ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 28/11/2007.
As Migjorn Gran, a les 20:30 hores del dia 28/11/2007, 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
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

S’ha excusat de no assistir-hi el regidor del grup socialista Pedro Moll
Triay.
Presideix la sessió 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
27.09.2007. El Sr. Sánchez, del grup
esmenes:
-

-

de la sessió ordinària de dia
socialista, vol introduir vàries

En el punt segon, on diu “...des del 16 de juliol al 31 d’agost...” ha
de dir “...des del 16 de juny al 31 d’agost...”.
En el darrer paràgraf del punt sisè, on diu “...manté els mateixos
arguments que consten al dictamen de la Comissió, i després d’un breu
debat...” ha de dir “...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...”.
En el punt setzè on diu “El portaveu socialista afirma que si en dos
mesos el seu grup no té despatx...” ha de dir "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...”.

El Sr. Sánchez també demana que les actes recullin les diverses
intervencions dels diferents grups, ja que a vegades no s’inclouen totes i
és convenient per tal de tenir una visió clara de les corresponents
postures.
Ateses les esmenes proposades i una vegada incorporades a l’acta aquesta
s’aprova per unanimitat.
SEGON.- DECRETS I RESOLUCIONS. DONAR-NE COMPTE
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Es dóna compte a la Corporació dels decrets i resolucions adoptats durant
els mesos de setembre i octubre i que fan referència a assumptes de
personal (concessió de vacances, assumptes propis, nomenament funcionari
interí, concessió ajudes mèdiques, autorització reducció jornada, aprovació
bases creació borsa de treball, nomenament professors música), intervenció
(aprovació de despeses i certificacions d’obra), recaptació (aprovació
padrons, altes, baixes i devolució d’ingressos indeguts), cementeri
(cessions i emissió de títols funeraris, lloguers de nínxols, inhumacions,
exhumacions i trasllat de restes i de cendres), contractació (expedient de
subhasta d’obres), urbanisme (concessió i denegació de llicències d’obres,
concessió i canvi de titularitat de llicències d’instal·lació, d’obertura
i funcionament, pròrrogues de llicències, autorització d’ampliació d’horari
per a excavació, aprovació de projecte d’obres, encàrrec de redacció d’un
pla d’autoprotecció, i designació d’inspector urbanístic), activitat de
foment (aprovació bases i convocatòria per a la concessió de subvencions i
concessió de subvencions), concessió de comptadors d’aigua,
aprovació
convenis inter-administratius, i altres de tràmit i gestió ordinària.
El Ple en resta assabentat.
Abans de passar al tercer punt de l’ordre del dia el Sr. Sánchez diu que, a
la vista de la relació de decrets, sembla que encara no s’ha fet la
delegació de competències en la Junta de Govern i demana si és degut a
problemes administratius; el Sr. Batle contesta que no i que en els pròxims
dies es signarà el decret de delegació.
TERCER.- LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2006. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte al Ple de la liquidació pressupostària de l’exercici 2006,
aprovada per Decret d’Alcaldia de data 06.11.2007 amb el següent resum:
-

Resultat pressupostari: 857.228,09 euros
Resultat pressupostari ajustat: 411.332,30 euros
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat:
847.220,25 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 351.756,90 euros
Romanent de tresoreria total: 1.198.977,15 euros.

El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana la paraula per manifestar la
seva satisfacció pel resultat i diu que el grup socialista deixa un bon
llegat de la seva gestió; diu que vol que quedi clar que el pendent de
cobrament és superior al pendent de pagament i que és una situació
sanejada, el que demostra la bona gestió efectuada. Finalment vol felicitar
als serveis tècnics per l’informe emès.
El Ple en resta assabentat.
QUART.RÈGIM
MODIFICACIÓ

FUNCIONAMENT

COMISSIONS

INFORMATIVES.

PROPOSTA

DE

Es llegeix la proposta -dictaminada favorablement- de modificació del dia
de celebració de les comissions ordinàries de Serveis a la Persona, i la
secretària indica que s’hauria d’aprofitar per modificar també l’hora de
celebració de les comissions d’Hisenda, Règim Intern i Territori. Sense
entrar en debat, el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Modificar el dia i hora de celebració de les sessions ordinàries
de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona i a aquest efecte
acordar la celebració d’aquestes el tercer dimecres de cada mes senar a les
13 hores. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la Comissió
Informativa ordinària es celebrarà el dia hàbil immediatament posterior.

Segon.- Modificar l’hora de celebració de les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori i a aquest efecte
acordar la celebració d’aquestes a les 20 hores del tercer dijous de cada
mes. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la comissió informativa
ordinària es celebrarà el dia hàbil immediatament posterior.
CINQUÈ.- CORRELLENGUA 2007. PROPOSTA
En el cinquè punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona de data 22.11.2007:
“Tot seguit es dona lectura a la proposta presentada per la Coordinadora
d’Associacions per la llengua catalana i que a continuació es transcriu:
„Correllengua 2007
Proposta d'acord
L'ús social del català continua disminuint any rere any arreu dels Països
Catalans. Per aquest motiu, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua
catalana (CAL) vol donar un nou impuls a la normalització de la nostra
llengua per mitjà de l'onzena edició del Correllengua. Una tasca que
requereix de l'esforç de tothom. Només d'aquest manera podrem garantir que
el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més
globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals
i
comunitàries;
Atesa la necessitat d'assolir la plena normalitat del català arreu del
territori, a fi de convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la
nostra societat, i en l’element d’integració de les persones nouvingudes;
Atesa la consolidació que, després de deu anys, ha assolit la iniciativa
cívica
del
Correllengua
gràcies
al
suport
d'ajuntaments,
consells
comarcals, associacions i societat civil en general;
Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest
suport i arribar a tots els municipis de parla catalana;
Atès el compromís
aquest municipi;

amb

la

llengua

catalana

El Ple de l'Ajuntament des Migjorn
...............................;

Gran

que

sempre

reunit

en

ha

caracteritzat

sessió

de

dia

ACORDA:
1. Donar suport al Correllengua 2007 com a instrument reivindicatiu de
la societat a favor de la plena normalització de l'ús social de la
llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva
unitat.
2. Fer pública la necessitat d’aplicar i fer complir la Llei de
normalització lingüística a les Illes Balears i, si escau, adaptar-la
a les circumstàncies i als reptes actuals de la nostra societat
derivats dels moviments migratoris i de la introducció de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació.
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3. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a
organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda
necessàries per al bon desenvolupament de les activitats programades.
4. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que
siguin propis d'aquesta corporació.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer de Santa
Perpètua ,15-baixos, 08012 de Barcelona, i als organitzadors del pas
del Correllengua a Menorca, carrer de ses Andrones, 19, de Ciutadella
de Menorca.
CAL-Menorca
Setembre de 2007 „
La Comissió, per unanimitat proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la proposta de suport al correllengua 2007.
SEGON.- NOTIFICAR l’anterior acord a la Coordinadora d’Associacions per la
Llegua Catalana.“
El Sr. Sánchez, del grup socialista, vol felicitar el canvi de talant del
nou equip de govern respecte a aquests tipus d’acord.
A continuació se sotmet

la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.

SISÈ.- ELECCIÓ JUTGE DE PAU
El Sr. Batle proposa la votació secreta per elegir la persona que haurà
d’exercir el càrrec de jutge/essa de pau i substitut/a; proposa també que
primer es voti per designar el titular i després pel substitut. El Sr.
Sánchez demana que es faci una única votació.
A la vista de les consideracions anterior, amb caràcter previ i per
unanimitat, el Ple acorda:
1r.- Acordar la votació secreta conforme a l’article 102-3r del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
2n.- Establir un únic torn de votació.
A continuació la secretària indica que hi ha cinc candidats:
-

Maria Carmen Corral Sousa.
Blas Criado Florit.
Maria Mercedes Egea Cerro.
Silvia Mugnier Blanco.
Maria Isabel Sales Moll.

Seguidament es procedeix a la votació per elegir jutge/essa de pau, amb el
següent resultat:
-

Maria Carmen Corral Sousa: 0 vots.
Blas Criado Florit: 5 vots.
Maria Mercedes Egea: 3 vots.
Silvia Mugnier Blanco: 0 vots.
Maria Isabel Sales Moll: 0 vots.

A la vista de la votació anterior, el Ple acorda designar jutge de pau del
municipi des Migjorn Gran
el Sr. Blas Criado Florit, amb DNI núm.
41.498.665-H, i substituta de jutge de pau la Sra. Maria Mercedes Egea
Cerro, amb DNI núm. 41.504.317-N.
SETÈ.- RENOVACIÓ ADHESIÓ AGENDA LOCAL 21: APROVACIÓ COMPROMISOS D'Aalborg
El dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona diu:
“Vist el dossier de la reunió dels responsables municipals d’Agenda Local
21 de Menorca,
Ateses les explicacions ja donades a l’esmentada reunió; la Comissió, per
unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RENOVAR l’adhesió a l’Agenda Local 21 i l’adhesió a la Carta
d’Aalborg.
SEGON.- L’ADHESIÓ als Compromisos d’Aalborg+10
TERCER.- ACCEPTAR fer una revisió integrada dels Compromisos s’Aalborg com
a punt de partida per al procés d’establiment d’objectius dintre de 12
mesos a partir de la data de signatura. Aquesta revisió inclourà un context
polític, es referirà als compromisos polítics existents i descriurà els
reptes actuals.
QUART.- ACCEPTAR entrar en un procés participatiu local d’establiment
d’objectius que incorpori l’Agenda Local 21 existent o un altre pla d’acció
de sostenibilitat local i que tingui en compte els resultats de la revisió
local.
CINQUÈ.- ACCEPTAR prioritzar les nostres tasques amb l’objectiu d’afrontar
els deu compromisos sobre: Governabilitat, gestió local cap a la
sostenibilitat, béns naturals comuns, consum i elecció d’estils de vida
responsables, urbanisme i disseny, millor mobilitat, menys trànsit, acció
local per a la salut, una economia local activa i sostenible, igualtat
social i justicia i del local al global.
SISÈ.- ACCEPTAR establir objectius locals específics dintre de 24 mesos a
partir de la data de signatura, tenint en compte l’annex dels Compromisos
d’Aalborg com a font d’inspiració, i establir terminis per a aquests
objectius que siguin adequats per demostrar el progrés dels nostres
Compromisos.
SETÈ.- ACCEPTEM fer una revisió periòdica dels nostres assoliments pel que
fa als Compromisos d’Aalborg al qual tinguin accés els nostres ciutadans.
VUITÈ.- ACCEPTEM oferir informació regular sobre els nostres objectius i el
nostre progrés a la Campanya Europea de Ciutats
i Pobles Sostenibles i,
mitjançant aquesta cooperació, revisar el progrés realitzat i aprendre els
uns dels altres. Està prevista una primera valoració europea l’any 2010,
amb revisions subsegüents i programades en períodes de cinc anys.”
Obert el debat el Sr. Sánchez, del grup socialista, vol remarcar la
importància de respectar la participació ciutadana, els resultats de la
mateixa i els acords adoptats pels ciutadans; diu que el seu grup té la
sensació que l’actual equip de govern no respecta els compromisos adoptats
pel Taller.
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La portaveu d’Alternativa pes Migjorn Gran diu que al nou equip de govern
li va ser difícil gestionar les subvencions aprovades, però que els
compromisos del Taller no seran només un referent a tenir en compta per la
regidoria de participació ciutadana sinó per tot l’equip de govern, depenen
de les accions que s’acordin; cada àrea municipal respondrà de les accions
que siguin de la seva competència.
El Sr. Batle diu que el seu grup dóna suport a l’Agenda Local 21; que els
problemes sorgits amb les meses picnic s’han solucionat i que l’equip de
govern demostrarà amb fets que vol participar.
La Sra. Baquero, del grup socialista, vol fer constar que les actuacions i
accions presentades no van ser decisió de l’anterior equip de govern sinó
del propi Taller i que l’equip de govern el que va fer es donar suport als
acords adoptats.
La Sra. Francesca, del grup popular, diu que la responsabilitat de l’equip
de govern hauria de ser la d’estudiar a fons el projecte i saber, abans
d’aprovar-lo, si es pot executar o no.
Tancat el debat se sotmet a votació la proposta de la Comissió i s’aprova
per unanimitat.
VUITÈ.- DEVOLUCIÓ GARANTIA OBRA LOCAL DESTINAT A CASES CONSISTORIALS
Ateses les sol·licituds de devolució de fiança definitiva dipositades per
l’empresa M. POLO, S.L. per respondre de l’obra “Instalaciones y medidas
correctoras para la licencia de actividad de un local destinado a Casas
Consistoriales, con reforma de la distribución interior e instalación de
cubierta acristalada en el patio interior”.
Vists els informes emesos per l’assessora urbanística i per la secretària
interventora, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Règim Intern i Territori, el Ple acorda, per unanimitat:
ÚNIC.- TORNAR les
fiances dipositades per “M. Polo, S.L”, per un import
total de TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA TRES amb SETANTA CINC EUROS (3.763,75
€: 2.372,11 euros i 1.391,64 euros) com a garantia definitiva per a
l’execució de l’obra “Instalaciones y medidas correctoras para la licencia
de actividad de un local destinado a Casas Consistoriales, con reforma de
la distribución interior e instalación de cubierta acristalada en el patio
interior”.
NOVÈ.- CERTIFICACIÓ OBRA AMPLIACIÓ I INSTAL·LACIÓ HERBA ARTIFICIAL AL CAMP
DE FUTBOL MUNICIPAL
La Secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Règim Intern i Territori:
“Abans de passar a debatre el punt en qüestió, el Sr. Moll Triay fa un
incís exposant el seu mal estar amb unes declaracions fetes per la regidora
Sra. Francesca sobre l’augment del pressupost inicial de l’obra de
l’ampliació i instal·lació de l’herba artificial al camp de futbol
municipal; el Sr. Moll Triay matisa que ell mateix es va oferir al Sr.
Batle per explicar detalladament els motius d’aquesta diferència amb el
pressupost inicial, oportunitat que encara no ha tingut.
El Sr. Sánchez exposa que aquest augment és degut a millores introduïdes
amb la mencionada obra, i que normalment són coses que passen quan es
realitzen obres d’una embergadura considerable. Vol fer constar en acta, la
seva incertesa, en quant a l’actitud de la Sra. Francesca, ja que quan

aquest projecte estava en marxa, ella era regidora de l’Ajuntament i no
recorda que en cap moment manifestàs estar en contra d’aquestes millores.
El Sr. Batle, afirma que el Sr. Moll Triay va fer l’oferiment i que tindrà
l’oportunitat de donar totes les explicacions que cregui oportunes el dia
que les certificacions resultants de la modificació del Projecte es
presentin a l’Ajuntament.
Vista la certificació de l’obra “ Projecte ampliació i instal·lació gespa
artificial al camp de futbol municipal” , presentada i signada pel
contractista JUAN MORA, S.A. i pel director de l’obra, BARTOLOMÉ MARTÍ
VIDAL
per un import de SIS-CENTS QUARANTA CINC MIL EUROS (645.000 €) i
vist l’informe favorable emès per l’assessora d’urbanisme, la Comissió, per
unanimitat, proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la certificació de l’obra “Projecte ampliació i
instal·lació gespa artificial al camp de futbol municipal” per un import de
SIS-CENTS QUARANTA CINC MIL EUROS (645.000 €) segons el següent detall:
-

Pressupost aprovat:
Pressupost adjudicat:
Import de les obres executades durant el mes:
Import de les obres que resten per executar:

Segon.- REMETRE
Menorca (CIM).

un

exemplar

de

la

certificació

765.629,23
645.000,00
645.000,00
0,00
al

Consell

Tercer.- ORDENAR el pagament d’aquesta certificació
disponibilitats de la Tresoreria Municipal.”

€
€
€
€

Insular

d’acord

amb

de
les

La portaveu del grup popular demana la paraula per indicar que no entén que
el Sr. Moll afirmi que ella ha fet unes declaracions quan aquestes les ha
fet el grup popular; diu que sembla un atac contra la seva persona.
Continua afirmant que quan estava a l’oposició ignorava les modificacions i
que el seu portaveu va demanar crear un comissió de seguiment però l’equip
de govern no ho va acceptar. Diu que no es va fer cap seguiment de les
obres i que el grup popular no va tenir constància dels extres i millores
acordats; considera que, sense entrar a valorar si les millores i extres
eren necessaris o no, quan l’execució d’una obra passa tant del preu, el
director i el contractista haurien d’aturar les obres i redactar un
modificat.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, vol fer constar que el seu grup no té
cap problema amb na Mercè Francesca com a persona, sinó amb na Mercè
Francesca la regidora, que en el seu moment feia el seguiment des de
l’oposició del temes esportius; remarca que la discrepància no va amb la
persona sinó amb la postura política, que considera hipòcrita: explica que
quan es van decidir els extres i millores havia molta pressió social
reivindicant el camp de futbol i ningú va ser suficientment valent
políticament per sortir i dir que s’havien d’aturar les obres; és cert que
s’hauria d’haver fet un modificat abans, però no es va fer per celeritat i
pressió social. El Sr. Sánchez diu que el projecte es va fer i executar amb
la participació del club esportiu, i que la regidora no pot afirmar que
ignorava les millores ja que tots eren conscients des del principi que el
projecte sortia amb unes deficiències importants, per la qual cosa van
treballar conjuntament contractista, club esportiu i Ajuntament amb la
intenció de solucionar els problemes. Finalitza
afirmant que el grup
popular no pot acusar que l’execució de les obres hagin sigut un desgavell;
que el desgavell es pot veure en la liquidació pressupostària de 2006, que
és tan encertada que dóna per cobrir el cost del futur projecte modificat.
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Tanca les intervencions la portaveu popular que diu que l’equip de govern
no pot acceptar les despeses extraordinàries sense la presentació de
l’oportú projecte modificat, modificat que el director d’obres està
redactant.
Finalitza el debat i se sotmet la proposta de la Comissió a votació i
s’aprova per unanimitat.
DESÈ.- EXPEDIENT DE BAIXA DE CRÈDITS PENDENTS DE COBRAMENT D'EXERCICIS
ANTERIORS
El dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori
diu:
“ES dóna compta de la proposta de baixes de crèdits pendents de cobrament
d’exercicis anteriors, el Sr. Sánchez comenta que el gros de les quantitats
està amb la partida de l’Impost S/béns immobles de naturalesa urbana i amb
la partida de Taxa per la recollida de fems i el seu tractament, padrons
que una volta acabat el període voluntari de cobrament (junt amb altres de
quantitats inferiors), passa a gestionar el Consell Insular de Menorca.
Creu que s’hauria de notificar formalment al departament de recaptació del
Consell Insular de Menorca d’aquestes baixes, i intentar que el Consell
Insular de Menorca cumpli amb la gestió executiva. La Comissió per
unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la proposta de baixa dels contrets de diverses partides
d’ingressos d’exercicis tancats, pels motius que s’especifiquen i per la
quantitat de CENT TRENTA DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA VUIT amb CINQUANTA NOU
EUROS (132.988,59 €) d’acord amb la relació següent:

1

BAIXES PER PRESCRIPCIÓ

1.1 ANY 2000
PARTIDA
00.39900
TOTAL ANY 2000

DESCRIPCIÓ
Altres ingressos diversos – Casal d’estiu

TOTAL BAIXA
171,27
171,27€

1.2 ANY 2001
PARTIDA
01.11200
01.11201
01.11300
01.11400
01.13000
01.28200
01.29000
01.31002
01.31200
01.31201
01.31202
01.31301
01.31302
01.31304
01.32000
01.32003

DESCRIPCIÓ
TOTAL BAIXA
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica
305,91
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
29.280,85
Impost s/vehicles de tracció mecànica
2.131,85
Impost s/increment valor terrenys
825,75
Impost s/activitats econòmiques
2.305,68
Impost s/construccions, instal·lacions i obres
36,06
Vedats de caça
105,76
Taxa per servei de cementiri
188,71
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
13.103,83
Taxa clavegueram
1.021,83
Taxa per llicències urbanístiques
5,41
Taxa assistència a cursos i Act. Culturals
450,76
Taxa serveis: Activitats Esportives i Ús instal. Esportives
464,59
Taxa prestació servei ajuda a domicili
72,99
Taxa per parades, barraques, indústries ambulants
225,98
Taxa ocupació o ús vies públiques
47,19

01.34200
01.35200

Preu Públic per subministrament d’aigua potable
Taxa per entrada de vehicles

TOTAL ANY 2001

961,65
75,13
51.609,93€

1.3 ANY 2002
PARTIDA
02.11200
02.11201
02.11300
02.11400
02.13000
02.28200
02.29000
02.31002
02.31200
02.31201
02.31202
02.31301
02.31302
02.31304
02.32003
02.34200
02.35200

TOTAL BAIXA
DESCRIPCIÓ
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica
316,22
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
31.353,06
Impost s/vehicles de tracció mecànica
2.059,27
Impost s/increment valor terrenys
936,98
Impost s/activitats econòmiques
3.595,27
Impost s/construccions, instal·lacions i obres
164,12
Vedats de caça
79,32
Taxa per servei de cementiri
130,50
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
4.877,47
Taxa clavegueram
875,75
Taxa per llicències urbanístiques
549,21
Taxa assistència a cursos i Act. Culturals
200,05
Taxa serveis: Activitats Esportives i Ús instal. Esportives
635,37
Taxa prestació servei ajuda a domicili
652,71
Taxa ocupació o ús vies públiques
47,18
Preu Públic per subministrament d’aigua potable
735,03
Taxa per entrada de vehicles
75,13

TOTAL ANY 2002

47.282,64€

2 BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE PREFECTURA DE TRÀNSIT
04.11300
05.11300
06.11300

Impost s/vehicles de tracció mecànica
Impost s/vehicles de tracció mecànica
Impost s/vehicles de tracció mecànica

TOTAL

95,80
191,60
233,14
520,54€

3 BAIXES PER DUPLICATS
03.29000
06.29000
03.31200
04.31200
05.31200
06.31200
06.76106

Vedats de caça
Vedats de caça
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Conveni per instal. Esportives (pista multifuncional)

TOTAL
4

26,44
26,44
66,36
66,36
84,95
236,16
30.000,00
30.506,71€

BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE CADASTRE

03.11201
04.11201
05.11201
06.11201

Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana

493,75
550,61
628,73
707,27
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TOTAL
5

2.380,36€

BAIXES PER INFORME

03.31200
04.31200
03.31201
04.31201
05.31201
06.31201
06.31302
03.34200
04.34200
05.34200
06.34200

Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa clavegueram
Taxa clavegueram
Taxa clavegueram
Taxa clavegueram
Taxa serveis: Activitats Esportives i Ús instal. Esportives
Preu Públic per subministrament d’aigua potable
Preu Públic per subministrament d’aigua potable
Preu Públic per subministrament d’aigua potable
Preu Públic per subministrament d’aigua potable

TOTAL
6

94,63
94,63
11,56
17,34
23,12
23,12
126,00
7,94
11,91
15,88
15,88
442,01€

BAIXES PER ACCEPTACIÓ D’AL·LEGACIONS

04.31202

Taxa llicències urbanístiques

TOTAL
TOTAL BAIXES ANYS ANTERIORS

75,13
75,13€
132 .988,59€

Segon.- INSTAR intervenció perquè adopti les mesures oportunes per dur a
terme l’acordat.”
Demana la paraula el Sr. Sánchez, del grup socialista, i indica que
considera lògic l’expedient per tal que la comptabilitat sigui real però
que s’hauria de demanar al CIM que controli l’executiva per evitar tenir
que donar baixes per prescripció. El Sr. Batle diu que així es farà. La
regidora d’Alternativa pes Migjorn Gran, Sra. Mira, diu que s’ha de fer un
seguiment.
Sense més debat se sotmet la proposta de la Comissió a votació i s’aprova
per unanimitat.
ONZÈ.- CARTA PALEONTOLÒGICA DEL MUNICIPI: APROVACIÓ INICIAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori:
“Vista la Carta Paleontològica des Migjorn Gran, enviada pel Consell
Insular de Menorca per tal que sigui inclosa dins les Normes Subsidiàries,
el Sr. Sánchez demana què suposa aquesta aprovació; la secretària de la
Comissió passa a llegir els informes de l’assessora urbanística i
l’assessor jurídic. El Sr. Sánchez argumenta que no queda clar què suposarà
per l’Ajuntament aquesta aprovació i exposa que el seu grup s’estendrà amb
l’aprovació degut a la manca d’informació i demana que d’aquí al Ple es
pugui disposar de més informació. La comissió per tres (2) vots a favor del
Grup Popular i tres (3) abstencions del Grup Socialista i Alternativa per
Es Migjorn Gran, acorda elevar al Ple la següent proposta d’acord:

Primer.- APROVAR inicialment la Carta paleontològica del municipi amb les
prescripcions indicades a l’informe tècnic les quals s’hauran d’acomplir
abans de l’aprovació provisional.
Segon.- SOTMETRE la Carta paleontològica del municipi a informació pública
durant un termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un dels diaris e major
circulació de la província i al taulell d’edictes municipal.
Tercer.- SOL·LICITAR informes als organismes competents.
Quart.- DECLARAR la suspensió de llicències a tot l’àmbit afectat per la
Carta Paleontològica”
El Sr. Batle fa un breu resum del contingut de la Carta paleontològica. El
Sr. Sánchez diu que l’informe jurídic explica el procediment per a la
tramitació però no entra a determinar a que compromet l’aprovació de la
Carta i qui serà el responsable del manteniment i conservació dels béns en
ella inclosos; diu que votaran a favor però que consti la desgana del seu
grup al desconèixer les conseqüències d’aquesta aprovació.
Atès que tant el grup d’Alternativa pes Migjorn com el grup popular
manifesten també desconèixer les repercussions de l’aprovació d’aquest
instrument el Ple acorda, per unanimitat, retirar l’expedient a l’efecte
que s’elabori un nou informe que ajudi a resoldre els dubtes generats.
DOTZÈ.- PROJECTE D'UNA PLAÇA A L'AVINGUDA DE LA MAR. APROVACIÓ
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“Vist el Projecte d’una Plaça al tram final de l’Avinguda de la Mar,
I vist l’informe emès per l’assessora urbanística i per l’assessor jurídic
municipals i que figuren a l’expedient, la Comissió, per unanimitat,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR el Projecte d’una plaça al tram final de l’Avinguda de la
Mar, redactat per l’arquitecte Esperança Pons Pons, amb un pressupost
d’execució per contracte de DOS-CENTS VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC
EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (208.285,91 €)
Segon.- SOTMETRE el projecte a exposició pública per termini de vint (20)
dies, mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB) i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, durant el qual
l’expedien romandrà a disposició de qualsevol que desitgi examinar-lo i es
podran deduir les al·legacions pertinents.
Tercer.- REMETRE una còpia del projecte al Departament de Carreteres del
Consell Insular de Menorca per tal que emetin informe.
Quart.- REMETRE una còpia del projecte a GESA per tal que emetin informe.”
El Sr. Sánchez, del grup socialista, comenta que seria
l’Ajuntament informés del projecte als veïns adjacents.
Sense més intervencions
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

la

proposta

convenient

transcrita

a

que

votació

i
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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. La portaveu popular diu que un.
TRETZÈ.- EXPEDIENT 4/2007, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Després d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a estudiar el seu
contingut.
Exposada breument la qüestió es passa a votar l’assumpte i el Ple acorda,
per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits núm.
4/2007 (suplement de crèdit i crèdits extraordinaris), finançat mitjançant
transferències de crèdit i romanent de tresoreria , segons el següent
detall:
ESTAT DE DESPESES
AUGMENTS
Partida pressupostària

Augment

Codi

Descripció

440 22604
010 31000
313 62201
420 21200
220 12000
220 21200
220 22701
220 21010
432 22100
432 22200
452 22200
451 22200
751 22100
432 22706
420 22706
432 22700
440 46700
440 46710
751 22701
751 22700

Accions AL21
Interessos prèstec
Insonorització casal de joves
Repar,manteniment edificis
Retribucions bàsiques policies
Reparació edifici policia
Seguretat viària i del litoral
senyalització vertical i horizontal
electricidad. No vinculada
comunicacions. No vinculada
comunicacions. No vinculada
comunicacions. No vinculada
electricidad. No vinculada
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Prestació serveis
Tractament consorci
Recollida consorci
Balisament platja Sant Tomàs
Neteja passeig marítim

Total augments

12.481,18
3.271,29
9.263,40
4.872,00
19.000,00
4.600,00
16.400,00
10.000,00
3.500,00
890,00
370,00
770,00
2.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
15.000,00
15.000,00
9.000,00
4.000,00

148.417,87

FINANÇAMENT:
1)DISMINUCIONS
Parida pressupostària

Disminució

Codi

Descripció

432 62702

Pla de manteniment municipal

313 22700

Prestació serveis: SAD, neteja

13.100,00

Total disminucions

22.363,40

9.263,40

2)

Romanent de tresoreria ------------------------- 126.054,47

CATORZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
14.1.- Pregunta escrita del grup socialista: Municipalització de l’Escoleta
Infantil Xibit. Té ja l’equip de govern els criteris clars i la informació
necessària per municipalitzar aquest servei? Té ja els informes tècnics per
oferir un servei de ludoteca els capvespres i ampliar així les
possibilitats horàries del servei?
Contesta la regidora de Serveis a la Persona i diu que l’Ajuntament ja va
acordar la municipalització durant l’any 2003; que per altra banda el
projecte del nou edifici es va fer en 2006, va rebre l’aprovació la
Conselleria i actualment manca poder presentar el final d’obra per obtenir
la pertinent autorització. Assenyala que ara es tracta de definir la gestió
del centre, no la municipalització, i es remet a l’informe elaborat en el
seu moment per municipalitzar el servei on es recull la conveniència
d’acordar una forma de gestió indirecta.
La regidora Sra. Baquero diu que aquest informe data de l’any 2003 i que
ara s’hauria de revisar; afirma que els tres grups polítics van prometre
municipalitzar el servei. La Sra. Mira diu que l’informe continua essent
vàlid i que els costos són majors si s’opta per una gestió directa;
assenyala que pretén mantenir la situació actual fins final de curs i
després acordar la gestió indirecta del servei i efectuar un concurs
públic.
El
Sr.
Sánchez,
del
grup
socialista,
distingeix
tres
conceptes:
municipalitzar, tenir l’autorització definitiva de l’edifici i la gestió
del centre, i demana quan assumirà l’Ajuntament la responsabilitat. La
regidora de Serveis a la Persona diu que, diferenciats els conceptes de
municipalització i gestió i atès que el primer ja està fet, de cara a l’any
2008 es pretén materialitzar la gestió indirecta (que la durà a terme
l’AMPA, una empresa privada o un patronat), si bé l’Ajuntament podrà
decidir horaris i altres qüestions. Diu que mentre no es faci efectiva,
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mitjançant conveni amb l’AMPA s’acordaran els termes fins a final d’aquest
curs.
Pel que fa al servei de ludoteca, la regidora de Serveis a la Persona diu
que encara no té els informes però que ja li han comentat que aquests seran
negatius ja que la recomanació és fixar una màxim de 5 o 6 hores
d’escolarització i recorda que l’horari actual el van elegir els pares. La
regidora Elena Baquero diu que no es tracta d’escolarització sinó de
implantar una activitat extraescolar com és la ludoteca, que funcionaria al
marge de l’escoleta com a tal.
14.2.- Pregunta escrita del grup socialista: Centre de Dia i Pis Assistit.
Com van les comprovacions amb el Consell de Menorca per escollir el model
de gestió a seguir? Quin és el grau de participació que tindrem la resta de
grups en aquesta decisió que nosaltres consideram ha de ser de consens?
La regidora de Serveis a la Persona contesta que el CIM ho te aturat. En
2008 sembla ser que començarà a funcionar el Consorci; la gestió per tant i
de moment continua essent la mateixa que abans. Continua afirmant que cost
és elevat ja que només utilitzen el centre de dia dues persones, i que
darrerament s’han començat a rebre les resolucions sobre el grau de
dependència, qüestió que facilitarà determinar qui pot entrar i quines
ajudes es poden rebre. Respecte al consens, diu que quan es sàpiga el que
ofereix el Consorci, es decidirà que es fa: consorci, gestió directa o
gestió indirecta.
El Sr. Sánchez, del grup socialista demana si és que s’està esperant al CIM
per poder decidir i diu que el seu grup vol participar en la pressa de
decisions. La regidora Sra. Baquero, també del grup socialista, comenta que
el seu grup vol informació sobre el cost, les gestions que es fan, quina
difusió es fa del centre, si s’ha rallat amb les famílies... i diu que tot
açò s’hauria de poder comentar a una Comissió Informativa.
La regidora de Serveis a la Persona diu que si el que es vol es informació
i comentar el tema en Comissió, així es farà a una pròxima Comissió
Informativa de Serveis a la Persona.
14.3.- Pregunta escrita del grup socialista: Casal de joves i punt
d’informació juvenil (PIJ). Quins són els plans que té l’equip de govern en
aquesta matèria? Té ja clars els objectius de gestió del PIJ i Casal de
Joves la tinent de batle de serveis a la persona? Quins terminis pensa
establir per subsanar i aclarir aquesta actual greu mancança de serveis
pels joves del poble? Pensa complir amb el compromís de l’Ajuntament
d’insonoritzar el local?
La regidora de Serveis a la Persona, Sra. Mira, contesta que els plans són
obrir el PIJ amb les condicions adequades i açò implica la contractació
d’un dinamitzador. Explica que a la segona convocatòria d’ajudes SOIB a les
Corporacions Locals l’Ajuntament ha demanat un dinamitzador però la petició
s’ha denegat. Diu que properament podrà donar més informació. Per altra
banda, afirma que la insonorització del local es farà ara i que s’està
rallant amb els joves (de 12 a 30 anys), se’ls informa sobre els estatuts i
s’intenta que cada grup d’amics tengui un representant a la Junta Directiva
i així tots tenguin accés a la informació.
14.4.- Pregunta escrita del grup socialista: Disciplina urbanística. Quan
pensa aquest equip de govern complir amb el seu compromís de convocar una
comissió monogràfica sobre el tema per consensuar la tramitació d’uns
expedients paralitzats i de tots els expedients pendents? El Sr. Batle
contesta que els serveis tècnics han elaborat una relació amb tots els
expedients i en quin punt de tramitació es troba cada un; el proper dilluns
es reincorpora l’assessor urbanístic que a dia d’avui gaudeix de vacances i
que després es convocarà la Comissió Informativa.

El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana si té efecte la data de 15 de
gener a que va fer referència el Sr. Batle i aquest contesta que no.
14.5.- Pregunta escrita del grup socialista: Pressupost municipal 2008.
Quin calendari de tramitació i consens té pensat i previst l’equip de
govern cara Pressupost General per a l’exercici 2008? El Sr. Batle contesta
que espera que durant la primera quinzena de desembre es puguin reunir per
a discutir i presentar números.
14.6.- Pregunta escrita del grup socialista: Viatge a la FEMP. Quins
objectius i beneficis pel nostre municipi ha tingut el viatge del Batle a
l’assemblea de la FEMP a Madrid? Quina despesa total global ha comportat a
les arques municipals és a dir als contribuents migjorners?
El Batle
contesta que l’Ajuntament és soci de la FEMP des de la segregació i que ell
va anar a l’assemblea a escoltar i aprendre. Diu que van assistir tots els
Batles de Menorca excepte el d’Alaior, així com la Presidenta del Consell
Insular i la Consellera de Cooperació. Tots ells es van allotjar al mateix
hotel; el cost total, entre bitllets d’avió i hotel, va ser de 637,66
euros.
14.7.- Pregunta escrita del grup socialista: Despatx grup socialista. Com
avancen les obres per habilitar un despatx al nostre grup polític? Pensa
complir el Batle el seu compromís d’habilitar-lo en dos mesos? (adoptat en
el ple ordinari de setembre? No seria més eficaç buscar un espai habilitat
en un altre immoble municipal com ja té el grup de l’alternativa, a més més
del que ja gaudeix a La Sala? Per què no se’ns assigna un dels espais no
utilitzats de la planta pis de la seu consistorial? (avui, idò, Alternativa
en té dos per a un sol membre consistorial i el nostre grup cap, essent
quatre components!)
El Sr. Batle contesta que l’arquitecta ha tingut altres feines, entre elles
el polígon industrial, i per açò la redacció de la documentació tècnica
s’ha demorat un poc; diu que ara ja està enllestida i que s’enviarà al
Bisbat de Menorca. Comenta que l’antiga bibloteca és utilitzada per
l’Associació Nura.
La regidora del grup socialista, Sra. Baquero, diu que abans de les
eleccions el portaveu d’Alternativa va demanar poder emprar l’antiga
biblioteca i que l’equip de govern d’aquell moment el va autoritzar; la
Sra. Mira, regidora d’Alternativa, ho confirma i el Sr. Batle tanca les
intervencions indicant que comprovarà aquesta autorització i dirà alguna
cosa.
14.8.- Pregunta escrita del grup socialista: Polígon C de Sant Tomàs. Com
s’han filtrat en premsa dades sobre un expedient municipal, i fins i tot hi
hem vist reproduït damunt un diari insular trossos d’un informe de moment
intern (fase final de la tramitació) sense que s’hagin tractat en els
pertinents òrgans municipals? Quina persona del Consistori ha dut a terme
la filtració?
El Sr. Batle contesta que confia en els tècnics de l’Ajuntament i en els
membres de l’equip de govern i per tant, com a Batle, assumeix la
responsabilitat.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, vol deixar clar que amb la pregunta el
seu grup no atribueix en cap moment la responsabilitat de la filtració als
tècnics de la casa sinó als polítics, ja que algun d’aquests va filtrar en
diverses ocasions informació sobre altres expedients. Continua afirmant que
la filtració es va fer amb mala intenció i que el seu grup es reserva la
resposta política davant la premsa ja que qui va filtrar la informació és
un mentider. Finalitza demanant al Sr. Batle que traslladi aquesta
afirmació al responsable.
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14.9.- Pregunta escrita del grup socialista: Transparència informativa
econòmica. Quan pensa aquest equip de govern fer front a la nostra petició
d’informació econòmica per editar nosaltres el promès butlletí d’informació
econòmica? I les dades certificant el sobrecost d’aquest equip de govern?
El Sr. Batle contesta que la informació econòmica es facilitarà durant els
pròxims dies, una vegada comptabilitzat el mes d’octubre; respecte al cost
de l’equip de govern, diu que el càlcul es farà una vegada finalitzat
l’exercici.
14.10.- Pregunta escrita del grup socialista: Camp de futbol. En quin
sentit creu el PP Migjorn que les obres del Camp de Futbol són un
desgavell? Quines partides hauria suprimit de la seva execució? Quin ha
estat realment el percentatge de finançament extern d’aquesta inversió tota
vegada s’ha confirmat l’ajut del Consejo Superior de Deportes del Govern
del Govern d’España?
La regidora d’esports, Sra. Francesca contesta que no vol entrar en
discutir sobre si les obres són o no un desgavell ja que no sap d’on ha
sortit aquest comentari; també indica que no pot dir quines partides hauria
suprimit ja que encara no té coneixement de les mateixes i ha d’esperar a
tenir el projecte modificat. Respecte al finançament la Sra. Francesca diu
que mitjançant el Pla Insular de Cooperació es rebran 124.788,59 euros,
mitjançant el conveni d’instal·lacions esportives del Consell Insular
353.826,62 euros que podrien arribar a 420.000 si el Consell accepta la
petició municipal, i que la quantitat a aportar pel Consejo Superior de
Deportes encara no s’ha concretat però que pot arribar fins a 50.000 euros.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que volia el percentatge i la Sra.
Francesca diu que no l’ha calculat; el Sr. Sánchez vol que consti que
l’obra té un molt bon finançament extern.
14.11.- Pregunta escrita del grup socialista: Agenda Local 21. En el taller
de Agenda Local 21 el Batle va prometre que el dia 5 de novembre estarien
posats els nous cartells sol·licitats a la subvenció. Estan ja instal·lats?
Es van justificar al govern de la CAIB finalment les subvencions tal i com
vam acordar al taller? I la del Consell de Menorca corresponent al camí de
sa vall, estan executades i justificades?
La portaveu del grup popular, Sra. Francesca contesta que el Sr. Batle es
va equivocar quan va afirmar que el dia 5 de novembre estarien instal·lats
els cartells; a data d’avui no s’han posat però si s’ha justificat la
despesa davant el Govern Balear. Per altra banda, diu que la corresponent
al camí també s’ha justificat davant el Consell Insular de Menorca.
14.12.- Pregunta escrita del grup socialista: Subvencions SOIB. Quins
projectes i criteris s’han seguit per presentar els projectes SOIB enguany?
La portaveu del grup popular, Sr. Francesca, contesta que s’ha sol·licitat
la pròrroga de l’AODL i la regidora de Serveis a la Persona diu que s’han
dut a terme les contractacions de les peticions tramitades el març passat i
que van ser autoritzades: dos dinamitzadors, 1 servei d’acompanyament a la
tercera edat i un auxiliar administratiu amb discapacitat. Finalitza
indicant que a la segona convocatòria es va demanar un dinamitzador juvenil
però s’ha denegat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 22:30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

