ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 29/05/2008.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 29/05/2008, 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 Riudavets Moll
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González, que
tercer punt de l’ordre del dia.
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

arriba

quan

comença

el

Presideix la sessió el Sr. Batle, 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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de dia 27 de març
de 2008 i de l’extraordinària de dia 15 de maig de 2008. La secretària
indica que l’acta de dia 27 de març té un error de transcripció: en el punt
desè, en el resum per capítols d’ingressos on diu “ingressos corrents:
1.933.836,10” ha de dir “ingressos corrents: 2.044.330,00”.
Incorporada aquesta esmena
s’aproven per unanimitat.

se

sotmeten

a

votació

les

actes

i

ambdues

SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta dels decrets dictats durants els mesos de març i abril de
2008 i que fan referència a assumptes de personal (concessió de vacances,
assumptes propis, nomenament
funcionari interí, modificació estructura
salarial del personal laboral), recaptació(aprovació padrons,
baixes,
liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, liquidacions –d’exercicis anteriors- de l’impost sobre
béns de naturalesa urbana, d’activitats econòmiques i de la taxa per
entrada
de
vehicles,
devolució
d’ingressos
indeguts,
denegació
de
bonificació de taxa), cementeri (trasllat de restes, inhumacions, cessió a
perpetuïtat de columbari, lloguer de nínxol i pròrrogues de lloguer),
urbanisme (concessió de
llicències d’obra menors, de primera ocupació,
d’instal·lació, obertura i funcionament, pròrrogues de llicències),
disciplina urbanística (incoació expedient restauració de la legalitat
urbanística,
ampliació termini d’ordre de paralització d’obres, ordres
d’execució), estadística (baixes del padró per caducitat d’inscripcions),
cultura (aprovació de bases de concurs de fotografia i literari), concessió
de comptadors d’aigua, sol·licitud de diverses subvencions i altres de
tràmit i gestió ordinària.
El Ple en resta assabentat.
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TERCER.- NOMENAMENT TINENT DE BATLE. DONAR-NE COMPTA
Es llegeix la següent resolució de data 16.05.2008:
“Atesa la renúncia al càrrec del regidor Sr. García Romagosa, renúncia que
comporta la de tots els seus càrrecs i delegacions municipals efectuades en
el seu dia, i atès que s’ha fet efectiva la presa de possessió del càrrec
de regidor del Sr. Jaime Riudavets Moll, que forma part des d’avui de la
Junta de Govern Local, 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 segon tinent de batle al Sr. Jaime Riudavets Moll.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
Tercer.- Donar compte d’aquest nomenament i
l’Ajuntament en la primera sessió que es celebri.
Quart.- Publicar
Balear.”

l’acord

anterior

en

el

Butlletí

delegació
Oficial

al
de

Ple
les

de

Illes

El Ple en resta assabentat.
QUART.- NOMENAMENT MEMBRE JUNTA DE GOVERN I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.
DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de la següent resolució de dia 16.05.2008:
“Atesa la renúncia al càrrec de regidor del Sr. García Romagosa, renúncia
que comporta la de tots els seus càrrecs i delegacions municipals
efectuades en el seu dia; atès que s’ha fet efectiva la presa de possessió
del càrrec de regidor del Sr. Jaime Riudavets Moll,
de conformitat al
previst als articles 21.3 i 23 de la llei 7/1985 de dos d’abril, de Bases
de règim local, i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
règim local de les Illes Balears, RESOLC:
Primer.- Nomenar membre de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament des
Migjorn Gran al regidor Sr. Jaime Riudavets Moll.
Segon.- Delegar en el Sr. Jaime Riudavets Moll, les àrees de patrimoni i
serveis públics. Aquesta delegació genèrica engloba les següents àrees de
gestió: 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.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
Quart.- Donar compte d’aquest nomenament i delegació al Ple de l’Ajuntament
en la primera sessió que es celebri.
Cinquè.- Publicar els acords anteriors en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears”
El Ple en resta assabentat.

CINQUÈ.- PROPOSTA NOMENAMENT TRESORER MUNICIPAL
La secretària llegeix la proposta d’Alcaldia que
favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda,
Territori:

fou dictaminada
Règim Intern i

“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 en elevar al Ple la següent
PROPOSTA
Designar en Jaime Riudavets Moll 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.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta anterior 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.
SISÈ.- PROPOSTA MODIFICACIÓ
COL·LEGIATS

DESIGNACIÓ

REPRESENTANT

La
proposta
d’Alcaldia,
dictaminada
favorablement
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori diu:

MUNICIPAL
per

la

EN

ÒRGANS

Comissió

“Atesa la nova composició del consistori una vegada feta efectiva presa de
possessió del càrrec de regidor del Sr. Jaime Riudavets Moll en substitució
del Sr. García Romagosa,
Atès que s’ha de fer nou nomenament de representant municipal en aquells
òrgans i institucions que fins ara representava el Sr. García,
I atès que la Universitat de les Illes Balears ens ha demanat la designació
d’un membre per formar part del Consell Assessor de la Seu universitària
de Menorca, venc en elevar al Ple la següent
P R O P O S T A
Primer.- Designar el Sr. Jaime Riudavets Moll
com a representant de
l’Ajuntament en els següents òrgans o institucions:
-

Assemblea General de la Caixa de Balears Sa Nostra
Comité Insular de seguretat i salut del servei insular de prevenció per
a l’administració local
Consell Econòmic i Social

Segon.- Designar el Sr. Jaime Riudavets Moll com a suplent del representant
de l’Ajuntament en els següents òrgans o institucions:
-

Junta de Govern del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca
Comissió de seguiment d’aigües Es Mercadal-Es Migjorn Gran
Junta de administración y gobierno de la urbanització de Sant Tomàs
Comissió de protecció civil de l’Illa de Menorca
Junta de Govern del consorci per a la protecció de la legalitat
urbanística en sól rústic
Junta de compensació de la unitat d’actuació UA-3
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-

la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears

Tercer.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com
l’Ajuntament en els següents òrgans o institucions:
-

a

representant

de

Junta general d’accionistes del Servei d’informàtica Local de Menorca,
S.A. (SILME)

Quart. Designar la Sra. Purificación Mira Sales com a representant de
l’Ajuntament en el Consell Assessor de la Seu universitària de Menorca i la
Sra. Maria Pons Pons com a suplent.”
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.
SETÈ.- PROPOSTA COMPOSICIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, RÈGIM INTERN I
TERRITORI
Es dóna lectura a la proposta d’Alcaldia dictaminada
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori:

per

la

Comissió

“Atès que des del 15 de maig el Sr. Jaime Riudavets Moll és regidor de
l’Ajuntament des Migjorn Gran en substitució, per renúncia, del Sr. García
Romagosa;
Atès que, d’acord amb l’article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 24.1 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes
Balears, les comissions informatives estaran integrades per representants
de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada
grup;
Atès que des de la renúncia del Sr. García la Comissió Informativa
d’Hisenda, Règim Intern i Territori no manté la proporció indicada;
Atès que la portaveu popular, de conformitat amb l’article 125.c del R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, ha presentat escrit demanant l’adscripció del
Sr. Riudavets com a membre de la Comissió Informativa de Hisenda, Règim
Intern i Territori i com a suplent de la de Serveis a la Persona, venc en
elevar al Ple la següent
PROPOSTA
ÚNIC.- Designar el Sr. Jaime Riudavets Moll, adscrit al grup polític partit
popular, com a membre titular de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Intern i Territori i com a membre suplent de la Comissió Informativa de
Serveis a la Persona.”
Se sotmet la proposta anterior 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.
Abans de començar el següent punt, el Sr. Batle abandona la sessió atesa la
seva vinculació familiar amb l’empresa afectada; assumeix la presidència la
primera tinenta de batle.
VUITÈ.- DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES LEGALITZACIÓ
POLIESPORTIU I DUES PISTES DE TENNIS

INSTAL·LACIÓ

ELÈCTRICA

DEL

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori:
Atesa la sol·licitud de devolució de fiança definitiva dipositada per
l’empresa Instal·lacions Elèctriques Estanislao Moll, S.L., per dur a terme
l’obra “Proyecto de legalización de las instalaciones eléctricas de un
polideportivo y pistas de tenis”, la Comissió, per unanimitat, proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC.TORNAR
la
fiança
definitiva
dipositada
per
INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES ESTANISLAO MOLL, S.L. per un import total de SET-CENTS SEIXANTA
DOS EUROS amb TRENTA CINC (762,35 €) com a garantia definitiva del
contracte per du a terme l’obra “Proyecto de legalizaciíon de las
instalaciones eléctricas de un polideportivo y pistas de tenis”
A la vista de la proposta anterior, el Ple l’aprova per unanimitat.
Es reincorpora a la sessió el Sr. Batle.
NOVÈ.- REVISIÓ TARIFES D'AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS
Atesa la relació amb el peticionari, la regidora del grup socialista Elena
Baquero abandona la sessió.
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori:
“Vist que al Ple de data 27 de març de 2008 va ser retirat aquest expedient
de l’ordre del dia atès que la Comissió Informativa del dia 25 de març de
2008 no va dictaminar-lo i que els serveis tècnics analitzaven l’estudi
econòmic,
Vist l’informe emès pels serveis tècnics amb el qual es van detectar una
sèrie de deficiències les quals van ser notificades als promotors,
Vist el nou estudi econòmic presentat pels interessats i el nou informe
favorable emès pels serveis tècnics municipals, la comissió, per
unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Informar favorablement i remetre l’estudi econòmic i justificació
de tarifes d’aigua potable a la Comissió de Preus de les Illes Balears per
tal que tramitin la seva aprovació definitiva.
Segon.- Notificar aquest acord als promotors.
El Sr. Sánchez vol fer constar la necessitat que aquests tipus d’expedients
i per tal de tractar-los amb més coneixement a les comissions informatives,
vagin sempre acompanyats d’un informe tècnic o jurídic, en funció del cas.
Recorda que a la Comissió del dia 25 de març, on es va debatre per primera
vegada aquest expedient, i degut a la manca d’informes preceptius, es va
fer una mirada ràpida de l’estudi econòmic i els mateixos regidors van
detectar una sèrie d’irregularitats, comenta que si pels motius que fossin,
aquell dia la Comissió no hagués mirat l’estudi econòmic, aquest hagués
estat remès a la Comissió de Preus de les Illes Balears amb totes les
deficiències que ara s’han detectat.”
Se sotmet la proposta anterior a votació i s’aprova per unanimitat.
Es reincorpora a la sessió la Sra. Baquero.
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

DESÈ.- EXPEDIENT
ANTERIORS

1/2008,

DE

RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS

D'EXERCICIS

El dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori
diu:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació íntegra de
despeses i factures, la Comissió per unanimitat, proposa al Ple l’adopció
del següents acords:
PRIMER.APROVAR
l’expedient
1/2008
de
reconeixement
d’obligacions
d’exercicis anterior (2006 i 2007), per un import total de 36.649,55 €
(trenta sis mil sis-cents quaranta nou amb cinquanta cinc euros )segons les
dues relacions que figuren a l’expedient.
SEGON.- FER efectiu l’import amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost de l’exercici 2008 i d’acord amb les disponibilitats de la
tresoreria municipal.”
La secretària comenta que s’ha presentat aquest dies davant comptabilitat
una factura de data 11.09.2007 de H.Sol Menorca pel servei “menus pasantes”
i import de 372,00 euros; el Sr. Batle diu que aquesta factura no la ha de
pagar l’Ajuntament per la qual cosa la secretària diu que la tornarà al
proveïdor.
Sense més comentaris
unanimitat.

se

sotmet

l’expedient

a

votació

i

s’aprova

per

ONZÈ.- PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2008 I PLANTILLA DE PERSONAL:
RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
Comença l’onzè punt amb la lectura íntegra del dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori, que proposa rebutjar les
al·legacions
presentades
pel
grup
municipal
socialista
i
aprovar
definitivament el pressupost per a l’exercici 2008, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal en els mateixos termes acordats en
l’aprovació inicial.
Abans d’obrir el debat el Sr. Batle assenyala que el seu grup ha presentat
una esmena de modificació al dictamen en els següents termes:
“Ateses les al·legacions presentades pel grup socialista durant el termini
d’exposició pública del Pressupost de l’exercici 2008 aprovat inicialment
pel Ple de data 27.03.2008;
Atès que l’equip de govern espera liquidar a final d’any, en termes
globals, el conjunt d’ingressos corrents, no renunciant a la tramitació de
les sancions per expedients de disciplina urbanística;
Atès l’informe d’intervenció que, a la vista de les al·legacions, proposa
augmentar la previsió de despeses per recollida i tractament de residus per
ajustar-la a la previsió d’ingressos per aquest mateix concepte,
I atès que l’execució del Pla insular d’instal·lacions esportives no es
concretarà fins l’any 2009, dedicant l’any 2008 a la redacció del projecte
definitiu, és per la qual cosa que elev al Ple la següent esmena de
modificació al dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern
i Territori de data 22 de març de 2008:
ÚNIC.- Efectuar les següents modificacions al Pressupost de l’exercici 2008
aprovat inicialment pel Ple de data 27.03.2008:

Pressupost d’ingressos
Anul·lar o disminuir les següents partides:
Partida Concepte

Import previst

Disminució Total partida

76104
91701

3.802 €
350.000 €

3.802,00
122.928,00

CIM: PTIEE
Préstec

--------227.072,00 €

Total disminucions .................126.730.Pressupost de despeses
a) Anul·lar o disminuir les següents partides:
Partida
452.62205
452.22706
120.21200

Concepte

Import previst Disminució Total partida

Pla insular
d’inst. esportives 126.730,00
Estudis i treballs tècnics
24.824,00
Rep, edificis
6.500,00

126.730,00
24.824,00
5.100,00

-------------1.400,00 €

Total disminucions.................156.654,00 €
b) Augmentar les següents partides:
Partida

Concepte

Import previst Augment

440.46700 Consorci per
tractament

45.000

29.924

Total partida
74.924 €

Total augments..................... 29.924 €
Total pressupost ingressos:
Total pressupost despeses:

2.894.270 €
2.894.270 €

Es Migjorn Gran, 29 de maig de 2008”
Obert el debat, el Sr. Sánchez, del grup socialista, demana a la secretària
si tècnicament és correcte –al marge de decidir políticament el seu debat i
aprovació- incloure una esmena com la que presenta el grup popular si no
està fonamentada en algun dels supòsits regulats a l’article 170.2 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. La secretària respon
que l’esmena no és una reclamació o al·legació al pressupost sinó una
modificació del dictamen de la Comissió,
encara que el moment
procedimental adient per a la seva presentació seria amb l’aprovació
inicial; únicament la modificació proposada d’augment de la previsió de
despeses per tractament de residus queda totalment justificada en aquest
moment atès l’informe emès per intervenció sobre les al·legacions
presentades durant el termini d’exposició pública.
A continuació el Sr. Sánchez indica que vol explicar la postura del seu
grup; així, diu que el grup socialista va presentar unes esmenes al
projecte de pressupost que s’havia de sotmetre a aprovació inicial amb la
intenció d’explicar, motivar i debatre aquelles durant el desenvolupament
de la sessió plenària, però el Sr. Batle no ho va permetre. Afirma que
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durant la reunió mantinguda aquesta mateixa setmana entre els tres grups
municipals el Sr. Batle va dir que en el Ple de març ell havia deixat que
el grup socialista expliqués la seva proposta, però que de l’acta es
desprèn tot el contrari i per això llegeix un extracte de la mateixa que
vol es faci constar avui: “...A continuació el Sr. Sánchez vol explicar el
conjunt d’esmenes parcials i la regidora d’alternativa diu que per ella no
és necessari i el Sr. Batle diu que no fa falta; el Sr. Sánchez demana
constin en acta aquests comentaris.” A partir d’açò i tenint en compta que
l’equip de govern va insistir en que presentessin al·legacions, el grup
socialista va acollir-se a tal proposta i va presentar les esmenes –que
s’haurien pogut resoldre en aquell moment- en forma d’al·legacions que
segur han suposat una trava administrativa i la impossibilitat d’executar
el pressupost.
Continua el Sr. Sánchez i diu que les al·legacions (inicialment esmenes)
tenen un doble fonament:
-

-

Denunciar el que el seu grup considera una mala inversió: l’equip de
govern contempla l’execució d’una sala de musculació, incomplint així el
seu
programa
electoral
que
preveia
la
construcció
d’una
sala
multifuncional. Diu que seria millor donar prioritat a una sala
multifuncional que pugui donar cabuda i resposta a les demanades de la
banda de musica i de l’escola de música. La proposta socialista és
canviar una sala per l’altra.
No es compleixen els compromisos de l’equip de govern i especialment
d’alternativa respecte a l’escoleta infantil. La proposta socialista és
la gestió directa del servei amb la inclusió del personal a la plantilla
municipal; diu que dues places no comprometen el futur.

Segueix intervenint el Sr. Sánchez per dir que durant la Comissió
Informativa del passat dia 22 el Sr. Batle i alternativa van oferir diàleg;
apel·lant al diàleg i atès que en el pressupost s’ha previst un ingrés de
180.000 euros en concepte de multes i que a data d’avui no s’ha recaptat
res, aquest import s’hauria d’esmenar i reduir. Diu que el seu grup ha
perdut la confiança en que el Sr. Batle impulsi els expedients de
disciplina urbanística i que quan es liquidi el pressupost es comprovarà si
les partides previstes d’ingressos es compleixen o no, i es demana quins
deuen ser els expedients milionaris existents per generar tants ingressos.
Finalitza la seva intervenció afirmant que durant la reunió mantinguda
aquesta setmana els grups popular i alternativa van fer unes propostes però
no s’ha arribat a cap acord, per la qual cosa el grup socialista manté el
sentit de les al·legacions.
El Sr. Batle assumeix la paraula i diu que està convençut que s’arribarà a
la quantitat prevista a la partida de multes ja que es posaran en marxa
molts expedients i sortirà la feina; el Sr. Sánchez diu que consti en acta
aquesta manifestació i comenta que per molts expedients que es facin
aquests no es podran liquidar abans de finalitzar l’any.
El Sr. Batle continua indicant que l’Ajuntament en aquests moments no té el
terreny necessari per fer la sala multifuncional i que, per altra banda, el
Consell Insular no ha convocat cap tipus d’ajut per fer front a actuacions
d’aquest tipus. Respecte a l’esmena que presenta el seu grup, diu que es
tracta de deixar l'execució de la sala de musculació per l'any 2009,
redactar però el projecte, que el faran els serveis tècnics municipals, i
incrementar les despeses pel tractament de residus sòlids.
S’atorga la paraula a la portaveu d’alternativa pes Migjorn Gran, que diu
que va ser el seu grup el que va insistir en que les esmenes socialistes es
presentessin en forma d’al·legacions, i que en aquell moment pensava
especialment en l’escoleta; aprofita per comunicar que actualment s’està

estudiant la possibilitat de crear una cooperativa per gestionar-la. Diu
que el seu grup s’abstindrà en la votació d’aprovació del pressupost i
desitja que l’any vinent les esmenes al projecte pressupostari es presentin
amb temps suficient per evitar que torni a succeir el que ha passat
enguany.
Continua la Sra. Mira indicant que el seu grup en el programa electoral no
contemplava la sala multifuncional, encara que açò no vol dir que no
vulguin la sala: només que no la consideren prioritària; el seu programa
preveia com a prioritats la nova seu de l’Ajuntament i els esports.
Manifesta també que comparteix amb el grup socialista la seva preocupació
pel tema de disciplina urbanística i demana que s’impulsin els expedients.
Respecte a l’escola de música informa que actualment s’està fent un
plantejament de gestió a nivell insular.
A continuació demana la paraula el portaveu socialista, Sr. Moll Triay, i
agraeix la reunió del passat dimarts amb els dos grups governants. Diu que
el grup socialista no està en contra de l’ampliació del poliesportiu però
si de la ubicació, ja que la seva proposta el situa en un espai diferent al
previst per l’equip de govern. Pel que fa a la sala multifuncional
manifesta que el terreny no representa cap problema ja que es podria
edificar on ara estem i així s’integraria en el propi Ajuntament. Finalitza
indicant que ell es va oferir al Sr. Batle per exposar el tema de la sala
multifuncional a la Presidència del CIM i que manté l’oferta.
La portaveu d’alternativa contesta que ja que la sala de musculació es
deixa per l’any 2009 ara es podria negociar i consensuar tot amb els tres
grups.
La portaveu del grup popular diu que actualment no es pot vendre terreny
per invertir com s’ha fet altres anys i que es farà un préstec; comenta que
de cara a altres anys s’haurà d’estudiar com fer les inversions sense haver
de concertar noves operacions de crèdit.
Abans de finalitzar el debat el Sr. Sánchez diu que es podria aprofitar per
incloure la reparació del carrer Nou en el pressupost i el Sr. Batle
contesta que aquesta s’incorpora al programa de fuites d’aigua d’acord amb
les converses mantingudes amb el CIM. La Sra. Baquero demana que consti en
acta aquest comentari.
Tancat el debat se sotmet a votació l’esmena presentada pel grup popular al
dictamen i s’aprova per cinc (5) vots a favor, dels grups popular i
alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4) abstencions, del grup
socialista.
Finalment se sotmet a votació la proposta continguda al dictamen una vegada
incorporada l’esmena del grup popular; es computen quatre (4) vots a favor,
del grup popular, quatre (4) vots en contra, del grup socialista i una (1)
abstenció, del grup alternativa pes Migjorn Gran. Com que es produeix un
empat es torna a votar l’assumpte i, atès que l’empat persisteix decideix
el vot de qualitat del Sr. Batle, per la qual cosa s’entén aprovada la
proposta en els següents termes:
Primer.Rebutjar
les
al·legacions
presentades
pel
grup
municipal
socialista durant el termini d’exposició pública del pressupost aprovat
inicialment en data 27.03.2008
Segon.- Aprovar definitivament el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2008 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

CAPÍTOLS D'INGRESSOS

CRÈDITS

I

Impostos directes

686.875,00 €

II

Impostos indirectes

III

Taxes i altres ingressos

624.838,00 €

IV

Transferències corrents

483.220,00 €

V

Ingressos patrimonials

163.897,00 €

85.500,00 €

INGRESSOS CORRENTS:
VI

Alienació d'inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

2.044.330,00 €
-

€

620.464,00 €
2.404,00 €
227.072,00 €

TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU:

2.894.270,00 €

CAPÍTOLS DE DESPESA

CRÈDITS

I

Despeses de personal

926.829,34 €

II

Despeses en béns corrents i serveis

651.788,40 €

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents
CORRENT

29.950,00 €
315.767,75 €
1.924.335,49 €

VI

Inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers
DE CAPITAL

883.006,27 €
37.524,24 €
2.404,00 €
47.000,00 €
969.934,51 €

TOTAL:

2.894.270,00 €

Tercer.- Aprovar definitivament la plantilla de personal de la corporació i
que inclou tots els llocs de feina que es preveuen cobrir.
PLANTILLA DE PERSONAL 2008
1.- DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA

SUBESCALA

Amb habilitació de
caràcter nacional
Administració
general
Administració
general
Administració
general

Secretaria
intervenció
Administratiu

Administració
especial
Administració
especial
Administració

Tècnica

Administratiu
(Suport gestió adma)
Administratiu
(Suport gestió adma) C1
Auxiliar
C2
administratiu
(Suport administrat)
Arquitecte
A1

Serveis
especials
Serveis

Oficial cap Policia
Local
Policia Local

Administratiu
Administratiu

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP
A1/A
2
C1

C1
(*)
C1

NIVELL VACANT
C.DESTI
25
NO
16

NO

16
16

NO

22

SI

18

NO

15

Interí

especial
Administració
especial

especials
Serveis
especials

Policia Local:

C
1(*)

15

Interí

(*) Classificats al grup C només a efectes de retribucions
2.- FUNCIONARIS INTERINS
COS O ESCALA

SUBESCALA

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP

Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial

Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

Policia Local

C
1(*)
C
1(*)
C
1(*)
C
1(*)

Policia Local
Policia Local
Policia Local

NIVELL VACANT
C.DESTI
15
Interí
15
15
15

Interí
Interí
Interí

(*) Classificats al grup C només a efectes de retribucions
3. DEL PERSONAL LABORAL FIX
DENOMINACIÓ
Treballador social
Cap manteniment
Peó manteniment
Peó manteniment
Suport administratiu
Suport administratiu (a extingir)

VACANT
Interí
NO
Interí
Interí
No
Interí

Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar
Cap neteja
Desador/a
Desador/a
Auxiliar biblioteca
Assessor urbanístic (30 H/set)
Psicòleg Serveis Socials i família (3/4 jornada)

Interí
Interí
Interí
NO
Interí
Interí
NO
SI
Interí

4. DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL
CATEGORIA PROFESSIONAL
Auxiliar administratiu (centre sanitari 22,5 h/setmana)
Treballador familiar /1/2 jornada)
Treballador familiar
Dinamitzador juvenil
Projectes SOIB-CCLL
Agent Desenvolupament Local
Professor música (jornada parcial)
Professor música (jornada parcial)
Professor música ( jornada parcial)
Auxiliar biblioteca (20 h/setmana)
Auxiliar administratiu (substitució centre sanitari)

TIPUS DE
CONTRACTE
12 mesos
12 mesos
5 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
9 mesos
9 mesos
9 mesos
1 mes
1 mes
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DOTZÈ.- CONVENI AMB L'IB-SALUT PEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE CONSULTES
MÈDIQUES
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona:
“El Sr. Moll explica l’esborrany del conveni per a la cessió de l’ús de
l’edifici situat al carrer Major, 96 per destinar-lo a centre de consultes
mèdiques, per tal que el personal sanitari depenent de l’IB-SALUT hi lliuri
assistència sanitària per a la població. L’Ib-salut es farà càrrec de totes
les despeses de funcionament del centre (electricitat, telèfon, aigua,
calefacció, etc.)i abonarà anualment a l’Ajuntament el cost real d’aquestes
despeses més 9.150 euros en concepte de neteja interior de l’edifici i
l’Ajuntament es farà càrrec del manteniment ordinari de l’exterior del
local, d’un auxiliar administratiu, a mitja jornada i demés que es
ressenyen a l’esborrany. La Comissió, per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni de cooperació entre l’IB-Salut i el nostre
Ajuntament per al funcionament del Centre de Consultes Mèdiques.
Segon.- HABILITAR el batle per a la signatura de l’esmentat conveni.
Tercer.- NOTIFICAR l’acord anterior a l’IB-Salut.”
El Batle comenta que la vigència del conveni finalitza el 31 de desembre de
2008 i que és prorrogable tàcitament.
Se sotmet la proposta anterior a votació i s’aprova per unanimitat.
TRETZÈ.- CONVENI DE COOPERACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA
La secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a
la Persona:
“Tot seguit la Presidenta de la Comissió explica el contingut del conveni
de cooperació amb l’Associació Cultural i Recreativa des Migjorn, el qual
desglossa les aportacions que es faran directament a l’Associació, a la
Banda de Cornetes i Tambors i al Grup Folklòric Aires des Migjorn, així com
els compromisos que les esmentades tindran amb l’Ajuntament; la Comissió,
per unanimitat, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el conveni de cooperació amb l’Associació Cultural i
Recreativa des Migjorn per a l’exercici 2008.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a l’Associació Cultural i Recreativa des
Migjorn.”
Sense debatre la proposta se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
CATORZÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA BANDA DE MÚSICA DES MIGJORN GRAN
El dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a la Persona diu:
“A continuació la Presidenta de la Comissió explica que va tenir una reunió
amb els membres de la Banda de Música per concretar i actualitzar el
conveni signat el 3 de novembre de 2003, que quedaria amb una aportació
anual de 21.000 euros (billets d’avió i demés extres inclosos); la
Comissió, amb tres (3) vots a favor del Grup Popular i Alternativa pes

Migjorn i dues (2) abstencions del Grup Socialista, proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el conveni de col·laboració entre
Migjorn Gran i la Banda de Música per a l’exercici 2008.

l’Ajuntament

des

SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Banda de Musica.”
La Sra. Mira, d’alternativa pes Migjorn Gran comenta que s’ha augmentat en
3.000 euros l’aportació anual i la Sra. Baquero, del grup socialista,
indica que si la banda està d’acord amb el conveni el seu grup votarà a
favor de la seva ratificació.
Se sotmet la proposta anterior a votació i s’aprova per unanimitat.
QUINZÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AMPA DE L'ESCOLA INFANTIL XIBIT
Es llegeixen els dictàmens de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona de 23 de gener i 19 de març. La tercera tinenta de Batle, Sra.
Mira, explica que el conveni inicialment redactat contemplava una aportació
municipal de 12.000 euros però que finalment s’ha augmentat a 14.000 ja que
l’AMPA no havia tingut en compta el cost de la seguretat social dels
treballadors.
Se sotmet a votació l’expedient i el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Ratificar el conveni de col·laboració entre l’AMPA de l’escola
infantil Xibit i l’Ajuntament, amb una aportació municipal de 14.000 euros.
Segon.- Acordar que l’Ajuntament es farà càrrec del dèficit que es pugui
produir, si és el cas.
Tercer.- Notificar l’acord anterior a l’AMPA.
SETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
No hi ha.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21:30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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