ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 28/05/2009.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 28/05/2009, 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
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(ALTERNATIVA)

S’ha excusat d’assistir-hi la regidora Elena Baquero González (PSOE).
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 ACTES SESSIONS ANTERIORS
Els regidors tenen còpia de les actes de la sessió ordinària de 25 de març
de 2009, de la sessió extraordinària urgent de data 27 d’abril de 2009, i
de la sessió extraordinària de dia 12 de maig de 2009; se sotmeten a
votació i s’aproven per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA.DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de les resolucions d’alcaldia dictades durant els mesos de
març i abril de 2009 i que fan referència, entre d’altres, a assumptes de
personal (concessió de vacances i d’assumptes propis,
nomenament de
policia auxiliar turístic, permís de reducció de jornada a funcionària),
recaptació (aprovació padrons,
baixes,
liquidacions de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de l’impost sobre
béns de naturalesa rústica, liquidació
definitiva de l’Impost sobre
construccions i taxa per llicència urbanística, inici i resolució
d’expedients sancionadors per infraccions de trànsit i resolució de
recurs), cementeri (inhumacions, trasllat de restes), urbanisme (concessió
de
llicències d’obra menors, de primera ocupació,
d’instal·lació,
obertura i funcionament, pròrrogues de llicències, arxiu d’expedients
d’obres, canvi d’instructor dels expedients de disciplina urbanística),
estadística (baixes per caducitat al padró municipal d’habitants de
ciutadans estrangers no comunitaris), contractació (inici d’expedient),
responsabilitat patrimonial (incoació d’expedients d’inici, i tramitació de
caducitat d’un expedient), concessió de comptadors d’aigua,
autorització
de connexió a la xarxa de sanejament, requeriments de desmantellament
d’antenes, sol·licitud de subvencions, autoritzacions d’ocupació de la via
pública, i altres de tràmit i gestió ordinària.
El Ple en resta assabentat.
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TERCER.- EXPEDIENTS VARIS. DONAR-NE COMPTA
3.1.- La regidora de Serveis a la Persona dóna compta del conveni amb el
Consell Insular per a la consolidació de places d’educació infantil de
primer cicle al centre d’educació infantil Xibit, mitjançant el qual
l’Ajuntament rebrà 22.332 €. El conveni va ser aprovat ahir per la Junta
de Govern Local
3.2.- La Sra. Mira explica que la Junta de Govern Local també ha aprovat un
conveni amb l’Associació Juvenil des Migjorn Gran, que rebrà un màxim de
1800 € anuals amb l’objecte que aquesta entitat disposi d’un finançament
regular al llarg de l’exercici econòmic per al desenvolupament ordinari de
les seves activitats; atesa la naturalesa de la subvenció i per mor de la
necessitat de finançar les actuacions inherents a l’ajut es realitzaran
pagaments anticipats a compta del total
de la subvenció per un import
bimensual de 300 €.
3.3.- La Sra. Mira informa que la Junta de Govern Local aprovà ahir un
conveni amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes des Migjorn Gran pel
qual aquesta entitat
aporta la quantitat de 14.250 € a l’Ajuntament des
Migjorn Gran per a l’execució de les obres d’ampliació de la planta baixa
del Club de Jubilats segons la memòria valorada aprovada en data
11.04.2008.
3.4.- La Sra. Purificación Mira dóna compta de la convocatòria d’ajuts pel
transport escolar i l’aprovació de les bases.
3.5.- La regidora d’Esports informa que la darrera Junta de Govern Local va
aprovar un conveni amb els establiments comercials de Sant Tomàs mitjançant
el qual aquests participen en el finançament del servei de vigilància,
salvament i socorrisme de les platges de Sant Tomàs i San Adeodat; diu que
inicialment va intentar que els establiments col·laboressin també amb el
salvament de Binigaus (servei que calcula sobre els 12.000 €) però que dos
establiments es van queixar, per la qual cosa i atès que són aportacions
voluntàries, finalment es va limitar al servei de les platges de Sant Tomàs
i San Adeodat, al que aporten 11.306,54 € sobre un cost total anual de
48.987,93 €. Indica que també es fan càrrec de la manutenció dels
socorristes. Finalment diu que si el servei funciona bé, les aportacions es
mantindran durant quatre anys (el darrer any amb el pertinent augment
previst a l’adjudicació).
3.6.- La Sra. Francesca dóna compta del conveni amb els establiments
turístics de Sant Tomàs i pel qual aquests participen en el finançament del
servei de manteniment i enjardinament de la urbanització de Sant Tomàs en
la part que compren únicament el servei de neteja urbana i manteniment del
vial principal i mobiliari urbà en zones d’us públic. El servei té un cost
de 23.500,83 € i els establiments aporten 10.309,81 €. La regidora diu que
el conveni és només per enguany ja que l’any 2010 el servei serà objecte de
nova contractació, la qual cosa implicarà, amb tota probabilitat, una
modificació del preu.
QUART.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS
INDIVIDUALS, TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA SOCIAL FINANÇATS PEL CIM: CONVENI DE
COL·LABORACIÓ
Es dóna compta que la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
assistència social, estableix com a competència pròpia dels consells
insulars la concessió i la gestió de subvencions i ajudes amb finalitats
assistencials a persones físiques i a centres o entitats per a beneficiaris

residents sobre les matèries de tercera edat, marginats, minories ètniques,
infància, famílies, llars i institucions anàlogues, i que fins ara el
Consell Insular de Menorca aprovava, anualment, una convocatòria d’ajuts
econòmics individuals, temporals i d’emergència social consistents en una
prestació econòmica, de caràcter no periòdic, que es concedia de manera
puntual a un/a ciutadà/ana o a una família del municipi per tal de donar
resposta a una situació de necessitat. Atès però que tant el Consell
Insular com l’Ajuntament des Migjorn Gran estan d’acord que, per tal de ser
més eficaços i més eficients en la gestió d’aquests ajusts, per tal
d’aconseguir més coordinació entre els programes de serveis socials i
municipals, i per tal d’aproximar la gestió dels serveis públics als
ciutadans/es, és convenient que la gestió dels ajuts econòmics individuals,
temporals i
d’emergència social que actualment concedeix i tramita el
Consell sigui assumida per l’Ajuntament.
La Llei 9/1987, d’11 de febrer, d’acció social, estableix que la tramitació
i concessió de prestacions econòmiques de caràcter no periòdic que són
competència dels consells insular poden ser delegades als ajuntaments, en
la forma i condicions que s’estableixi en els convenis que ambdues
institucions subscriguin al respecte. Per aquest motiu, l’Ajuntament va
comunicar al Consell la seva voluntat d’adherir-se al procediment de gestió
delegada d’aquests ajuts i s’ha elaborat el pertinent conveni.
La Sra. Mira explica que l’import fixat al conveni és de 4.448,43 € amb la
següent distribució: 4.196,63 € per a ajuts i 251,80 € en concepte de
gestió.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana si l’Ajuntament coneix l’import
que el Consell Insular va atorgar l’any 2008 per aquests tipus d’ajuts als
ciutadans o famílies des Migjorn Gran. La Sra. Mira contesta que no.
Ateses les consideracions anteriors i conforme el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona, el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament des Migjorn Gran amb l’objecte d’articular la
col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d’ambdues institucions,
en l’àmbit de les seves competències respectives, per a la gestió dels
ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel
Consell Insular de Menorca.
Segon.- Acceptar la delegació del Consell Insular per a la tramitació i la
concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social
finançats pel Consell Insular, d’acord amb el conveni aprovat.
Tercer.- Formalitzar l’acord esmentat a través del conveni de col·laboració
que consta a l’expedient.
Quart.- Habilitar el Sr. Batle per a la seva signatura.
CINQUÈ.- CONVENI AMB EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS PER MILLORAR L'OFERTA
DE PLACES PÚBLIQUES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL I LES CONDICIONS
EDUCATIVES DE LA PRIMERA INFÀNCIA
En el cinquè punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona i la Sra. Mira explica que el conveni
té per objecte fixar la col·laboració entre l’Ajuntament i el Govern Balear
per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació
infantil i altres serveis a la primera infància, així com afavorir la
qualitat educativa dels centres. La regidora diu que amb aquest conveni el
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centre infantil municipal Xibit passarà a formar part de la xarxa d’escoles
infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que és
un requisit previ per participar en les convocatòries d’ajuts que convoqui
la consellera d’Educació i Cultura.
Obert el debat el Sr. Sánchez, del grup socialista, demana com està el tema
del concurs per a l’adjudicació del servei d’educació; la Sra. Mira
contesta que
va tenir una reunió amb la Conselleria i que aquesta ha
redactat un plec de clàusules tècniques tipus i que les pròximes setmanes
lliurà el model de clàusules administratives que l’Ajuntament emprarà de
base per redactar el definitiu.
Sense més debat se sotmet l’expedient a votació i el Ple acorda, per
unanimitat:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament des Migjorn Gran al conveni de
col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats públiques
interessades, per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle
d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància,
aprovat per Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de data 29
d’abril de 2009.
Segon.- Demanar la incorporació de l’escola infantil de titularitat
municipal “Xibit” a la Xarxa d’Escoles Infantils Públiques de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
SISÈ.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE SILME SA.: CONSIDERACIÓ DE SILME SA COM
A MITJÀ PROPI
El dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori
diu:
“L’any 1988, mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Maó, senyor
César Mínguez Jiménez, de dia 21 de gener i núm. de protocol 57, el Consell
Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa van acordar fundar l’empresa
Servicio Informático Local de Menorca, SA (d’ara endavant SILME), amb
l’objectiu primordial de prestar assessorament i serveis de implantació de
sistemes informàtics en l’àmbit de l’administració local de Menorca.
Actualment el Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l’illa
en són els únics socis i els seus principals clients, de manera que la
facturació per tercers clients no socis representa un percentatge poc
significatiu del volum de negoci total de l’empresa.
La naturalesa juridicoprivada de SILME i el fet que la titularitat de les
accions en què es divideix el seu capital sigui compartida entre diferents
administracions ha determinat que, malgrat ser aquest íntegrament públic i
ser-ne els socis els principals clients, les relacions de l’empresa amb
aquests, es trobés subjecte a la normativa aplicable als contractes de les
administracions públiques amb igualtat de condicions i requisits que la
resta de particulars que es relacionaven contractualment amb aquestes
administracions.
En aquest context es va aprovar la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, que exclou del seu àmbit d’aplicació els
negocis jurídics pels quals s’encarrega la realització d’una determinada
prestació a una altra entitat que tengui atribuïda la condició de mitjà
propi i servei tècnic d’aquesta, sempre que l’entitat en qüestió compleixi
els requisits establerts en l’article 24.6 d’aquesta llei, que resumidament
es concreten en els següents:

a) Si es tracta de societats, que la totalitat del seu capital social sigui
de titularitat pública.
b) Ha de realitzar la part essencial de la seva activitat per al poder
adjudicador per al qual tenen la condició de mitjà propi.
c) Els poders adjudicadors, en aquest cas ajuntaments i Consell Insular,
han d’exercir sobre aquell un control anàleg al que poden exercir sobre
el seus propis serveis.
Aquesta darrera circumstància es donarà quan:
-

-

puguin conferir-los encàrrecs de gestió que siguin d’execució
obligatòria per aquests d’acord amb les instruccions fixades
unilateralment per qui fa l’encàrrec.
La retribució es fixi per referència a tarifes aprovades per
l’entitat o entitats públiques de qui depenguin.

d) La condició de mitjà propi i de servei tècnic de les entitats que
compleixin els requisits anteriors ha de ser reconeguda expressament per
la norma que les creï o pels seus estatuts, que hauran de determinar les
entitats respecte de les quals tenen aquesta condició i precisar el
règim de les encomanes que se’ls pugi conferir o les condicions en què
podran
ser-los
adjudicats
els
contractes,
i
determinarà
la
impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades pels
poders adjudicadors dels quals siguin mitjà propi, sens perjudici que,
quan no hi concorri cap licitador, se’ls pugui encarregar l’execució i
de les prestacions objecte d’aquests.
Aquesta nova regulació ha determinat que, d’ençà l’entrada en vigor de la
Llei 30/2007 de 30 d’octubre, les administracions sòcies de SILME hagin dut
a terme un procés d’estudi i debat en el qual s’ha conclòs la conveniència
de modificar-ne els estatuts per tal que SILME es consideri una entitat
instrumental, mitjà propi, dels ajuntaments, del Consell Insular, dels seus
ens instrumentals i dels consorcis en què aquests participin, amb l’objecte
de poder encarregar, directament i de manera àgil, la prestació dels
serveis a la societat sens haver d’aplicar la normativa sobre contractació
pública.
A aquest efecte s’ha consensuat la redacció de la modificació estatutària
que permeti complir amb els requisits legals esmentats.
Malgrat que ni els estatuts de l’empresa ni la normativa pública aplicable
requereixin expressament que la modificació dels primers hagi de ser
aprovada o autoritzada per cada una de les administracions sòcies, aquesta
autorització es considera necessària i convenient atès el seu contingut i
la seva incidència futura en les relacions de serveis amb aquestes
administracions.
Atès finalment que la competència per aprovar la constitució de les
societats privades en què participi l’Ajuntament correspon al Ple, es
considera que també correspon a aquest òrgan l’autorització de la present
modificació estatutària.
Per tot l’anterior, la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori acorda, per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la modificació dels Estatuts de l’empresa Servicio
Informático Local de Menorca SA( SILME SA), en el sentit d’afegir-hi un nou
article 2 bis, amb la redacció que es transcriu a continuació, per tal que
aquesta empresa pugui ser considerada mitjà propi dels ajuntaments de
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l’Illa, del Consell Insular, dels seus ens instrumentals i dels consorcis
en què aquests participin;
“Article 2 bis. Régimen de la sociedad como medio propio instrumental de
las administraciones públicas y de sus entes instrumentales.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 24.6 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector públic, la sociedad
tendrà el carácter de medio propio del Consell Insular de Menorca y
de los ayuntamientos de Maó, Es Castell, Sant Lluís, Alaior, Es
Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries y Ciutadella, de sus entes
instrumentales, y de los consorcios que hayan constituido entre
ellos, o de los que al menos alguno de ellos formen parte como
administración consorciada siempre que su composición sea totalmente
pública y que,
de acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
hayan
de
considerarse
poderes
adjudicadores,
siempre
que
se
verifiquen las condiciones a que se refiere el apartado tercero
siguiente.
2. A estos efectos cualquiera de las administraciones o entidades
mencionadas en el apartado anterior podrá encargar a la sociedad la
ejecución de cualquier actuación material relacionada con el objeto
social referido en el artículo 2 de estos Estatutos, sin que, por su
parte, la sociedad pueda participar en ninguna licitación de
contratación pública convocada por estas administraciones sus entes
instrumentales o los consorcios a que hace referencia el punto
primero. La contraprestación de la sociedad por razón de los encargos
de gestión que reciba de estos poderes adjudicadores, deberá
ajustarse a las tarifas aprobadas por las administraciones titulares
del capital social, que se han de calcular en función de los costes
reales imputables a la ejecución de los proyectos, teniendo en cuenta
especialmente la información que a este efecto aporte la sociedad.
3. En todo caso, el carácter de medio propio de la sociedad a que se
refieren los apartados anteriores exigirá que ésta cumpla en todo
momento los requisitos para ser considerada medio propio. De esta
manera, en el caso en que deje de cumplir alguno de estos requisitos
la sociedad perderá su condición de medio propio instrumental de las
administraciones y de los entes mencionados en el apartado primero.”
Segon.- Remetre el present acord al CIM i als Ajuntaments de Menorca, pel
seu coneixement i per tal que el CIM pugui dur a terme la publicació
conjunta al BOIB dels acords a efectes de general coneixement.”
Sense entrar en debat se sotmet
votació i s’aprova per unanimitat.

la

proposta

continguda

al

dictamen

a

SETÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC PER A
L'ACCÉS ALS REGISTRES DE VEHICLES I PERSONES DE LA JEFATURA CENTRAL DE
TRÁFICO
Es dóna compta de l’esborrany de conveni detallat a l’epígraf i que té per
finalitat primordial possibilitar una millor gestió del procediment
sancionador en matèria de tràfic, ja que a partir de la seva signatura i
implantació l’Ajuntament podrà identificar als titulars de tots aquells
vehicles donats d’alta a altres municipis que cometin una infracció de
tràfic as Migjorn Gran.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Intern i Territori el Ple acorda, per unanimitat:

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Direcció General de
Tràfic del Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament sobre l’accés als
registres de vehicles i persones de l’Organisme Autònom Jefatura Central de
Tráfico, en els termes que costen a l’expedient.
Segon.- Habilitar el Sr. Batle per a la seva signatura.
VUITÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LA
CESSIÓ DELS TERRENYS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRES
D'ACCÉS AS MIGJORN GRAN
El Sr. Batle informa que l’objecte del conveni és regular la col·laboració
entre l’Ajuntament i el Consell a efectes de l’execució del projecte
d’obres d’accés as Migjorn Gran (tram II, carretera Me-18) i, més
concretament, la cessió per part de l’Ajuntament al Consell d’una
superfície de 1.400,90 m2 de terreny procedents de la parcel·la 106 del
polígon 5 del cadastre de rústica des Migjorn Gran, amb la finalitat que el
terreny cedit passi a formar part de la carretera.
Ateses les consideracions anteriors, els informes emesos i el dictamen
favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori,
el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament des Migjorn Gran pel que respecte als terrenys de
titularitat municipal que han resultat afectats pel projecte d’obres
corresponents a l’accés as Migjorn Gran, i pel que respecte a la
col·laboració d’ambdues administracions en l’execució d’aquesta obra i la
resultant ampliació de la carretera, i per tant, cedir al Consell Insular
de Menorca, a efectes única i exclusivament de que una vegada s’han dut a
terme les obres d’accés as Migjorn Gran passi a formar part de la
carretera, una superfície de
1.400,90 m2 de terreny procedent de la
parcel·la 106 del polígon 5 del cadastre de rústica.
Segon.- Habilitar el Sr. Batle per a la seva signatura.

Abans de començar el novè punt de l’ordre del dia la portaveu d’Alternativa
demana la paraula per indicar que, si bé creu que vot debatre i votar els
dos següent punts, no vol influir en la decisió ja que té parentesc de
consanguinitat amb el Cap de policia; demana al Sr. Batle si pot abandonar
la sessió i el Batle li diu que si. Una vegada absent de la Mesa, comença
el novè punt.
NOVÈ.- PROPOSTA D'ALCALDIA PER A LA DETERMINACIÓ GLOBAL DEL COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT I CRITERIS DE REPARTIMENT
Es llegeix la proposta d’Alcaldia que va ser dictaminada favorablement per
la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori i que diu:
“Al Ple que es dugué a terme el dia 27 d’abril de 2006 tots els membres del
consistori aprovaren de forma unànime la constitució del cos de la Policia
Local.
Amb dita constitució l’Ajuntament va assumir una sèrie de compromisos,
entre les quals hem de destacar donar al Cos les tasques que realment són
pròpies de la seva institució, així com la d’una presència real i regular
durant les 24 hores del dia als carrers del municipi.
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Malauradament el fet de la seva presència constant no és possible, entre
altres coses perquè com a qualsevol treballadors, els membres de la nostra
Policia Local, es mereixen i tenen com a dret agafar-se dies lliures, de
vacances, etc.
És durant l’estiu, que la població del nostre municipi augmenta
significativament i és just en aquest moment quan hi ha una major demanda
dels serveis que ofereix la Policia Local.
Per aquest motiu considero que la manca de presència del Cos, es podria
veure alleugerat durant els mesos d’estiu amb l’augment de l’horari de
feina dels seus components per així poder ampliar els torns de servei, en
el cas que no fos possible augmentar la plantilla. Aquesta decisió serà una
mesura d’urgència que aplicaríem per a què continues en vigència l’acord
abans mencionat i adoptat a l’any 2006.
En referència a l’augment d’inspectors d’obres, aquest tema s’està
estudiant. Pel que fa a l’instructor dels expedients, la quantitat a
percebre es donarà com a complement de productivitat, ja que esteiem
estudiant la reordenació del departament d’urbanisme i no volem que hi hagi
imports a consolidar.
Així doncs, vull proposar al Ple:
1)Ampliar la jornada de treball de la Policia Local fins a les 40 hores
setmanals.
2) Aprovar com import global destinat a aquest complement de productivitat
la quantitat de 21.000 euros.
3) Disminuir el mateix import de 21.000 euros la partida de gratificacions.
Autoritzar el complement de productivitat per l’instructor dels expedients.
No obstant, serà el Ple qui tindrà la darrera paraula. As Migjorn Gran, 15
de maig de 2009.”
Obert el debat, el Sr. Sánchez -del grup socialista- demana la paraula i
diu que està molt bé que la regidora Sra. Mira no intervengui però que li
hagués agradat que abans expliqués, no la seva visió personal sinó la
postura del grup d’Alternativa, i avança que el seu grup s’abstrindrà en la
votació, aspecte aquest que vol explicar a continuació. Diu que el Cap de
la policia va demanar una reunió amb el seu grup municipal i els hi va
explicar la situació; després el tema es va tractar a la Comissió
Informativa corresponent, on ell ja va dir que, com responsable anterior
del personal i de la valoració i catalogació dels llocs de feina de
l’Ajuntament, es volia informar amb la secretària sobre l’aplicació del
catàleg ja que hi ha molta confusió al respecte. Explica que el catàleg de
llocs de feina és un bon instrument que es va aprovar per donar sortida a
una situació que es generava de forma intermitent: un col·lectiu
reivindicava un augment salarial i l’Ajuntament fixava complements de
productivitat; el catàleg va suposar la fixació per a cada lloc de feina
d’un sou base i un complement de destí en funció d’uns paràmetres
(titulació, especialització, etc) i la resta quedava com a complement
específic que venia determinat també per uns paràmetres que donaven com a
resultat uns punts, aplicant-se finalment una valoració econòmica per punt.
Manifesta que açò es va discutir durant tres anys i que l’equip de govern
va intentar que tot el personal sortís beneficiat encara que va suposar un
sobre cost molt important per l’Ajuntament. Reconeix que el catàleg no és
perfecte però va intentar fixar uns salaris homogenis i evitar altre tipus

de complements; el representant dels funcionaris, que precisament era un
policia, va donar per escrit el seu vistiplau al document i a la valoració.
Continua el Sr. Sánchez indicant que, una vegada aprovat el catàleg, es
produeix un canvi de legislatura i d’equip de govern. Diu que durant
aquests dos darrers anys ha sentit coses molt estranyes; així per exemple,
que els representants no han vist el catàleg. Afirma que ell, com a
responsable, no va tenir ni una, ni dos ni tres reunions sinó moltes més i
que els representants del personal van estar d’acord, sinó el catàleg no
s’hauria aprovat. El que passa és que hi ha per una banda, un canvi d’equip
de govern ,i per l’altra nous efectius de la policia. Sembla ser que açò fa
que es rompi l’estructura salarial i es paguin com a hores extraordinàries
el que realment són altres conceptes i que per solucionar el tema s’acorda
incrementar la jornada de la Policia en quaranta hores setmanals. Diu que
el seu grup pot assumir que si s’augmenta la jornada s’hagi de pagar més,
però que si el que se pretén és cobrar més per conceptes ja reconeguts és
probable que d’aquí a quatre dies altres col·lectius demanin el mateix. És
de l’opinió que l’Ajuntament hauria d’aguantar el tipus i comparar el
catàleg amb el que s’ha de cobrar; que si es fan noves feines aquestes
s’han de retribuir, però sempre estudiant com afecta aquesta situació a la
resta de companys de l’Ajuntament.
Ateses les consideracions anteriors, el Sr. Sánchez conclou que la proposta
no reflexa la realitat, per la qual cosa el seu grup s’abstindrà.
El Sr. Batle diu que les hores extraordinàries que es cobren és per
treballs efectuats fora de la jornada i comenta que seria convenient una
reunió de tots els grup per analitzar el catàleg.
A continuació i abans de procedir a la votació el Sr. Sánchez diu que ha
d’abandonar la sessió per motius estrictament personals que li acaben de
comunicar i així ho fa.
Se sotmet a votació la proposta d’Alcaldia transcrita anteriorment i
s’aprova per quatre (4) vots a favor, del grup popular, i dues (2)
abstencions, del grup socialista.
DESÈ.- ACORD REGULADOR DE L'AMPLIACIÓ DE LA JORNADA DE LA POLICIA LOCAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori:
“El batle explica que aquest punt va enllaçat amb el punt anterior, i que
es tracta d’ampliar l’horari de feina a la Policia Local que passarà a
efectuar 40 hores setmanals amb un complement retributiu de 400 € per
efectiu; diu que s’ha redactat un acord regulador i que el representant de
personal ha donat la seva conformitat.
Es passa a votar i la Comissió per tres (3) vots a favor del Partit Popular
i Alternativa per Es Migjorn Gran i dues (2) abstencions del Partit
Socialista , proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’acord regulador de l’ampliació de
Policia Local amb els termes que consten a l’expedient

la

jornada

de

la

Segon.- Publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per quatre
(4) vots a favor, del grup popular, i dues (2) abstencions, del grup
socialista.
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Se reincorpora a la sessió la Sra. Purificación Mira Sales, d’Alternativa
pes Migjorn Gran.
ONZÈ.- EXPEDIENTS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori i la secretària indica que la cancel·lació de les fiances
corresponents a les obres de “vial connexió entre la Plaça Menorca i la
zona esportiva des Migjorn Gran” i “segona fase d’il·luminació de camp de
futbol municipal” s’haurien de retirar a l’espera del corresponent informe
tècnic.
El Ple, ateses les explicacions anteriors acorda, per unanimitat:
Primer.- Retirar els expedients de devolució de fiança de les obres “vial
connexió entre la Plaça Menorca i la zona esportiva des Migjorn Gran” i
“segona fase d’il·luminació de camp de futbol municipal”
Segon.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari “M.Polo, S.L:” per import total de quatre mil noranta-un
euros amb setanta-un cèntims (4.091,71 €) per garantir l’execució del
contracte de l’obra “Urbanització i acondicionament de l’espai d’accés al
poliesportiu municipal”.
Tercer.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari “Antonio Gomila, S.A” per import total de dos mil seixantados euros amb vint-i-quatre cèntims ( (2.062,24€) €) per garantir
l’execució del contracte de l’obra “Excavació annex modificat centre
assistencial”
Quart.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari “Antonio Gomila, S.A” per import total de onze mil sis-cents
noranta cinc euros amb setze cèntims (11.695,16 €) per garantir l’execució
del contracte de l’obra “Centre Assistencial des Migjorn Gran”
Cinquè.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari “Antonio Gomila, S.A” per import total de mil nou-cents
disset euros amb quaranta-vuit cèntims (1.917,48 €) per garantir l’execució
del contracte de l’obra “Conducció d’aigües depurades des Migjorn Gran fins
a Sant Tomàs”
Sisè.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari “Juan Mora, S.A.” per import total de dos mil tres-cents
noranta-sis euros (2.396,00 €) per garantir l’execució del contracte de
subministrament i muntatge d’una pista multifuncional a l’aire lliure”
Setè.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari “Juan Mora, S.A.” per import total de nou mil vuit-cents
cinquanta-vuit euros amb noranta-vuit cèntims (9.858,98 €) €) per garantir
l’execució del contracte de l’obra “Obres d’ordenació de la Plaça Menorca”
Vuitè.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari “Juan Mora, S.A.” per import total de dos mil dos-cents deu
euros amb setanta-set cèntims (2.210,77 €) €) per garantir l’execució del
contracte de l’obra “Construcció de dues pistes de tenis a la zona
esportiva, 1ª. Fase”

DOTZÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2009
Atès que aquest punt no ha rebut el dictamen de la comissió Informativa
corresponent, el Sr. Batle motiva la urgència i el Ple acorda, per
unanimitat, ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia.
Es dóna compta de la proposta d’alcaldia per modificar la plantilla de
personal per a l’exercici 2009, en el sentit de passar la plaça prevista
com personal laboral, assessor urbanístic (30 h/set), a règim administratiu
a jornada completa.
El portaveu socialista diu que el seu grup està conforme i que serà una
millora per l’Ajuntament; de la mateixa manera es pronuncia la portaveu
d’alternativa pes Migjorn.
Sense més debat se sotmet la proposta a votació i el Ple acorda, per
unanimitat:
SEGON: APROVAR inicialment la modificació de la plantilla de personal de la
corporació de l’exercici 2009 i que inclou tots els llocs de feina que es
preveuen cobrir, d’acord amb la relació següent:
1.- DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA

SUBESCALA

Amb habilitació de
caràcter nacional
Administració
general
Administració
general
Administració
general

Secretaria
intervenció
Administratiu

Administració
general
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP
A1/A
2
C1

NIVELL VACANT
C.DESTI
25
NO

16
16

SI

Tècnica

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

22

SI

Tècnica

Arquitecte

A1

22

SI

Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

Oficial cap Policia
Local
Policia Local

C1
(*)
C1

18

NO

15

SI

Policia Local:

C
1(*)

15

SI

Administratiu
Administratiu

16

NO
NO

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

SUBESCALA

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP

Administració
especial
Administració
especial
Administració

Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis

Policia Local

C
1(*)
C
1(*)
C

Policia Local
Policia Local

NIVELL VACANT
C.DESTI
15
Interí
15

Interí

1

Interí
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especial
Administració
especial

especials
Serveis
especials

turístic
Policia Local
turístic

1(*)
C
1(*)

15

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
SI
NO
Interí
SI
No
Interí

Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar
Cap neteja
Desador/a
Desador/a
Auxiliar biblioteca (20 h/set)
Psicòleg Serveis Socials i família (1/2rnada)

SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

4. DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL
CATEGORIA PROFESSIONAL
Auxiliar administratiu (centre sanitari 22,5 h/setmana)
Treballador familiar /1/2 jornada)
Treballador familiar
Dinamitzador juvenil (1/ jornada)
Educador social (1/2 jornada)
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)
Director de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Peó manteniment (1/2 jornada)
Peó manteniment (1/2 jornada)
Peó manteniment
Netejadora
Auxiliar administratiu (1/2 jornada)

TIPUS DE
CONTRACTE
12 mesos
12 mesos
5 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
11esos
9 mesos
10 mesos
1 mes
1 mes
2,5 mesos
2 mesos
2 mesos
2 mesos
3,5 mesos
4,5 mesos
4,5 mesos
3 mesos
3,5 mesos

TERCER: EXPOSAR al públic, durant quinze dies (15) dies, mitjançant anunci
al BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, la modificació de la
plantilla de personal, als efectes de presentació de reclamacions.
L’aprovació serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà
adoptar expressament cap nou acord.”

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 vol introduir un, que és
la següent moció:
TRETZÈ.- MOCIÓ: PISCINA CONSTRUÏDA SENSE LA NECESSÀRIA LLICÈNCIA MUNICIPAL
D'OBRA MAJOR
Després d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a estudiar el seu
contingut.
Es llegeix la moció:
“L’hotel Victoria Playa el mes de gener sol·licita llicència per fer
moviments de terres als jardins de l’establiment hoteler i construir-hi una
piscina.
L’ajuntament des Migjorn Gran, en una mostra més del descontrol i la manca
total de planificació que impera a La Sala (avui ens centram només en
l’àrea d’Urbanisme) no enllesteix l’expedient fins el dia 23 del mes
d’abril.
La majoria de vesins del poble (també el batle) sabia que feien aquestes
obres, moltes persones pensant lògicament que amb la corresponent llicència
municipal.
La sorpresa (o
obres
a
la
PP+Alternativa
disciplina per

no) es dóna en el moment de debatre el permís per fer les
comissió
informativa
d’Urbanisme:
l’equipi
de
govern
vota a favor de donar la llicència i no obrir l’expedient de
haver començat i acabat una obra major sense permís.

El cap de setmana següent, coincidint ja amb l’inici oficial de
temporada turística 2009, el grup municipal socialista denuncia en
simple escrit d’opinió (que no és un recurs contenciós administratiu...)
gestió de la regidora de turisme i l’afer de les obres de construcció de
piscina fetes sense llicència.

la
un
la
la

La regidora afectada, enlloc de rebatre la crítica emprant arguments,
documents i mostrant la feina feta, ho fa “a la seva manera”: intentant
desqualificar el missatger i, a més a més, dient mentides gruixades (com
molt prest demostrarem)
Alternativa, com sempre, dissimula i mira cap a una altra banda; com de
costum, no fa res: és a dir, deixa fer el que vol al PP.
És per tot açò que proposam l’adopció dels següents acords:
1.- L’ajuntament des Migjorn Gran insta el batle a tramitar sense dilacions
i concloure quan abans millor l’expedient de disciplina contra l’hotel
Victoria Playa per haver construït una piscina sense la necessària
llicència municipal.
2.- L’ajuntament des Migjorn Gran insta a la regidora de Turisme mantengui
una reunió amb el nostre grup a fi de clarificar les mentides sobre els
expedients que va esmentar en els mitjans de comunicació i que les demostri
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amb documentació o que rectifiqui de la mateixa forma que va fer públiques
aquestes declaracions.”
El portaveu socialista sol·licita la paraula i explica que el seu grup no
té res en contra de l’hotel: aquest col·labora amb les associacions del
poble (jubilats, ACR...) i dóna feina a molta gent del municipi; tampoc té
res en contra de la piscina, però vol que l’hotel rebi el mateix tracte que
la resta de la gent i que per tant es tramiti el corresponent expedient de
disciplina urbanística. Diu que té constància que el Sr. Batle coneixia que
les obres havien començat sense tenir l’oportuna llicència i el seu grup
vol que davant el Ple el Sr. Batle ho confirmi.
El Sr. Batle contesta que aquesta pregunta no forma part de la moció i que
per tant no contestarà; diu que va afirmar que obriria expedient de
disciplina urbanística i així es farà, però el seu grup votarà en contra de
la moció. El portaveu socialista torna a demanar que contesti si coneixia o
no que s’estava construint la piscina sense llicència i el Sr. Batle diu
que no és el moment de contestar.
A continuació el portaveu socialista fa referència a les declaracions que
la regidora de turisme i esports va fer als mitjans de comunicació i diu
que ha demanat un certificat a l’Ajuntament on consten les dades i dates
concretes dels expedients que li afecten i que acredita que la Sra.
Francesca va falsejar la veritat. Així, les seves obres van començar quan
el batle era el Sr. Manuel Triay, del grup popular i no -com ella diu- quan
el batle era el Sr. Pere Riudavets, del grup socialista; la piscina de la
Sra. Baquero es va executar quan el batle també era el Sr. Manuel Triay,
del grup popular i no -com la Sra. Francesca diu- quan el batle era el Sr.
Pere Riudavets, del grup socialista. Finalment i pel que respecta a les
al·lusions a una familiar del Sr. Sánchez, el portaveu socialista diu que
no és convenient involucrar i donar noms de familiars que no tenen vida
pública.
Per al·lusions, la portaveu popular, Sra. Francesca, pren la paraula i diu
que no es vol manifestar sobre la primera proposta de la moció, ja que és
un tema d’urbanisme, no és una àrea de la seva competència i la deixa pel
Sr. Batle. Respecte de la segona proposta d’acord diu que no farà reunions
a soles amb cap grup; el tema es pot discutir en comissió informativa però
no en una reunió privada. El portaveu socialista demana si amb açò vol dir
que nega una reunió amb el seu grup i la portaveu popular contesta que si
és privada sí, que els temes d’urbanisme s’han de rallar en la corresponent
comissió informativa. El portaveu socialista diu que és un tema personal,
que es tracta d’acusacions personals que s’han de discutir. La portaveu
popular respon que són temes municipals i que ella no està obligada a
reunir-se amb caràcter privat. El Sr. Moll Triay afirma que la regidora pot
assistir acompanyada del Sr. Batle; la Sra. Francesca contesta que no, que
en tot cas el tema s’ha de tractar en comissió, que ella no ha dit mentides
i que no vol entrar en temes d’urbanisme. El Sr. Moll diu que si va dir
mentides per premsa al afirmar que les obres de la Sra. Baquero i les seves
es van fer en època del Sr. Pere Riudavets quan, com queda demostrat
documentalment, es van fer en època del Sr. Manuel Triay. La Sra. Francesca
diu que no va dir açò, sinó que les obres es van legalitzar durant l’etapa
del Sr. Riudavets en la batlia, però que la premsa després va publicar el
que va publicar.
El Sr. Batle dóna la paraula a la portaveu d’Alternativa pes Migjorn que
vol clarificar que la Comissió Informativa només informa i que qui atorga
les llicències d’obra major és la Junta de Govern Local, Junta que va
atorgar, amb l’abstenció del grup d’Alternativa, la llicència d’obres per a
la construcció de la piscina. La Sra. Mira demana al portaveu socialista
poder votar per separat les dues propostes de la moció, ja que ella vol
votar favorablement a la primera i votar abstenció a la segona per

considerar que es tracta d’una discussió entre dos grups polítics en la que
el seu grup no vol entrar.
El portaveu socialista accepta la votació separada dels dos punts de la
moció.
Se sotmet a votació el primer punt d’acord i se computen sis (6) vots a
favor, del grup socialista, alternativa pes Migjorn, Sr. Jaume Riudavets,
Sra. Maria Pons i Sr. Andrés Moll Huguet, i una (1) abstenció, de la Sra.
Mercedes Francesca, per la qual cosa el Sr. Batle el declara aprovat.
Finalment se sotmet a votació el segon punt d’acord i se computen dos (2)
vots a favor, del grup socialista, quatre (4) vots en contra, del grup
popular, i una (1) abstenció, del grup Alternativa pes Migjorn Gran, per la
qual cosa el Sr. Batle el declara rebutjat.
CATORZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
14.1.- Pregunta formulada verbalment pel portaveu socialista: sabia el Sr.
Batle que les obres de la piscina de l’hotel Victoria Playa havien començat
sense la preceptiva llicència municipal?
El Sr. Batle respon que segons el Reglament Orgànic Municipal les preguntes
s’han de presentar per escrit amb una antelació mínima de 48 hores abans
d’iniciar la sessió, per la qual cosa no procedeix contestar.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 22:15 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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