIQUES
Atès l’expedient tramitat per a la devolució de la fiança definitiva
dipositada per EL CORTE INGLÉS, S.A. com a garantia del contracte de
subministrament del mobiliari clínic destinat al centre de consultes
mèdiques;
I atès que no existeix quantitat alguna pendent de pagament a compta de
l’adjudicatari i que s’ha extingit la seva responsabilitat garantida per
raó del contracte de subministrament, el Ple acorda, per unanimitat:
ÚNIC.- TORNAR la fiança dipositada per “EL CORTE INGLES, S.A.”, per un
import de 468,25 € per garantir el compliment del contracte de
subministrament del mobiliari clínic destinat al centre de consultes
mèdiques.
CINQUÈ.- DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
MOBILIARI GENERAL DESTINAT AL CENTRE DE CONSULTES MÈDIQUES
Atesa la sol·licitud de devolució de fiança definitiva dipositada per EL
CORTE INGLÉS, S.A. com a garantia del contracte de subministrament del
mobiliari general destinat al centre de consultes mèdiques;
Vist que no existeix quantitat alguna pendent de pagament a compta de
l’adjudicatari i que s’ha extingit la seva responsabilitat garantida per
raó del contracte de subministrament, el Ple acorda, per unanimitat:

ÚNIC.- TORNAR la fiança dipositada per “EL CORTE INGLES, S.A.”, per un
import de 583,06 € per garantir el compliment del contracte de
subministrament del mobiliari general destinat al centre de consultes
mèdiques.
SISÈ.- MODIFICACIÓ, SI PERTOCA, DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE CARÀCTER
CULTURAL, EDUCATIU I ESPORTIU I LA SEVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
En el sisè punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori de dia 20 de setembre:
“Es llegeix la proposta de la regidora d’esports de la modificació de
l’ordenança detallada a l’epígraf; la proposta contempla adaptar les
tarifes a la realitat i afegir una bonificació del 50% a aplicar a
l'activitat més econòmica si un usuari practica dues activitats, i sempre
que aquestes siguin de caràcter esportiu.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, comenta que aquesta bonificació
servirà perquè la gent vagi provant algun altre esport, però que a la
llarga no incentivarà que la gent realitzi més d’una activitat.
Afirma que a l’anterior legislatura, degut a una baixada en quant a usuaris
del polisportiu i responent a la petició de varies famílies que a part de
realitzar activitats esportives també realitzaven activitats culturals i
demés, es van plantejar la possibilitat d’aplicar bonificacions, d’aquí va
sorgir la bonificació del 25% aplicable als germans de les famílies
nombroses sempre que al manco 3 d’ells estiguessin matriculats a alguna de
les activitats contemplades a n’aquesta ordenança. Degut a que no es va
informar als usuaris del polisportiu de l’existència d’aquesta bonificació,
no es van poder atendre cap petició al respecte. Continua afegint que la
redacció de l’ordenança pel que fa a la bonificació del 25%, no recull la
finalitat real per la qual es va aprovar en el seu dia, i proposa que, ja
que es modifica l’ordenança, s’aprofiti per modificar la redacció de
l’article 4.3 substituint “germans de les famílies nombroses” per “els
membres d’una mateixa família”. Per altra banda, diu que les bonificacions
haurien de ser incompatibles entre si.
Finalment, el regidor socialista, demana que s’informi correctament i que
es faixi un seguiment sobre les despeses i ingressos per tal que el dèficit
es vagi controlant.
El Sr. Moll Triay demana si els preus de SerproSport s’han mantingut, el
Sr. Batle contesta que en principi si, que no té cap constància que vulguin
pujar els preus pels seus serveis.
Atesa les consideracions anteriors, la Comissió
unanimitat elevar al Ple la següent proposta:

informativa

acorda

per

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de la taxa per activitats
de caràcter cultural, esportiu i educatiu i l’ordenança fiscal que la
regula en el seu article 4, que queda redactat de la següent manera:
Article 4. Quotes tributàries.
1.
2.

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada
a la tarifa de l’apartat següent per a cadascun de les diferents
activitats.
La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

Servei d’escola de música:
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CONCEPTE

Import taxa/euros

Matrícula curs ........................................... 15,30
Llenguatge musical, per mes .............................. 23,00
Iniciació musical (solfeig), per mes ..................... 19,20
Llenguatge preparatori, per mes........................... 19,20
Instruments:
- 1 hora ........................................... 23,00
- 3/4 hora ......................................... 19,20
- 1/2 hora .........................................15,30
Conjunt instrumental ...................................... 5,00
Serveis esportius:

CONCEPTE

Import taxa/euros

Pista poliesportiva
Lloguer pista ........................................ 17,50
Lloguer 1/2 pista .................................... 8,50
Activitats escola pública ............................ ---Activitats CD Migjorn ................................ ---Entrada puntual poliesportiu o sala musculació ....... 4,00
Pista tennis
Lloguer pista adults (sense llum)..................... 7,00
Lloguer pista adults (amb llum) ...................... 9,00
Lloguer pista adults abonats al programa (sense llum). 3,00
Lloguer pista adults abonats al programa (amb llum). . 5,00
Bonus de 5 lloguers per adults ....................... 29,50
Lloguer menors 16 anys (sense llum) .................. 4,00
Lloguer menors 16 anys (amb llum) .................... 5,00
Lloguer menors 16 anys abonats al programa (sense llum) 1,00
Lloguer menors 16 anys abonats al programa (amb llum). 2,00
Bonus de 5 lloguers per a menors 16 .................. 15,00
Activitats escola pública ............................ ---Activitats CD Migjorn ................................ ---Escoles esportives
Gimnàstica artística. Nivell I (competició) ...........
Gimnàstica artística. Nivell II (competició) ..........
Gimnàstica artística (iniciació) ......................
Judo ..................................................
Patinatge artístic ....................................
Tennis adults .........................................
Tennis fillets ........................................
Multiesport ...........................................
Aerobic ...............................................
Badminton .............................................
Manteniment físic .....................................
Gerotogimnàstica ......................................
Musculació ............................................
Ioga ..................................................
3.

4.

34,50
39,50
20,00
26,25
29,50
42,00
29,50
20,00
29,50
29,50
24,00
17,00
24,00
29,50

Gaudiran d’una bonificació del 25% de la tarifa els membres d’una
mateixa família sempre que al manco 3 d’ells s’hagin matriculat a
qualque activitat reglada en aquesta ordenança. Les bonificacions
no afectaran a les matrícules de l’escola de música.
La pràctica d’una segona activitat per part d’un mateix usuari sempre que les dues activitats efectuades siguin de caràcter
esportiu- gaudirà d’una bonificació del 50%, bonificació que
s’aplicarà sobre l’activitat més econòmica.

5.

Les bonificacions necessitaran per a ser declarades, sol·licitud
prèvia dels subjectes passius i hauran d’ajuntar a la mateixa la
documentació
acreditativa
de
tal
circumstància.
Ambdues
bonificacions són incompatibles entre si i el subjecte passiu
haurà d’escollir la que li sigui més interessant.

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 portaveu socialista, Sr. Moll Triay, indica que els
serveis esportius actualment ja són deficitaris i demana si l’Ajuntament
estarà dispost a modificar de nou l’ordenança en el cas que la pràctica
d’una segona activitat no comporti un augment dels inscrits. La portaveu
popular contesta que fins final de temporada no es podrà valorar si s’ha
produït o no augment de demanda al bonificar-se la segona activitat, però
que SerproSport és optimista i així
s’ha recollit a l’informe-proposta
emès per l’entitat. El portaveu socialista demana a la Sra. Secretària si
s’ha valorat econòmicament la proposta i aquesta contesta que a l’expedient
consta l’informe d’intervenció que conclou que la proposta augmentarà el
dèficit en 2.700 euros aproximadament, dèficit que només pot pal·liar-se
amb l’increment dels usuaris del servei o amb un increment de les
activitats realitzades per cada usuari.
A continuació, la portaveu del grup popular proposa introduir una esmena al
dictamen de la Comissió i deixar la redacció de la modificació de
l’ordenança tal com consta a la proposta inicial de la regidoria, ja que no
s’ha pogut redactar cap estudi econòmic que quantifiqui el cost que per a
les arques municipals suposa la modificació acordada per la Comissió al
substituir l’expressió “germans de les famílies nombroses” per “els membres
d’una mateixa família”. El Sr. Sánchez, del grup socialista, manté els
mateixos arguments que consten al dictamen de la Comissió. A petició del
grup popular el Sr. Batle interromp la sessió durant uns minuts per tal de
facilitar la deliberació de l’assumpte; represa la sessió, i després d’un
breu debat i contrast d’opinions entre els diferents grups, la portaveu
popular retira l’esmena verbal.
Finalment se sotmet el dictamen a votació i aquest s’aprova per unanimitat.
SETÈ.- EXPEDIENT ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRES DE
DOTACIÓ DE SERVEIS URBANS AL CAMÍ PETIT CANTONADA CARRER MAJOR
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“Vist l’expedient incoat per a l’ordenació de contribucions especials per a
l’execució de les obres de dotació de serveis del Camí Petit cantonada
Carrer Major, i vists els informes emesos per l’assessora d’urbanisme i per
l’assessor jurídic de l’Ajuntament, la Comissió per unanimitat proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’expedient d’ordenació i imposició de contribucions
especials a les persones beneficiades per raó de l’execució del projecte de
les obres de dotació de serveis del Camí Petit cantonada Carrer Major
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SEGON.- FIXAR en 38.532,63 € la quantitat a repartir per contribucions
especials, segons pressupost total de les dites obres de dotació de serveis
previst en el projecte aprovat i a l’informe tècnic de data 18 de setembre
de 2007.
TERCER.- FIXAR en un 90% el percentatge del cost que hauran de satisfer les
persones especialment beneficiades.
QUART.- APROVAR les bases de repartiment i les quotes assignades a cada
contribuent que figuren reflectides a l’informe tècnic de l’expedient de
contribucions especials.
CINQUÈ.- NOTIFICAR individualment les quotes assignades a cada contribuent,
amb indicació que en el termini d’un mes podran formular recurs potestatiu
de reposició davant aquest Ajuntament, que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han
de
satisfer
les
persones
especialment
beneficiades
o
les
quotes
assignades.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
VUITÈ.- PLA INSULAR DE COOPERACIÓ 2008: SOL·LICITUD INCLUSIÓ
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori. El Sr. Sánchez, del grup socialista indica que la sortida de la
plaça a l’Av. de la Mar és perillosa i que l’arquitecta hauria de comentar
el tema amb el departament de carreteres del Consell Insular. El Sr. Batle
contesta que es faran les gestions pertinents.
Sense més tràmit es sotmet la proposta a votació i el Ple acorda, per
unanimitat:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell
Insular de Menorca per a l’obra denominada “Remodelació d’una plaça del
final de l’Av. De la mar” i per a l’obra denominada “Proyecto de
urbanización de la zona junto a la Plaza Menorca“ i demanar la seva
inclusió en el Pla Insular de Cooperació per a l’any 2008.
SEGON.- ACCEPTAR específicament les normes establertes a la convocatòria
del Pla Insular de Cooperació per a l’any 2008 i al Reglament de Cooperació
Municipal del CIM.
TERCER.- ADOPTAR el compromís d’incloure al pressupost per a l’exercici
2008 consignació suficient per assumir l’execució de les obres denominades
“Remodelació d’una plaça del final de l’Av. De la Mar” i “Urbanización de
la zona junto a la Plaza Menorca”, de les quals es sol·licita la seva
inclusió en el Pla Insular de Cooperació per a l’any 2008.
NOVÈ.- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU D'UN BÉ
DE DOMINI PÚBLIC SITUAT A L'EDIFICI LLEVANT DE LA URBANITZACIÓ SANT TOMÀS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I CONCURS. ADJUDICACIÓ
Atès l’expedient tramitat per a la concessió de l’ús privatiu del bé de
domini públic situat a l’edifici Llevant, departament 13, i vist el
dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona així
com la proposta efectuada per la mesa de contractació, el Ple acorda, per
unanimitat:
PRIMER.- ADJUDICAR al Sr. PEDRO BENIGNO ALONSO ALVAREZ la concessió de l’ús
privatiu d’un bé de domini públic de l’Ajuntament, situat a l’edifici

Llevant departament 13 de la Urbanització de Sant Tomàs per un import de
SET MIL EUROS (7.000.-€)IVA inclòs a l’any, durant un període de 8 anys,
amb l’increment de l’IPC anual i conforme les altres circumstàncies que
figuren a l’expedient.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a l’interessat i requerir-lo que en el
termini de quinze dies, comptadors des del següent al de la recepció de la
notificació, acrediti haver constituït la garantia definitiva i en el
termini de trenta dies formalitzi el contracte.
DESÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CIM PER AL DESENVOLUPAMENT DELS
SERVEIS BIBLIOTECARIS
La Sra. Secretària llegeix
Serveis a la Persona:

el

dictamen

de

la

Comissió

Informativa

de

“Vist l’esborrany del conveni de col·laboració amb el CIM per al
desenvolupament del serveis bibliotecaris per a l’exercici 2007 on es
preveu una despesa total de 3.544’16 €, repartits en tres partides, una de
2300
euros
per
a
compra
de
llibres,
publicacions
periòdiques
i
enquadernacions, una de 1200 euros per a la promoció de la lectura i una
altra de 44’16 euros per al manteniment del programa informàtic de la Xarxa
de biblioteques; la Comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris
del municipi.
SEGON.- APROVAR la despesa de 3.544’16
451.46100 del pressupost de 2007.

euros

amb

càrrec

a

la

partida

TERCER.- HABILITAR el batle per a la seva signatura.”
Se sotmet la proposta anterior a votació i s’aprova per unanimitat.
ONZÈ.- DETERMINACIÓ FESTES LOCALS 2008
El dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona diu:
“Vist el calendari de festes locals remès per la Conselleria de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears, la Comissió per unanimitat,
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- ASSENYALAR com a dies festius en l’àmbit del municipi des Migjorn
Gran, per a l’any 2008, les següents dates:
-

17 de gener, Sant Antoni
10 de juliol, Sant Cristòfol

Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Conselleria de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears.”
Sense debatre l’assumpte se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
DOTZÈ.- OBRES D'AMPLIACIÓ DEL COL·LEGI PÚBLIC FRANCESC D'ALBRANCA. PROPOSTA
APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
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Vist l’expedient incoat per el procediment de modificació del contracte
d’obres del “Projecte d’ampliació del Col·legi Públic Francesc d’Albranca”,
adjudicatari del qual és el contratista “Antonio Gomila SA”,
Atès que en el procediment apareixen
públic que avalen la modificació,

justificades

les

raons

d’interès

Atès que aprovat inicialment el projecte modificat -per acord de Ple de
data 17.05.2007- i donada audiència al contratista, aquest no formulà
al·legacions, el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.APROVAR
l’expedient
de
modificació
del
contracte
d’obres
d’”Ampliació del Col·legi Públic Francesc d’Albranca”, adjudicant-lo al
contratista de l’obra principal.
Segon.- ORDENAR al contratista que presenti document acreditatiu d’haver
ampliat la garantia definitiva, reajustant-la perquè tengui proporció amb
el nou pressupost i formalitzi el contracte de modificació en document
administratiu.
TRETZÈ.- DONACIÓ LLIBRES DE LA BIBLIOTECA FRANCESC D'ALBRANCA. ACCEPTACIÓ
El dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona assenyala:
“A continuació la presidenta de la Comissió explica als reunits el
contingut de la instància presentada pel Sr. Francesc Martí Camps en la
qual vol fer donació d’alguns llibres que formaven part de la biblioteca de
Francesc Camps i Mercadal, Francesc d’Albranca a la nostre biblioteca
municipal; la Comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- ACCEPTAR la donació de llibres feta pel Sr. Francesc Martí Camps a
la nostra biblioteca municipal.
SEGON.- ACCEPTAR les condicions establertes en el seu escrit.
TERCER.- PASSAR l’expedient a la bibliotecària municipal perquè proposi els
criteris, valoració i tria més adequats d’aquesta donació de llibres.”
Obert el torn d’intervencions la portaveu d’alternativa pes Migjorn Gran
diu que segons ha comentat amb la bibliotecària, la tria la farà, de forma
totalment desinteressada, la Sra. Carmen García que ja va ser l’encarregada
de la catalogació del llegat del metge Camps.
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
CATORZÈ.- EXPEDIENT ELECCIÓ JUTGE DE PAU. CONVOCATÒRIA
Es dóna compta al Ple que actualment exerceix les funcions de Jutge de Pau
el substitut i que properament finalitza el període de quatre anys, per la
qual cosa s’ha elaborat nou expedient per cobrir les places tant de titular
com de substitut.
Sense entrar en debat i en harmonia amb el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona el Ple acorda, per unanimitat:
PRIMER.- CONVOCAR les places de Jutge
substitut per els propers quatre anys.

de

Pau

del

Municipi

i

el

seu

SEGON.- FER PÚBLICA la convocatòria fixant el dia 31 d’octubre de 2007 com
a termini per presentar sol·licituds.

Abans de passar al torn de precs i suggeriments, el Sr. Batle demana si els
diferents grups municipals desitgen introduir per urgència qualque assumpte
a l’ordre del dia. El portaveu socialista diu que tres mocions que van
tenir entrada al registre municipal el dia 22.
QUINZÈ.MOCIÓ GRUP SOCIALISTA: COMPARACIÓ COST GOVERN LOCAL PP + ALT
VERSUS GRUP SOCIALISTA
Després d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a estudiar el seu
contingut.
Es llegeix la moció:
“Atès que en el decurs del darrer plenari la portaveu d’Alternativa i el
nostre portaveu en temes d’Hisenda van discrepar sobre el major o menor
cost que suposa per a les arques municipals el govern que s’ha conformat
per al present mandat municipal 2007-2011 i el que regí la Corporació Local
en l’anterior (2003-2007), respectivament PP + Alternativa versus PSOE;
Atès que hem dit, amb tota la intenció del món, “arques municipals” i no
“recursos de les administracions públiques” ja que si així ho féssim
resultaria aclaparadorament fàcil de resoldre la disjuntiva, en haver de
computar en l'estudi de costs comparats el dispendi que suposarà per a les
institucions públiques el sou del Sr. batle (14 pagues de 1900 € en cada
exercici, més la corresponent xifra econòmica en concepte d’alta a la
Seguretat Social);
Atès que per sortir de dubtes i amb independència que la regidora
d’Alternativa ens faci arribar aquesta “comparativa”, tal i com va indicar
en el decurs de la sessió d’avui fa un mes, serà bo que qui elabori i
dictamini sigui la interventora municipal, més que un altre membre de la
corporació;
Atès que aquesta qüestió podrà determinar-se de manera més exacta i
efectiva quan ja s’hagi liquidat la partida corresponent als alts càrrecs
de l’administració municipal del present exercici i no abans, i que per
tant caldria esperar no només a veure com arrenca la despesa del nou equip
de govern sinó també (i sobretot) a com es desenvolupa en aquesta segona
meitat de l’exercici i a com es tanquen els nombres de manera ferma a 3112-07;
És per tot açò fins aquí explicitat que venim a proposar:
I.- La Interventora confeccionarà un Estudi comparatiu del cost real i
efectiu per a les arques municipals (no computant idò la despesa de la
batlia la qual assumeix la conselleria d’interior del govern de les illes)
de l’equip de govern del PSOE (1 de gener a 15 de juny) i el de l’equip de
govern PP + ALT (16 de juny fins 31 de desembre); fent la correcció
necessària per raons de proporcionalitat entre els cinc mesos i mig del
PSOE i els sis i mig del nou equip de govern.
II.- La mateixa interventora municipal emetrà una Certificació que acrediti
quin ha sigut el cost efectiu total final de la batlia de l’ajuntament des
Migjorn Gran per a les arques públiques; tancant en data 31-12-07, tot
indicant quina Administració Pública l’ha assumit.”
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SETZÈ.- MOCIÓ GRUP SOCIALISTA: ASSIGNACIÓ DESPATX ALS GRUPS POLÍTICS
Després d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a estudiar el seu
contingut.
La moció diu:
“Atès que el passat 27 de maig van tenir lloc les eleccions per renovar el
nostre consistori municipal; que el 16 de juny es va constituir la nova
corporació local des Migjorn Gran; i que el passat 16 de juliol hem
celebrat el ple del cartipàs;
Atès que el nostre grup polític té per costum rallar entre tots els membres
les iniciatives que volem tirar endavant, debatre internament la postura
sobre tal o qual tema d’interès municipal, etc... i que, una vegada encetat
aquest mandat, ho hem hagut de fer al domicili particular d’algun de
nosaltres;
Atès, en suma, que entenem i consideram que aquestes trobades dels quatre
components del grup municipal és molt millor que, amb caràcter ordinari,
tenguin lloc dins l’edifici consistorial de La Sala, i així no haver de
recórrer a demanar qualque local extern, com podria ser el de l’antiga
biblioteca, ubicat al nombre 7 del carrer Mirada del Toro;
Atès que a la planta pis de la Casa Consistorial provisional hi ha una
sèrie d’espais disponibles, els quals es podrien d’assignar als grups
municipals;
Atès que el mateix dia del Plenari es compliran ja quatre (4) mesos d’ençà
la celebració de les eleccions per al present mandat municipal 2007-2011 i,
en conseqüència, ens és de tot punt necessari poder disposar d’un despatx,
d’igual manera als que ja gaudeixen els altres dos grups polítics
municipals amb representació institucional al nostre Ajuntament.
És per tot açò fins aquí explicitat que venim a proposar:
ÚNIC.- Atorgar a tots els tres grups municipals un espai de La Sala adient
per poder-nos-hi reunir i poder tenir-hi totes les coses relatives a les
indefugibles tasques consistorials.”
S’obre el debat i la portaveu popular, Sr. Francesca, indica que el seu
grup estaria encantat d’oferir un espai al grup però que en aquests moments
no hi ha cap despatx disponible; a la Junta de Portaveus el Sr. Batle va
comentar que l’Ajuntament volia fer unes petites obres per garantir la
seguretat de la primera planta i aconseguir a la vegada més despatxos. Amb
aquesta finalitat l’Ajuntament s’ha dirigit a la propietat per obtenir
l’oportuna autorització. Per tant, demana que la moció s’aprovi amb la
següent redacció: “Únic.- Atorgar a tots els tres grups municipals, quan
les obres de rehabilitació s’hagin dut a terme, un espai de la Sala adient
per poder-nos-hi reunir i poder tenir-hi totes les coses relatives a les
indefugibles tasques consistorials”.
El Sr. Sánchez, del grup
municipals disponibles i
actualment no. Per altra
etapa municipal el seu

socialista, demana si és que no hi ha més locals
el Sr. Batle i la portaveu popular contesten que
banda, la Sra. Bresco diu que durant l’anterior
grup no va comptar amb despatx i la regidora

socialista Sra. Baquero afirma que no és cert, que el grup popular tenia
assignat un despatx amb telèfon i ordinador però que no el van emprar mai.
El Sr. Batle diu que una vegada obtingut el permís de la propietat i
efectuades les obres pertinents, s’assignarà immediatament un despatx a
cada grup.
La portaveu d’alternativa demana que quan s’obtengui el permís de la
propietat les obres es facin de forma immediata i s’assignin els despatxos
amb la màxima urgència.
El portaveu socialista afirma que, atès que el Sr. Batle manifesta que en
dos mesos s’assignarà despatx al grup, si en dos mesos el seu grup no té
despatx, tornarà a presentar una moció al respecte.
Finalment se sotmet a votació l’esmena d’addició proposta pel grup popular
i s’aprova per cinc (5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes
Migjorn Gran, i quatre (4) abstencions, del grup socialista. A continuació
se sotmet a votació la proposta una vegada incorporada l’esmena i s’aprova
per cinc (5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn
Gran, i quatre (4) abstencions, del grup socialista.
DISSETÈ.- MOCIÓ GRUP SOCIALISTA: SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA AL CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES PARA LA AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE HIERBA ARTIFICIAL E
ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL "LOS NOGALES"
Després d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a estudiar el seu
contingut.
La moció presentada diu:
“El Alcalde de Es Migjorn Gran se entrevistó en fecha 11-02-05 con la
Directora General de Infraestructuras Deportivas y Servicios del Consejo
Superior de Deportes (CSD) y el Subdirector General de Infraestructuras
Deportivas y Administración Económica, al objeto de tratar sobre el Asunto
de la presente moción. En el transcurso de aquella reunión de trabajo
llevada a cabo en la sede del CSD el Alcalde hizo entrega de un ejemplar
del projecto técnico correspondiente a esta actuación pública.
La Alcaldía del municipio de Es Migjorn Gran remitió en fecha 21-02-05
sendos escritos a la señora Inmaculada Martín-Caro Sánchez y al señor JuanJosé
Álvarez
Gómez
(Directora
general
i
subdirector
general,
respectivamente) para formalizar debidamente la petición municipal de ayuda
económica expuesta en la reunión elebrada en la capital (RGS, núms. 150 y
151).
El pasado
20-03-06
normativa
pública y

27-03-06 el ayuntamiento remitió un decreto de Alcaldía de fecha
solicitando la ayuda objeto de la presente moción; pero la
indica que es necesario obtener previamente ejecutar la actuación
obtener el Final de Obra.

Así, pues, nuestro Consistorio municipal tramitó los expedientes para
llevar a buen término la adjudicación y contratación de leas obras
correspondientes a esta importante obra; siendo Juan Mora, SA la empresa
ganadora del concurso para ejecutar la actuación promovida por el
Ayuntamiento de Es Migjorn Gran.
El próximo mes de octubre se cumplirá el primer aniversario de los actos de
inauguración de las nuevas instalaciones deportivas lo que permitió que ya
en el curso 2006-2007 pudieron empezar a rentabilizarse socialmente.
Es por todo lo hasta aquí explicitado que proponemos:
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PRIMERO.- El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran retomará el objetivo de
concluir todos los trámites necesarios a fin de obtener el Certificado de
final de obra, para lo cual no escatimará los esfuerzos de todo tipo que
sean precisos.
SEGUNDO.- El Consistorio Municipal de Es Migjorn Gran (Menorca) solicitará
la explicitada ayuda de la Administración General del Estado (Consejo
Superior de Deportes).”
Obert el debat, la portaveu popular vol fer constar que no és necessari
reprendre l’objectiu ja que aquest ha continuat durant aquests mesos, i que
més que sol·licitar es tractaria de reiterar l’ajuda. El Sr. Sánchez, del
grup socialista, comenta que és convenient aprovar per unanimitat la moció
per demostrar que tot el Consistori està d’acord.
Se sotmet finalment a votació la moció i s’aprova per unanimitat.
DIVUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
18.1.- Pregunta escrita del grup socialista: “Ajut a l’ACEM. Pensa complir
l’equip de govern les previsions pressupostàries de 2007 d’ajut a l’ACEM
(Associació de comerciants des Migjorn Gran) per les seves diferents
activitats (600 € per a l’Associació i 6000 € per a desenvolupar la Gran
Migjornalle)? Quins criteris ha seguit aquest equip de govern per atorgarles?”
La regidora socialista Elena Baquero indica que el seu grup es va equivocar
al redactar la pregunta i on diu “la Gran Migjornalle” ha de dir “Dimarts
as Migjorn”.
La regidora Purificació Mira contesta que el pressupost preveu un ajut de
500 € per a l’ACEM i no de 600, i el Batle diu que en el Pressupost no
consta cap ajut de 6.000 € destinat a l’ACEM; es van preveure 6.000 € però
no al capítol de transferències sinó al capítol de béns i serveis i en
concepte de “despeses diverses”. Continua afirmant que a abans d’iniciar
els Dimarts as Migjorn es va tenir una reunió amb l’ACEM on aquesta entitat
va comunicar que l’organització 2007 dels Dimarts as Migjorn corresponia
íntegrament a l’Associació i que així s’havia acordat amb l’anterior equip
de govern. Ateses les explicacions de l’Associació, l’Ajuntament es va
comprometre a fer l’oportuna modificació pressupostària per poder atorgar
directament a l’ACEM i sense concurrència pública una subvenció per
l’import acordat per l’anterior govern i l’Associació va dir que demanaria
per escrit aquest ajut. Actualment s’està pendent de rebre la sol·licitud.
18.2.- Pregunta escrita del grup socialista: “Ajuda vehicle elèctric i
funcionament del punt d’informació turística. Atesa l’ajuda de 9.900 € per
a l’adquisició del vehicle elèctric, per què no s’ha adquirit aquest
vehicle? Hi ha hagut algun cost per a la nostra Corporació Local derivat de
no adquirir-lo? Quin és el projecte, objectius i funcionament del punt
d’informació turístic a Sant Tomàs localitzat a l’Edifici Llevant? Quina és
la seva avaluació del funcionament d’aquesta actuació? Quin cost ha tingut
l’adequació del Punt? Com S’ha informat el sector turístic i els diferents
comerços de Sant Tomàs i Es Migjorn sobre aquesta actuació?
La regidora Mercedes Francesca contesta que l’Ajuntament havia d’assumir
amb finançament propi la resta del preu del vehicle (10.980 €) més les
despeses de matriculació i transport; es va considerar un cost massa elevat
i més al saber que el vehicle no pot circular per carretera, aspecte aquest
que impossibilitava
la idea inicial de pujar turistes as Migjorn. Per
altra banda, el servei de manteniment i reparació no es presta a l’illa.

La regidora continua indicant que el cost per la no adquisició del vehicle
és 0. Diu també que com la subvenció per part del SOIB per a la
contractació dels dos dinamitzadors es va mantenir, l’Ajuntament va decidir
modificar en part el projecte; així, els dinamitzadors es dediquen a
informar als visitants dels recursos del municipi i del conjunt de la Illa,
fixant el local municipal de l’Edifici Llevant com a seu per guardar tota
la documentació. Continua afirmant que el servei finalitza el 15 de gener
de 2008, per la qual cosa els dinamitzadors faran la avaluació del mateix
al tancament d’aquell. Respecte al cost de l’adequació del punt diu que és
de 423,95 euros (221,66 € en concepte d’indemnització per fi de contracte,
67,96 € per adquisició de fluorescents, i 134,33 € per la compra i
estampació de camisetes); els mobles són del centre sanitari. Finalitza
indicant que el 23 de juliol el Sr. Batle va enviar una carta explicativa
del servei als empresaris, els dinamitzadors van presentar el projecte als
diferents hotels de la urbanització, i l’AODL informà a la presidenta de
l’ACEM i acordaren que els dinamitzadors pujarien els dimarts per informar
als turistes que visiten el municipi amb ocasió dels Dimarts as Migjorn.
18.3.- Municipalització de l’Escoleta Infantil Xibit. Per quina raó no
s’acompleix el compromís electoral de municipalitzar l’Escoleta? Quan pensa
desenvolupar la contractació d’un seriós estudi tècnic per a municipalitzar
el servei? Quins criteris d’organització pensa mantenir l’equip de govern
davant la mancança d’horari i de serveis bàsics a l’Escoleta?
La regidora de Serveis a la Persona contesta que l’equip de govern només fa
dos mesos i mig que gestiona el tema i que s’està fent feina. Diu que ja fa
un mes que es va demanar a l’AMPA un pressupost detallat de l’actual cost
de l’escoleta però que encara no li han fet arribar cap document; quan el
tengui i el pugui valorar, es decidirà si l’estudi el fa el propi
Ajuntament o s’encarrega externament.
Respecte a la manca d’horari, la regidora diu que, segons li han indicat,
l’horari actual (jornada continuada) al va acordar un Consell Escolar
anterior. Manifesta que el Pla d’educació infantil recomana un màxim de 5 o
6 hores d’escolarització i que per ampliar horari es requereix un informe
de la direcció del centre i de l’equip d’atenció primerenca ; s’ha
contactat amb l’equip, que ha manifestat que si es demana informe aquest
serà desfavorable. Pregunta que volen dir amb serveis bàsics i la regidora
socialista Elena Baquero contesta que, entre altres, menjador i ludoteca.
La Sra Mira afirma que no s’entén la decisió d’establir jornada continuada
per després voler desenvolupar activitats extraescolars a la tarda.
La regidora Sra. Baquero diu que l’Equip d’Atenció Primerenca només veu els
fillets, no té en compta al conjunt de les famílies i són aquestes les que
demanen més horari. La Sra. Mira contesta que ella pensa més amb els
fillets i que, segons li han informat han de passar dos anys abans de
tornar a modificar l’horari.
La regidora Sra. Baquero comenta que la idea inicial era que els pares
poguessin decidir entre fer tot l’horari al matí o fer manco hores el matí
i completar horari a la tarda. El regidor Sr. Sánchez diu que la decisió de
modificar l’horari probablement seria per poder trobar mestres però que els
pares estan descontents, per la qual cosa s’haurien de comptar les hores
que cada fillet faria entre el matí i la tarda i no passar del límit
permès.
La regidora Sra. Bresco diu que l’horari és una patata calenta que l’AMPA
ha passat ara a l’Ajuntament; considera que s’haurien de posar d’acord
l’AMPA, els pares sortints i els pares entrants.
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El Sr. Sánchez diu que s’ha d’intentar vehicular el descontent dels pares,
que ningú ha passat la patata i que el seu grup considera que la regidora
de Serveis a la Persona hauria de reconduir el tema.
La Sra. Mira considera molt sensates les argumentacions de l’Equip
d’Atenció Primerenca i diu que el problema radica en la manca d’informació
als pares, pares que van ser informats del canvi d’horari una setmana abans
de començar l’escoleta. Diu que només es va passar un petit paper als pares
demanant opinió i considera que aquest paper no vinculava al canvi;
s’hauria d’haver fet un escrit informatiu de les conseqüències del canvi
d’horari.
El Sr. Sánchez diu que fins ara l’escoleta
d’instal·lació; ara que compta amb l’espai
municipalitzar. Comenta que els pares
constantment i no tenen l’experiència
l’Ajuntament ha d’intervenir.

no s’ha municipalitzat per manca
adequat ha arribat el moment de
integrants de l’AMPA canvien
necessària, per la qual cosa

La regidora Puri Mira diu que el Consell Escolar té la darrera paraula i la
regidora Elena Baquero contesta que primer és necessari reunir en assemblea
els pares que representin un determinat %. La Sra. Mira diu que si és així,
l’acord del Consell Escolar no és vàlid. La Sra. Baquero afirma que en cap
dels Consells Escolars als que ella va assistir es va acordar la
modificació i la Sra. Pons diu que a l’únic al que ella va assistir es va
tractar el tema però no es va acordar res.
A la vista de les consideracions anteriors, la regidora de Serveis a la
Persona diu que demanarà l’acta del Consell Escolar per estudiar si l’acord
és lícit i es compromet a rallar del tema amb l’Equip d’Atenció Primerenca
per veure com es pot solucionar i si es pot tornar a modificar l’horari o
cercar alguna solució per acontentar els pares. Finalitza afirmant que si
es pot modificar novament l’horari, es convocarà una assemblea de pares i
un Consell Escolar. El Sr. Sánchez diu que al seu grup li basta amb aquest
compromís.
18.4.- Centre de dia i Pis Assistit. Quan es pensa informar els grups
polítics sobre la gestió i funcionament d’aquest servei públic? S’han
abandonat definitivament les exigències de consens polític que abans
manifestava Alternativa, ara que ha passat a fer tasques de govern?
La regidora Puri Mira contesta que la gestió i funcionament del centre és
exactament el mateix que l’iniciat per l’equip de govern socialista l’1 de
juny; comenta que actualment són dos els usuaris del centre de dia i que no
s’ha cursat cap sol·licitud pel pis. Diu que Alternativa no ha abandonat la
exigència de consens, però s’ha d’esperar a la posada en marxa del Consorci
Sociosanitari i desprès decidir si el centre es gestiona de forma directa
per l’Ajuntament o mitjançant el Consorci o concessió a empresa externa.
El regidor socialista Joan Sánchez indica que la pregunta no va dirigida
tant a la forma de gestió com al tema de participació dels diferents grups
en temes com l’admissió d’usuaris i/o funcionament establert al reglament i
demana si participaran els diferents regidors de serveis socials de
l’Ajuntament. La Sra. Mira contesta que quan funcioni el Consorci
s’estudiaran tots aquests temes i es decidirà si s’ha de modificar el
reglament.
18.5.- Calendari Festes Sant Miquel. Quina explicació dóna l’equip de
govern per no celebrar aquesta ja tradicional Festa al nostre poble en la
data que pertoca (29 de setembre) com se’ns ha explicat en la comissió
informativa de serveis a la persona?

La regidora de festes, Sra. Maria Pons, contesta que l’acte més important
és el de la desfilada del diumenge, desfilada promoguda de forma
desinteressada per una sèrie de persones o grups, entre ells el grup
folklòric. Sembla ser que diumenge dia 29 de setembre (Sant Miquel) aquest
grup no pot participar i per altra banda es fa festa al municipi d’Alaior;
es va pensar en principi traslladar la desfilada a diumenge dia 7 i
possibilitar així la màxima assistència de participants i de públic en
general, decidint finalment i tal com es va explicar a la comissió
informativa, centrar tots els actes de Sant Miquel al cap de setmana
posterior. Comenta que tot ha estat molt precipitat però que es compromet a
que en 2008 es celebrin els actes quan pertoqui.
18.6. Programa de festes patronals de Sant Cristòfol. Per quina raó no s’ha
mantingut enguany la bona costum de publicar el text íntegre de la
conferència d’obertura de festes de l’any anterior? Amb quins criteris
(avui encara no coneguts i, en conseqüència, en absolut consensuats) s’han
triat els col·laboradors del programa de festes d’enguany?
La regidora de festes contesta que enguany l’equip de govern va tenir molt
poc temps per organitzar les festes; diu que de cara a l’any 2008 tindran
en compta aquesta qüestió. Finalitza afirmant que la selecció dels
col·laboradors es va fer agafant allò que tenien més a mà.
18.7.- Valoració dels actes culturals d’aquest estiu. Quina és la valoració
que fa l’equip de govern dels actes culturals d’aquest estiu? Es pensa
continuar amb els mateixos criteris de participació de les entitats no
lucratives i de no informació als grups de l’oposició?
La regidora Puri Mira contesta que la valoració, considerant que la
regidoria actual va a començar a funcionar el mes de juliol, és positiva.
Diu que a la Comissió Informativa de dia 3 d’agost va presentar un programa
ja tancat però que l’any 2008 no serà així i es presentarà un programa
obert a qualsevol suggeriment. Continua afirmant que en el programa
cultural, per manca de temps, les entitats no van tenir molta participació
però que açò s’ha compensat amb la programació de Sant Miquel. Finalitza
indicant que l’oposició si va ser informada en la Comissió Informativa de
Serveis a la Persona i que en el futur els criteris s’intentaran millorar.
18.8.- Casal de joves i punt d’informació juvenil. Fins quina data pensa
mantenir tancat aquest important servei municipal l’equip de govern? Quins
són els plans que té l’equip de govern en matèria de joventut?
La regidora de Serveis a la Persona contesta que s’estan estudiant els
diferents models possibles i el funcionament d’aquest servei a altres
municipis. Diu que quan l’Ajuntament disposi de partida pressupostària es
contractarà el personal adient i es valorarà també la possibilitat de
contractar a traves del SOIB.
18.9.- Disciplina urbanística. Pensa aquest equip de govern impulsar tots
els expedients en curs de disciplina urbanística en sòl urbà i en sòl
rústec? Quin és el pla de feina de l’actual equip de govern en aquesta
matèria? Tal com vam tractar a la passada Comissió Informativa d’Hisenda,
règim Intern i Territori, accepta l’equip de govern la proposta del nostre
grup de realitzar una comissió especial a fi de consensuar un model
d’actuació eficient i transparent en aquest sentit?
El Sr. Batle contesta que, tal com va dir a la Comissió, es celebrarà una
Comissió
Informativa
especial
per
tractar
el
tema
de
disciplina
urbanística. Afirma que l’equip de govern vol que l’urbanisme sigui
transparent i dur els expedients a bon port i fer les coses bé.
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 22.40 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

