ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 26/07/2012.
As Migjorn Gran, a les 18:00 h del dia 26/07/2012, es reuneixen al 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
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal

S’han excusat d’assistir-hi el regidor del grup socialista Sr. Sergio
Barrera Bosch.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per
la secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
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.
Abans d’entrar a tractar els punts inclosos al ordre del dia, el Sr. Batle
agraeix al grup popular que hagi estat d’acord en avançar l’horari del Ple,
degut a que estem a la setmana de festes i hi ha diversos actes programats
pel dia d’avui.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de data 31.5.2012
i còpia de les actes de les sessions extraordinàries de data 7.6.2012 i de
29.6.2012.
El Sr. Verdú comenta que ha detectat un error al punt vuitè de l’acta de
data 31.5.2012, i allà on diu “i va detectar un trenc de 20 cm de llarg”
hauria de dir de “5,20 cm de llarg”.
Una vegada incorporada l’esmena anterior a l’acta de data 31.5.2012, se
sotmeten a votació les tres actes i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. NANCY LAUREN
TEW
Es dóna compta de la credencial expedida per la Junta Electoral Central i
per la qual es designa regidora de l’Ajuntament a la Sra. Nancy Lauren Tew,
per estar inclosa a la llista de candidats presentada pel Partit Popular a
les eleccions locals de 22 de maig de 2011, en substitució per renúncia del
Sr. Víctor Martí Salas i prèvia renúncia anticipada del Sr. Jaume Riudavets
Moll.
A la vista de la documentació que figura a l’expedient, la nova regidora
formula jurament del càrrec amb la forma establerta en el RD 707/1979, de 5
d’abril.
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En conseqüència, i havent complert les formalitats de rigor, la presidència
declara a la Sra. Nancy Lauren Tew en possessió del càrrec de regidora
d’aquest Ajuntament i la Sra. Lauren Tew s’incorpora a la sessió.
El Sr. Batle dona la benvinguda a la nova regidora.
El Sr. Verdú demana als regidors que es siguin comprensius amb el tema de
l’idioma amb la nova regidora.
TERCER.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
És dóna compte al Ple de les resolucions d’Alcaldia des de el dia 29.5.2012
a 23.7.2012 i que fan referència a Organització (designació de batlesa
accidental, nomenament de suplent en la Comissió de Seguiment del procés de
Menorca Talaiòtica com a patrimoni de la humanitat de la UNESCO, nomenament
al Consorci de Menorca Reserva de Biosfera); Contractació (designia de
lletrat i procurador en procés contenciós administratiu); Personal
(concessió d’assumptes propis, concessió de vacances, excedència voluntària
psicòloga, reconeixement de triennis); Recaptació (baixa impost vehicles de
tracció mecànica, acceptació renúncia de llicència obra menor i baixa de
l’impost de construccions, instal·lacions i obres, baixa i nova liquidació
de plusvalies, padró escola infantil xibit juny i juliol 2012, padró
d’arbitris d’entrada de vehicles 2012, servei d’ajuda a domicili maig i
juny 2012, servei del centre d’estades diürnes maig i juny 2012, liquidació
del mes de maig i juny del conveni per a la reserva i ocupació de places
d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència, padró de
l’impost de béns immobles de naturalesa rústica 2012, padró de l’impost
sobre activitats econòmiques 2012, padró d’arbitris 2012 cementiri, padró
d’arbitris 2012 vedats de caça, padró clavegueram urbanització de Sant
Tomàs
Maig-juliol
2012,
servei
d’activitats
esportives
juny
2012,
desestimació recurs de reposició contra liquidació de plusvàlues, baixa de
rebuts de plusvàlues, baixa de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana 2012, devolució d’ingressos indeguts urbana 2012, padró de fems
2012, baixa i devolució d’activitats esportives maig 2012, altes d’impost
d’activitats econòmiques 1er trimestre 2012, bonificació sobre vehicles de
tracció mecànica 2012, compensació de deute tributari, padró de l’escola
d’estiu juliol 2012, sol·licitud d’anul·lació del rebut per la taxa de
gestió de residus de la pizzeria Malibu, baixa i nova liquidació de
l’import
sobre
béns
immobles
de
naturalesa
urbana
2012,
serveis
d’activitats esportives juliol, ocupació de via pública amb taules i
cadires, baixa de rebuts clavegueram de Sant Tomàs, 1er trimestre,
renovació de lloguer de nínxol 12 de la galeria 2 del cementiri municipal,
estimació al·legacions denúncia amb butlleta 06665, liquidacions plusvàlues
i col·laboracions al programa de festes de sant Crisfòfol 2012); Cementiri
(trasllat de restes i inhumació de restes); Urbanisme (caducitat de
llicència d’obres, llicència d’obra menor, llicència de primera ocupació
parcial, llicència de primera ocupació, canvi de titularitat de llicència
d’activitat, dispensa d’horari de renous i vibracions, ocupació de via
pública per obres, pròrroga de llicència d’obra menor); Disciplina
Urbanística (resolució recurs de reposició, resolució expedient sancionador
amb al·legacions, arxiu expedient de disciplina urbanística per pagament de
sanció, arxiu d’expedient de disciplina urbanística per prescripció
d’infracció, arxiu d’ordre d’execució, infracció de la Llei 16/2006); Via
pública
(autorització
senyalització
pas
de
vianants);
Activitats
(autorització de passejos amb carrutage de cavalls a Sant Tomàs) i
Convivència Ciutadana (incompliment de l’article 57 de la Ordenança
Municipal, inici d’expedient sancionador).
El Ple en resta assebantat.

A les 18.10h s’incorpora a la sessió plenària el regidor Sr. Sergio Barrera
Bosch.
QUART.- PERSONIFICACIÓ I DESIGNACIÓ DE LLETRAT EN EL RECURS CONTENCIÓSADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ANTONIO GOMILA SA CONTRA LA DESESTIMACIÓ PER
SILENCI ADMINISTRATIU DE LA RECLAMACIÓ INTERPOSADA EL DIA 28.9.2009 EN
SOL·LICITUD DEL PAGAMENT D'INTERESSOS DE DEMORAI ELS INTERESSOS LEGALS, EN
EL MARC DEL PROCEDIMENT ORDINARI 50/2011
Es llegeix la següent Resolució
transcriu a continuació:

d’Alcaldia

de

data

5.7.2012,

que

es

“ Atès que per la Procuradora Sra. Ana Mª Aniz Rozas, en nom i representació d’
ANTONIO GOMILA, SA, s’ha interposat recurs contenciós administratiu contra la
desestimació per silenci administratiu de l’Ajuntament des Migjorn Gran de la
reclamació interposada dia 28 de setembre de 2009 en sol·licitud de pagament de la
quantitat de 8.620,71.-€, en concepte d’interessos de demora i els interessos
legals, tramitat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 dels de Palma de
Mallorca, pel Procediment Abreujat en actes núm. 50/2011.
Atesa la comunicació de l’esmentat Tribunal, ordenant a aquest Ajuntament la
remissió de l’expedient que motivà la resolució impugnada, en un termini màxim de
vint dies, i la notificació de la resolució que ordeni la remissió de l’expedient a
tots els interessats, emplaçant-los per comparèixer i personar-se en l’esmentat
procediment en el termini de nou dies.
Atès que en data 29.6.2012 mitjançant Decret d’Alcaldia es va resoldre:
“ PRIMER.- COMPARÈIXER I PERSONAR-SE davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
2 dels de Palma de Mallorca en els actes 50/2011 sobre recurs contenciós
administratiu, tramitat pel Procediment Abreujat, interposat per la Procuradora
Sra. Ana Mª Aniz Rozas, en nom i representació d’ ANTONIO GOMILA, SA, contra la
desestimació per silenci administratiu de l’Ajuntament des Migjorn Gran de la
reclamació interposada dia 28 de setembre de 2009 en sol·licitud de pagament de la
quantitat de 8.620,71.-€, en concepte d’interessos de demora i els corresponents
interessos legals.
SEGON.- DESIGNAR com a lletrada a la Sra. Mª Dolores Romeo Pérez i als següents
procuradors perquè assumeixin la representació de l’Ajuntament des Migjorn Gran:
Procuradors de Maó i Ciutadella:
Sra. María Dolores Pérez Genovard
Sra. Montserrat Miró Martí
Procuradors de Palma de Mallorca:
Sr. Miguel Ferragut Rosselló
Sra. Montserrat Montané Ponce
Procuradors de Madrid:
Sr. Gabriel Sánchez Walingre
Sr. Santos de la Gandarilla Carmona.
Sr. Luis Arredondo Sanz
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.
QUART.- DONAR compte d’aquesta resolució en el proper Ple de la Corporació que es
celebri per a la seva ratificació.”
Atesa la defunció de la lletrada Sra. Mª Dolores Romeo Pèrez.
Vist l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local,
RESOLC:
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PRIMER.- DESIGNAR com a lletrat al Sr. Jose Luís Pèrez López, en el Procediment
Abreujat 50/2011.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.
TERCER.- DONAR compte d’aquesta resolució en el proper Ple de la Corporació que es
celebri per a la seva ratificació.”
Es Migjorn Gran, a 5/07/2012
Davant meu,
EL BATLE

LA SECRETÀRIA INTERINA

Pedro G. Moll Triay

Catalina Pons Marquès”

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que
interposat contra l’Ajuntament i ara es fa
representa l’Ajuntament.
Sense més intervencions, se sotmet
unanimitat, la ratificació del Decret.

a

es tracta d’un contenciós
un canvi en l’advocat que

votació

i

el

Ple

acorda

per

CINQUÈ.- ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PEL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA PER A LA
CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS, TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA SOCIAL
FINANÇATS PEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent de Serveis a la
persona de data 19.7.2012, que diu:
“Vista l’addenda al Conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament des Migjorn Gran per al desenvolupament d’un programa per a la
concessió d’ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social
finançats pel Consell Insular de Menorca, la Comissió, per unanimitat,
proposa al Ple municipal, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Ratificar l’addenda al Conveni entre el Consell Insular de Menorca
i l’Ajuntament des Migjorn Gran per al desenvolupament d’un programa per a
la concessió d’ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social
finançats pel Consell Insular de Menorca.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez comenta que l’esmentada addenda ja es va
explicar a la Comissió de Serveis a la persona.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Ratificar l’addenda al Conveni entre el Consell Insular de Menorca
i l’Ajuntament des Migjorn Gran per al desenvolupament d’un programa per a
la concessió d’ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social
finançats pel Consell Insular de Menorca.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca
SISÈ.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2011
És dóna compta de l’expedient tramitat per a l’aprovació del compte general
de l’exercici 2011. S’informa que el mateix va ser informat favorablement
per la Comissió Especial de Comptes i que, exposat al públic durant un

termini de quinze (15) dies i vuit
d’al·legacions, no s’ha presentat cap.

(8)

més

per

a

la

presentació

I es proposa al Ple , l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Compte General del pressupost corresponent a l’exercici
2011.
SEGON.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears un
exemplar del Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2011.
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es tracta de seguir la tramitació
del Compte General.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat.
SETÈ.- EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRES DE
DOTACIÓ DE SERVEIS URBANS AL CAMÍ PETIT CANTONADA C/ MAJOR: LIQUIDACIÓ
DEFINITIVA
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’hisenda,
règim intern u territori de data 19.7.2012, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que vist que una vegada acabades les obres de dotació
de serveis urbans al Camí Petit cantonada Carrer Major, aquestes han sofert
un augment en el pressupost, i degut a que les obres han estat dutes a
terme a través de contribucions especials aquest augment de 4.631,28 € s’ha
de repercutir també entre els veïns beneficiats de les obres, amb el 90%
del cost.
Intervé el Sr. Verdú comentant que l’Ajuntament hauria de ser més estricte
i exigir anar amb el pressupost. El Sr. Batle manifesta que no es partidari
d’aquests tipus d’expedient al que la Sra. Baquero demana si es podria
demanar algun tipus de responsabilitat als arquitectes i enginyers que
intervenen amb l’obra. Es passa a votar i la comissió, per unanimitat,
proposa al Plenari l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprova la liquidació definitiva de les contribucions especials a les
persones beneficiades per raó de l’execució del projecte de les obres de
dotació de serveis del Camí Petit cantonada Carrer Major, segons consta a
l’informe tècnic de data 26.03.2012.
2n.- Fixar en 43.163,92 e la quantitat a repartir per contribucions
especials, segons el cost total de les obres de dotació de serveis del Camí
Petit cantonada Carrer Major.
3r.- Fixar en un 90% el percentatge del cost que hauran de satisfer les
persones especialment beneficiades.
4t.- Notificar individualment les quotes assignades a cada contribuent, amb
indicació que en el termini d’un mes podran formular recurs potestatiu de
reposició davant d’aquest Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència
de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.

PROPIETARI

LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL

LIQUIDACIÓ
DEFINITIVA

PENDENT A LIQUIDAR
(DIFERÈNCIA)
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JOSE LUIS MOLL JOVER (I)

7.730,03 €

JOSE LUIS MOLL JOVER (II) 18.113,03 €

ANTONIO MOLL FLORIT

8.836,30 €

8.659,11 €

929,08 €

20.290,06 €

2.177,03 €

9.898,35 €

1.062,05 €

Obert el debat, el Sr. Batle explica que un cop acabades les obres
dotació del Camí petit, s’ha donat un petit augment en el cost de
mateixes, i atès que aquestes obres estaven finançades amb part
contribucions especials, aquest augment s’ha de repercutir en
beneficiaris de les esmentades obres.

de
les
per
els

El Sr. Verdú comenta que cada vegada que es fan obres municipals hi ha un
sobrecost, i diu que aquest sobrecost s’hauria de fer pagar als qui
s’equivoquen alhora de redactar els projectes.
El Sr. Batle manifesta estar-hi d’acord, però sembla ser que es un fet
bastant comú que el cost de les obres sigui superior al pressupostat.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprova la liquidació definitiva de les contribucions especials a
les persones beneficiades per raó de l’execució del projecte de les obres
de dotació de serveis del Camí Petit cantonada Carrer Major, segons consta
a l’informe tècnic de data 26.03.2012.
SEGON.- Fixar en 43.163,92 e la quantitat a repartir per contribucions
especials, segons el cost total de les obres de dotació de serveis del Camí
Petit cantonada Carrer Major.
TERCER.- Fixar en un 90% el percentatge del cost que hauran de satisfer les
persones especialment beneficiades.
QUART.- Notificar individualment les quotes assignades a cada contribuent,
amb indicació que en el termini d’un mes podran formular recurs potestatiu
de reposició davant d’aquest Ajuntament, que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han
de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL

LIQUIDACIÓ
DEFINITIVA

PENDENT A LIQUIDAR
(DIFERÈNCIA)

JOSE LUIS MOLL JOVER (I)

7.730,03 €

8.659,11 €

929,08 €

JOSE LUIS MOLL JOVER (II)

18.113,03 €

20.290,06 €

2.177,03 €

8.836,30 €

9.898,35 €

1.062,05 €

PROPIETARI

ANTONIO MOLL FLORIT

VUITÈ.- REVISIÓ DE TARIFES D'AIGUA POTABLE DE 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 permanent d’hisenda,
règim intern u territori de data 19.7.2012, que es transcriu a continuació:
“ La secretària de la comissió comenta que es tracta d’un expedient de
tràmit. Agrytursa ha sol·licitat poder augment el preu del subministrament
de l’aigua a la urbanització de Sant Tomàs, aquest expedient ha de ser
aprovat per la Comissió de Preus de les Illes Balears,
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal la comissió per
tres (3) vots favorables del grup socialista i dues (2) abstencions del
grup popular proposen al Plenari l’adopció dels següents acords:
1r.- 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.
2n.- Notificar aquest acord als promotors.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que estem davant d’un tràmit que ha de
passar per Ple per a continuar la tramitació davant de la Comissió de Preus
de les Illes Balears qui serà el qui ho aprovi definitivament.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en els següents termes:
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.
Se reincorpora a la sessió la Sra. Baquero.
NOVÈ.- DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE D'OBRA PER A LA
DOTACIÓ DE SERVEIS DEL TRAM FINAL DE L'AVINGUDA DE LA MAR DEL NUCLI URBÀ
DES MIGJORN GRAN
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’hisenda,
règim intern u territori de data 19.7.2012, que es transcriu a continuació:
“Atesa la devolució d’aval bancari dipositat per “Tolo Pons, SL” pel
contracte d’obra per la dotació de serveis del tram final de l’Av. De la
Mar del nucli urbà des Migjorn Gran”, la comissió, per unanimitat, proposa
al Plenari l’adopció dels següents acords:
Únic.- Cancel·lar i retornar l’aval dipositat per l’adjudicatari Tolo Pons,
S.L., per un import de vint mil nou-cents noranta quatre euros (20.994,00
€) per garantir l’execució de les obres de dotació de serveis al tram final
de l’Av. De la mar des Migjorn Gran.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que estem davant d’un pur tràmit.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en els següents termes:
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ÚNIC.- Cancel·lar i retornar l’aval dipositat per l’adjudicatari Tolo Pons,
S.L., per un import de vint mil nou-cents noranta quatre euros (20.994,00
€) per garantir l’execució de les obres de dotació de serveis al tram final
de l’Av. De la mar des Migjorn Gran.”
DESÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN RELATIVA A
PARALITZAR L'AMNISTÍA FISCAL
Es llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“MOCIÓ RELATIVA A PARALITZAR L’AMNISTIA FISCAL
Elena Baquero, en qualitat de portaveu del Grup Municipal Socialista de
l’ajuntament de Des Migjorn Gran, presenta la següent iniciativa
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Donat que els Pressuposts Generals de l’Estat per l’exercici 2012
estableixen una amnistia fiscal per aquells defraudadors que decideixin
declarar les rendes que fins ara havien amagat al fisc establint per a ells
un impost únic i exclusiu del 10%.
Vistes les dubtes jurídiques que representa aquesta decisió del Govern de
l’Estat, tant en les formes –ja que no es pot utilitzar un Decret Llei per
modificar el deure ciutadà de contribuir al sosteniment de la despesa
pública- com en el contingut, ja que és contraria als principis d’igualtat,
proporcionalitat i progressivitat establertes a la Constitució Espanyola.
Conscients que a més d’un incompliment legal representa també un clar
perjudici moral a tota la societat espanyola la qual contribueix amb el seu
esforç econòmic i que ara observa atònita com es permet que als
defraudadors se’ls hi condoni les sancions, interessos, recàrrecs, a més de
la seva responsabilitat penal.
Coneixedors que davant aquestes evidències s’han presentat al Tribunal
Constitucional recurs d’inconstitucionalitat que declari nul·la l’amnistia
fiscal aprovada.
Per tot això, vista l’alarma social generada per aquesta decisió, el Grup
Municipal Socialista sol·licita la següent:
MOCIÓ
1. L’ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern de l’Estat Espanyol a
paralitzar
l’aplicació
de
l’amnistia
fiscal
aprovada
en
el
Pressuposts Generals de l’Estat en tant en quant no s’hagi resolt el
recurs de d’inconstitucionalitat presentat.
2. El Secretari de l'ajuntament adreçarà comunicació d'aquest acord al
Parlament de les Illes Balears, a la Delegació del Govern de l'Estat
i a la Presidència del Govern de les Illes Balears.
Sgt._Elena Baquero
Portaveu del GMS a l’ajuntament de Migjorn Gran
A Es Migjorn Gran 02, 07 2012”
Sense cap intervenció, se sotmet la moció a votació i s’aprova per cinc (5)
vots a favor del grup socialista i quatre(4) abstencions del grup popular.
ONZÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN EN RELACIÓ A
L'IMPACTE QUE TINDRAN LES MESURES D'AJUST ADOPTADES PEL GOVERN BALEAR EN
L'EDUCACIÓ A MENORCA
Es llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:

“MOCIÓ QUE PRESENTA LA PORTAVEU DEL GRUP SOCIALISTA, ELENA BAQUERO, EN
RELACIÓ A L’IMPACTE QUE TINDRAN LES MESURES D’AJUST ADOPTADES PEL GOVERN
BALEAR EN L’EDUCACIÓ A MENORCA
Atesa l’anterior moció debatuda al plenari del mes de maig sobre la qüestió
relacionada a l’enunciat.
Atès ens reafirmem en la necessitat de recolzar les propostes i
reivindicacions que fan amplis sectors de la Comunitat Educativa de la
nostra illa, molt preocupats davant les mesures d’ajust que s’estan
confirmant.
Atès considerem que les administracions públiques han d’estar al costat de
tots els ciutadans i tenir especial cura de les mesures compensadores a fi
de garantir el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats.
Atès el model educatiu d’escola integradora i comprensiva compleix les
directrius europees respecte a la formació i l’educació i té com a referent
els pilars de l’educació del segle XXI aprovats per la UNESCO.
Atès la Comunitat Educativa de Menorca és i ha estat un referent en molts
àmbits que n’han destacat la seva implicació en la millora qualitativa de
l’escola, les bones pràctiques que es porten a terme des de molts centres
fa anys, les mesures d’atenció a la diversitat, i exemples de
treball
cooperatiu i altres estratègies i projectes cap a una educació cada vegada
més integradora.
Atès a tots els centres, des fa anys, es treballa en equip i de forma
coordinada, amb l’objectiu d’aconseguir millorar els resultats acadèmics de
l’alumnat.
Atès els centres revisen i analitzen la seva pràctica docent de forma
continuada i estableixen plans de millora que necesiten la implicació i el
compromís de l’Administració Educativa per a portar-se a terme.
Atès els projectes de centre compten sempre amb el recolzament de la
majoria de la Comunitat Educativa de referencia i amb l’aprovació del seu
Consell Escolar, on hi ha representats tots els sectors.
Atès els resultats acadèmics i les taxes d’escolarització a la nostra illa
milloren, de forma molt lenta, però continuada, la qual cosa és positiva i
fruit de l’esforç i implicació compartida pel sector educatiu i les
Administracions educatives.
Atès és important dins el context actual posar en valor la tasca
professional de la majoria d’educadors/es, mestres i professors/es de
Menorca i d’una majoria de famílies que els recolzen i s’impliquen a fi de
portar a terme els projectes i el model d’escola que figura al Projecte
Educatiu del seu centre.
Atès és important posar en valor el compromís de molts centres educatius en
projectes mediambientals, de cooperació, de mediació i resolució de
conflictes, d’intercanvis amb altres països europeus, multiculturals i
plurilingüistics.
Atès la necessitat de continuar invertint en educació si es vol millorar el
capital humà de la nostra població i volem una societat basada en la
justicia social i la igualtat d’oportunitats.
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Atès que per aconseguir aquesta
és necessari donar suport als
suport educatiu, a partir de
aprovats pels òrgans de gestió i

educació integradora i no discriminatòria
alumnes amb necessitats especifiques de
plans d’actuació específics dissenyats i
participació de cada centre.

Atès està creixent dia a dia el malestar i la indignació de la Comunitat
Educativa i es comença a comprovar que les mesures d’ajust del Govern
Autonòmic a l’àmbit educatiu suposen un desmantellament dels pilars
d’igualtat d’oportunitat per a tots els alumnes, un canvi de model
i un
retrocés en la qualitat de l’educació a la nostra illa.
Atès considerem important que els Ajuntaments de Menorca defensem que les
decisions que es prenguin dins l’àmbit educatiu a la nostra illa responguin
al consens amb la Comunitat Educativa i siguin fruit del diàleg i debat amb
el sector.
Per tot això, el Grup Socialista presenta al Plenari la següent moció:
1. El Plenari de l’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern Balear a
liquidar els deutes que manté amb els centres docents de la nostra
illa i a regularitzar el pagament periòdic de les quantitats
previstes als pressupostos.
2. El Plenari de l’Ajuntament des Migjorn Gran insta el Govern Balear a
continuar invertir de forma corresponsable en el model educatiu 0-3
anys i, en conseqüència, a tornar a convocar els ajuts anuals a les
escoletes.
3. El Plenari de l’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern Balear a
mantenir els EAPs, els EOEPs i els DO amb els recursos humans
necessàries a fi de poder atendre a l’alumnat de necessitats
específiques de suport educatiu en condicions òptimes i poder
treballar des d’un àmbit preventiu i compensador des d’una detecció
primarenca i un adequat suport al llarg de tota l’escolaritat.
4. El Plenari de l’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern Balear a
reforçar el mes de setembre els centres educatius amb més
professorat, obrint una negociació posterior de les quotes tancades
el 25 de juny, que possibiliti mantenir una atenció idònia a les
diferents necessitats i als diferents ritmes d’aprenentatge, a partir
de plans d’actuació i de necessitats específiques que presentin els
centres docents de forma justificada i raonada.
5. El Plenari de l’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern Balear a
recuperar el marc de negociació i diàleg amb sindicats, centres
docents i famílies.
6. El Plenari de l’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern Balear a
ampliar l’oferta de grups de PQPI i de Cicles Formatius de Grau Mitjà
i Superior si el mes de setembre es queden alumnes sense plaça, una
vegada finalitzat el període de matriculació.
7. El Plenari de l’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern Balear a
ampliar l’oferta a les escoles d’adults i a les escoles oficials
d’idiomes si hi ha més demanda que oferta a principi de curs i hi ha
persones adultes que no poden accedir a la formació.
8. El Plenari de l’Ajuntament des Migjorn Gran reconeix la feina feta
els darrers anys als centres educatius de Menorca per a millorar els
resultats acadèmics globals i la qualitat de l’educació en benefici
del desenvolupament intel·lectual, emocional, afectiu i social de
tots els alumnes i en benefici de la cohesió social de la nostra
illa.
9. El Plenari de l’Ajuntament des Migjorn Granr recolza la postura dels
centres docents de la nostra illa de voler mantenir els seus
Projectes Educatius i lingüístics, aprovats pels Consells Escolars,
on hi ha representada tota la seva Comunitat Educativa.

10.

El Plenari de l’Ajuntament des Migjorn Gran demana a la
Consellera de Benestar Social i Joventut del CIMe que, coordinadament
amb els EMIFs, els EAPs, EOEPs i DO, organitzi el mes de
setembre/octubre una jornada tècnica a fi d’analitzar la situació amb
la que estaran famílies ateses per Serveis Primaris davant la
supressió d’ajudes de menjador, llibres, transport, beques per
alumnat nese, reforç educatiu per les tardes,... i elaborin un pla
d’actuació a nivell de tota l’illa de Menorca que estableixi uns
objectius prioritaris pel curs 2012-13 que garanteixin l’equitat del
sistema educatiu i la igualtat d’oportunitats.

Es Migjorn Gran a 17 de juliol de 2012
Elena Baquero
Regidora grup Socialista
Ajuntament des Migjorn Gran”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que
revindicacions en relació a la educació.

es

tracta

de

tot

un

seguit

de

El Sr. Verdú comenta que es podrien afegir més revindicacions a la moció,
per exemple demana una millor qualitat de l’ensenyança del centre educatiu
des Migjorn Gran, ja que molts d’alumnes de l’esmentat centre alhora
d’accedir a l’Institut d’Alaior es troben poc preparats. Així mateix, té
una altre reivindicació a afegir, i es que els professors no incloguin als
alumnes en les seves revindicacions, ja que aquests són menors d`edat.
El Sr. Batle respon que
l’ensenyança al centre.

faran

arribar

la

queixa

de

la

qualitat

de

El Sr. Verdú contesta que l’Institut d’Alaior cada any es queixa de la poca
preparació dels alumnes que venen del centre des Migjorn, quan les ratios
per aula són inferiors a altres centres.
El Sr. Verdú diu que la Conselleria hauria de fer alguna cosa.
La Sra. Baquero respon que aquestes revindicacions haurien d’anar incloses
en una altra moció que es podria preparar per pròxims plens.
El Sr. Verdú insisteix en incloure aquestes revindicacions dins la moció
que ara es tracta.
La Sra. Baquero explica que aquesta moció té com a finalitat demanar més
recursos per educació.
El Sr. Batle comenta que el grup popular es pot adherir a la moció en la
seva integritat o no adherir-se, però no es poden introduir canvis en el
contingut.
Sense més intervencions, se sotmet la moció a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor del grup socialista i quatre(4) abstencions del grup
popular.
DOTZÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN CONTRA LES
RETALLADES DELS DRETS DELS CIUTADANS APROVADES EN EL DARRER CONSELL DE
MINISTRES
Es llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“ MOCIÓ DE REBUIG ALS RETALLS DEL GOVERN CENTRAL
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Estem vivint un moment crític dins la societat espanyola. Un moment on la
manca d’esperança i les quasi nul·les possibilitats de trobar feina per
milions de persones han fet que el desànim generalitzat sigui molt profund.
Un moment preocupant també pel que fa al retrocés de drets socials i
laboral. Un retrocés que situa aquest país molts anys enrere, masses anys
enrere. Unes conquestes socials assolits per la societat que ara es veuen
greument atacats i anul·lats, fins i tot.
El Govern central, amb un exercici més que dubtós per la manca de
legitimitat, està reformant ja no lleis, està reformant la pròpia de
l’actual Estat social i democràtic i de dret.
Està canviant les relacions entre treballadors/es i empresariat i està
trastocant d’arrel l’entramat institucional que ens van dotar des de la
Constitució del 78.
És necessari establir un ventall important de reformes. És important
racionalitzar i fer més eficient la nostra administració pública,
estudiant-ne el repartiment de les competències i el seu millor
finançament. Però, en cap cas, aquesta reforma ha d’anar dirigida a fer
pagar aquesta crisi als qui no en tenen cap responsabilitat, als que més la
pateixen, als més febles.
Totes les reformes recents són clarament regressives. A totes elles li
manquen l’element bàsic de progressivitat. El PP fa pagar el mateix preu al
qui té més o al qui no té res. I açò és inacceptable.
Aquestes reformes tenen, endemés, a Menorca un doble o triple efecte. La
nostra economia es basa sobre la indústria turística i sobre els serveis,
especialment el comerç.
L’increment de l’IVA afecta greument. Tant pel consum habitual com per la
incidència directe del preu de la connectivitat aèria. Dit de forma clar el
preu dels bitllets encara s’encariran més, després de l’augment de les
taxes aprovades recentment.
Però és que aquest augment juntament amb l’eliminació de la paga extra dels
servidors públics, mata d’arrel la campanya de nadal.
Aquestes mesures, per sí soles, aboquen a una recessió sense precedents,
però també sense esperances a la nostra economia local i insular.
Però és que endemés el paquet aprovat el divendres 13 pel govern central
fulmina les bases de l’actual estat de benestar.
Reprèn contra els més febles, els desocupats reduint-li en 10 punts la
prestació a partir del setè mes. Al temps que fa pocs mesos eliminaren
totes les polítiques actives d’ocupació i de formació ocupacional.
S’anuncia una modificació profunda del sistema de pensions, fet que unit al
co-pagament sanitari i farmacèutic, implica reduir dràsticament el poder
adquisitiu dels i les pensionistes.
Apliquen un nou retall als ajuts per la dependència. Una nova estisorada
que elimina pràcticament aquest nou dret.
I tot amb una forta component demagògica, anunciant la reducció d’un 30%
dels regidors/es dels ajuntaments. Com si aquests fossin els culpables del
dèficit públic espanyol.
I amb una criminalització sense precedents del sector públic i dels seus
treballadors i treballadores.
En definitiva una bateria de mesures que res solucionaran aquesta difícil
situació, ja que fan pagar el preu de la crisi als qui ja estan prou
escanyats.
En canvi cap mesura dirigida als qui més tenen. Exceptuant és clar, la
fantàstica amnistia fiscal pels defraudadors i delinqüents. Els qual amb
menys d’un 10% del robatori podran blanquejar el botí.
És a dir estem davant el major atac als drets bàsics dels espanyols i
espanyoles i al major engany amb l’aplicació d’un programa electoral, amb
solament 6 mesos d’acció de govern.
Davant aquest greu retrocés, el grup socialista a l’ajuntament des Migjorn
Gran presenta la següent proposta d’acord:

1. Rebutjar les mesures aprovades pel consell de ministres del divendres
passat, per anar en contra dels qui més pateixen i per ser
profundament regressives.
2. Demanar la compareixença pública del president del CIMe per tal
d’explicar com afectaran aquestes mesures al conjunt de menorquins.
Que aquesta compareixença s’efectuï dins el plenari o bé amb una mesa
representada per tots els sectors econòmics, socials, sindicats i
grups polítics.
3. Aprovar una denúncia enèrgica davant la FELIB i la FEMP reprovant la
condemna als ajuntaments i la defensa que les administracions locals
ni són les causants del dèficit públic i que aquesta mesura tindrà un
greu efecte damunt la representativitat i proporcionalitat.
Elena Baquero
Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que estem davant les retallades més
greus dels darrers anys. I felicita a la portaveu del grup socialista per
la redacció de la moció.
La Sra. Baquero demana el recolzament del grup popular pel que fa al punt 2
de la moció, per tal que el Sr. Tadeo faci una compareixença pública i ho
expliqui.
El Sr. Verdú comenta que totes les mocions van sempre en contra del Partit
Popular. I el Sr. Verdú recorda que segons les cartes escrites als diaris
en el 90% dels casos els problemes de l’Ajuntament des Migjorn són com a
conseqüència de l’anterior equip de govern.
El Sr. Batle recorda que l’Ajuntament no ha deixat cap associació sense
subvenció.
El Sr. Batle demana al Sr. Verdú que canviï el discurs, i diu que quan ells
van arribar a l’Ajuntament hi havia una determinada situació econòmica i
que estan treballant per poder fer front al pagament més tard o prest.
El Sr. Verdú respon que al Govern s’han trobat un deute i per això ara han
de retallar.
La Sra. Baquero contesta que està d’acord en que s’hagin de reduir despeses
però fins un cert límit.
La Sra. Baquero incita a que el grup popular presenti una moció i diu que
entén que el grup popular no pugui votar a favor de la moció presentada
ara, però demana el recolzament del punt 2.
El Sr. Verdú comenta que els retalls en el tema de la capellana per part de
l’Ajuntament han estat ridículs.
El Sr. Batle respon que no hi esta d’acord.
El Sr. Verdú comenta que si no es fessin retallades en educació, tal vegada
s’hauria de fer pagar una quota als alumnes.
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La Sra. Baquero diu que les escoles públiques han de ser gratuïtes, i ella
l’únic que els demana es el recolzament del punt 2.
Sense més intervencions, se sotmet la moció a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor del grup socialista i quatre(4) abstencions del grup
popular.
El Sr. Batle convida al grup popular a presentar mocions.
El Sr. Verdú respon
directament al ple.

que

ells

si

tenen

alguna

cosa

a

dir

la

diuen

TRETZÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN DEMANANT LA
DIMISSIÓ DEL DIPUTAT MENORQUÍ SR. J.G. GRAU I LA DIPUTADA VALENCIANA ANDREA
FABRA
Es llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“ MOCIÓ: REBUTJAR TOTALMENT ELS COMPORTAMENTS DELS DIPUTATS ANDREA FABRA I
JUAN CARLOS GRAU EN EL PLE DEL DIA 13 DE JULIOL AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I
EXIGIR LA SEVA IMMEDIATA DIMISSIÓ COM A DIPUTATS.
En el ple de divendres 11 de juliol el president de l’actual Govern
d’Espanya, el senyor Rajoy, anunciava a la seu del Congrés dels Diputats
les retallades més dures i injustes de la democràcia.
En el moment d’explicar potser la pitjor de totes elles, la retallada de 10
punts de la prestació als aturats que fa més de 6 mesos que han perdut la
feina, els diputats del grup PP esclataven en aplaudiments al seu
president.
Tot i que segons ells ho feien en resposta a les protestes dels membres
dels altres grups polítics, es va donar el lamentable episodi de la
diputada del PP per Castelló, Andrea Fabra.
Aquesta política a més d’aplaudir amb entusiasme va cridar la ja famosa
frase “que se jodan”.
Al seu costat seia el diputat menorquí Juan Carlos Grau que a l’hora que
aplaudia cridava “ a trabajar”.
Davant aquest fets el grup socialista des Migjorn Gran proposa per aquest
Ple la següent Moció:
1- Rebutgem que persones com aquestes ens representin al congrés dels
diputats. Els menorquins no sentim cap respecte envers actituds que
l’únic que fan és avergonyir-nos com a poble davant la resta de la
societat espanyola.
2- Rebutgem que el senyor Grau i la senyora Fabra cobrin un sol euro més
per la mala feina que estan fent. És indecent que en uns moments tan
durs com aquests i de retalls de drets socials que pensàvem intocables,
a aquests dos diputats no se’ls hi retallin també les seves
remuneracions.
3- Exigim la dimissió immediata del senyor Grau i la senyora Fabra, doncs
amb el seu comportament han demostrat ser indignes del càrrec
que
ocupen.
Es Migjorn Gran 18 de juliol 2012
Elena Baquero

Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que el Sr. Grau no es un bon exemple per a
predicar “a trabajar” i demana al grup popular que demani la compareixença
del Sr. Grau per tal que expliqui la feina que fa al Congrés dels Diputats.
El Sr. Batle comenta que s’hauria d’exigir als polítics un poc de decència.
El Sr. Verdú recorda que desprès de les retallades
Zapatero la passada legislatura també i va haver
socialista que varen aplaudir-ho.

aprovades pel Sr.
membres del grup

La Sra. Fernàndez diu que els polítics haurien de fer una reflexió general.
El Sr. Batle
polítics.

respon

que

per

culpa

d’aquests

fets

ho

paguen

tots

els

La Sra. Baquero recorda que el Sr. Grau no es massa estimat al poble,
sobretot en relació al Polígon Industrial quan ell era l’encarregat de
l’IDI.
Sense més intervencions, se sotmet la moció a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor del grup socialista i quatre(4) abstencions del grup
popular.
CATORZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Verdú comenta que el dia 10
plena de cotxes, i es va formar un
Sant Tomàs. El Sr. Verdú considera
en aquella zona per tal d’agilitzar

de juliol, l’avinguda de la mar estava
gran embús amb els cotxes que venien de
que s’hauria d’haver previst un policia
el tràfic de vehicles.

El Sr. Batle diu que el tràfic en aquella zona és complicat ja que tots els
vehicles que baixen de Sant Tomàs han de passar per l’av. de la Mar.
El Sr. Verdú diu
directament aquí.

que

el

seu

grup

enlloc

de

presentar

mocions

ho

diu

EL Sr. Verdú comenta que el Concert de la Banda de Música va ser fantàstic,
i donar les gràcies a l’equip de govern per haver anat a convidar-los a
seure als llocs reservats pels regidors. No obstant considera que s’hauria
d’haver previst un policia a la sortida per alleugerar el trànsit.
El Sr. Verdú diu que durant l’actuació de la banda no va veure cap extintor
i creu que era necessari degut al foc de l’actuació.
El Sr. Batle contesta que hi havia extintors preparats.
El Sr. Verdú explica que la senyal que hi ha a l’entrada de Sant Tomàs ha
tornat a donar problemes i l’altre dia un home s’hi va envestir i ha
presentat la corresponent denúncia a l’Ajuntament. El Sr. Verdú recorda que
la senyal s’ha de canviar.
La Sra. Baquero diu que han de trucar al Departament de Carreteres del CIM
per tal que posi cinta al llarg de la ctra. de Sant Tomàs.
El Sr. Verdú diu que l’Ajuntament hauria d’aclarir les voreres de Sant
Tomàs.
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El Batle respon que si arribar la subvenció de 2.000.000€ per actuacions a
zones turístiques parlaran amb els hotelers i faran les actuacions que
puguin.
El Sr. Verdú insisteix en que hi ha unes voreres que s’han d’aclarir.
La Sra. Sànchez respon que hi ha moltes coses que fer a Sant Tomàs, però
estan esperant a veure si arriben diners.
El Sr. Verdú comenta que tapant un parell de forats i fent actuacions a
tres o quatre punts es notaria la millora a la urbanització.
La Sra. Sànchez respon que ara no hi ha més diners per invertir a Sant
Tomàs.
El Sr. Batle diu que enguany s’ha corregit un problema de pluvials, s’han
canviat un munt d’adoquins i s’han aclarit paret seques.
La Sra. Sànchez explica que cadascú té unes prioritats d’actuació i no hi
ha diners per fer-ho tot.
El Sr. Verdú respon que amb un poc de formigó davant del centre comercial
on hi ha la farmàcia es podria solucionar la rasa que hi ha.
El Sr. Batle diu que no es pot fer tot amb un any, i creu que aquesta rasa
tal vegada ja hi era l’any passat i no es va solucionar.
El Sr. Batle comenta que es mirarà de solucionar el tema, però no accepta
que el Sr. Verdú digui que la regidora Sra. Sànchez no ha fet res a Sant
Tomàs.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 19.10
hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

