ACTA DE LA
18/12/2014.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 18/12/2014, 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
:

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

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Verdú demana la paraula al Sr. Batle, que
li concedeix. El Sr. Verdú vol agrair públicamemt que la regidora Sra. Tew
es torni incorporar a les sessions de ple desprès de la seva malaltia. El
Sr. Batle diu que l’equip de govern també li dona la benvinguda.
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 del dia
27.11.2014, abans de passar a votar el Sr. Batle vol que siguin corregides
dues coses. En el punt desè, en el dictamen de la Comissió fa referència a
“20 anys o més” i hauria de dir “25 anys o més”. I en el punt onzè, en la
seva intervenció al parlar de temes relacionats amb la Sra. Baquero hauria
de dir temes relacionats amb el marit de la Sra. Baquero. Fetes les
rectificacions, es sotmet a votació l’esmentada acta amb les correccions i
s’aprova per unanimitat.
SEGON.- ACORD DE DISPONIBILITAT
EXTRAORDINARIA DE DESEMBRE 2012

DE

LA

PART

PROPORCIONAL

DE

LA

PAGA

Abans de llegir el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’hisenda,
règim intern i territori, el Batle explica que les quantitats que es varen
comentar a la Comissió Informativa eren erronis, ja que la gestoria que
gestiona les nòmines municipals havia fet els càlculs de la part
proporcional de la paga extraordinari damunt 14 dies meritats.
El Sr. Batle comenta que consta a l’expedient els distints correus
electrònics remesos per la gestoria reconeixent aquest error, que ara amb
l’acord de Ple es vol esmenar.
El Sr. Verdú comenta que ell s’havia estranyat quan sap que altres
administracions han pagat 44 dies en lloc dels 14 dies que es van tractar a
la Comissió.
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Per tot això,
d’acord:

la

secretària

interina

passa

a

llegir

la

nova

proposta

“PRIMER.- Declarar disponibles la part proporcional dels crèdits prevists
per l’abonament de les pagues extraordinàries del mes de desembre de 2012
del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament des Migjorn Gran, que es
relaciona a continuació:
Econòmic
Àrea
12000
13000
13000
13000
13000
13100
13100
13000
13000
12000
12000

Descripció
92 Retribucions
funcionaris
92 Retribucions
fix
34 Retribucions
fix
33 Retribucions
fix
32 Retribucions
fix
32 Retribucions
temporal
23 Retribucions
temporal
23 Retribucions
fix
16 Retribucions
fix
15 Retribucions
funcionaris
13 Retribucions
funcionaris
TOTAL

Import
Bàsiques

1.180,05

personal Laboral

980,48

personal Laboral

180,77

personal Laboral

273,74

personal Laboral

253,00

personal laboral

761,71

personal laboral

720,08

personal Laboral

1.456,79

personal laboral

1.102,29

bàsiques

533,47

bàsiques

1859,04
9.301,42

SEGON.- Notificar l’esmentat acord a la Delegació del Govern de les Illes
Balears.”
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
TERCER.- PRESSUPOST GENERAL
PLANTILLA DE PERSONAL

DE

LA

CORPORACIÓ

PER

L'EXERCICI

2015

I

Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 15.12.2014, que es transcriu a continuació:
“ El Sr. Batle explica el pressupost general de la corporació, del qual els
membres assistents ja en tenen còpia, en primer lloc el Sr. Batle manifesta
que l’estructura del Pressupost ha canviat i l’Ajuntament s’ha vist obligat
a variar tota l’estructura pressupostària, ja que ara la Llei de
Pressupostos no diferencia entre municipis grans o municipis petits. El Sr.
Batle comenta que la nova estructura ha duit una feinada.
El Sr. Batle fa entrega amb mà al portaveu del grup popular de la Memòria
de Batlia del Pressupost.
El Sr. Batle diu que l’equip de Govern ha elaborat un Pressupost de
2.569.789,50 , la qual cosa suposa un increment d’uns 230.574,19
més de
l’anterior pressupost, que es correspon més o menys amb un augment del 10%.
El Sr. Batle comenta que aquest increment es degut sobretot a que és dona

més inversió, uns 383.000 envers els 236000 de l’any 2014, gràcies a les
aportacions d’ajudes d’altres administracions.
El Sr. Batle explica en primer lloc l’estat d’ingressos. En aquest destaca
l’augment de la recaptació del IBI, gràcies a la regularització realitzada
per l’oficina del cadastre que ha donat d’alta edificacions que fins ara no
constaven al cadastre i a partir d’ara tributaran per l’IBI d’urbana. Pel
que fa a l’impost d’obres i taxes de llicències urbanístiques s’ha davallat
en consonància amb l’estat d’execució del pressupost de 2014. Per últim, a
l’estat d’ingressos destaca l’augment del títol VI gràcies a les
aportacions d’altres administracions públiques (PIC 2014, PIC 2015 i LEADER
2014).
El Sr. Batle explica en segon lloc l’estat de despeses per programes.
El Sr. Batle diu que en Administració General d’habitatge i urbanisme
l’equip de govern té previst electrificar les parcel·les de propietat
municipal de Sant Tomàs i dotar de mobiliari urbà (papereres i bancs) el
nucli des Migjorn.
El Sr. Batle comenta que al programa d’habitatge s’ha previst una dotació
de 5.000 , per tal que l’Ajuntament doni ajudes als veïns que vulguin tapar
el cablejat de les façanes.
El Sr. Batle explica les despeses que s’han inclòs dins del programa de
vies públiques. Per una banda, s’ha previst l’encàrrec d’un estudi de
camins de titularitat pública. Per altra banda, s’ha previst dotació
pressupostària per reparacions i manteniment de camins (sobretot es preveu
arranjar un tros del camí de Binigaus. Així mateix, s’ha contemplat diners
per realització del projecte de peatonalització de carrers de casc antic,
que està finançat parcialment pel programa LEADER 2014. Aquesta actuació es
faria des de el Restaurant Chic fins l’encreuament amb el Cap de la Vila.
Amb això s’intentaria donar solució al problema de les pluvials. També,
s’ha previst una dotació de 25.000 per embelliment d’urbanitzacions i així
poder asfaltar el pàrquing de darrera de l’edifici Llevant. Tanmateix, s’ha
previst una dotació per pavimentar la zona verda del costat del saló verd
que vindria subvencionat pel PIC 2015 en la seva totalitat, perquè aquest
espai pogui ser utilitzat a més d’aparcament per altres espectacles. I per
últim, es preveuen destinar 50.000 a les obres de peatonalització.
El Sr. Batle comenta que dins del programa d’abastament d’aigua potable,
s’ha previst una partida per als col·lectors d’impulsió d’aigua, una altra
per l’adquisició de filtres per els pous municipals subvencionats pel
LEADER 2014 i partida per reparar les bombes d’aigua dels pous 1 i 2.
El Sr. Batle diu que dins del programa de parcs i jardins, es té previst
instal·lar una pèrgola de llenya a la plaça Mestre Andreu Ferrer i uns jocs
infantils per a la plaça Mestre Andreu Ferrer i zona de picnic a la zona
verda de la Plaça David Russell.
El Sr. Batle explica que en temes de protecció i millora del mediambient
s’ha previst la reposició dels llums del casc antic per LED, i que aquesta
actuació es troba finançada pel LEADER 2014. Aquests ja s’han començat a
substituir i l’empresa va estar d’acord en facturar-ho tot dins l’any 2015.
El Sr. Batle comenta que dins del programa d’assistència social primària,
s’ha previst una partida per reparació, manteniment i conservació
d’edificis (centre de dia, part de cas jubilats i escoleta infantil).
També, s’ha previst una dotació de 6.000 per ajudar a les famílies més
necessitades. Així mateix, s’ha pujat la dotació al Fons Menorquí de
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Cooperació de 6.000 a 8.000 . El Sr. Batle comenta que les administracions
sembla ser que pujaran les seves aportacions i per últim, s’ha previst
partida per reposar el rentavaixelles i nevera del centre de dia que dona
molts de problemes.
El Sr. Batle diu que en el programa d’hospitals, serveis assistencials i
centres de salut, s’ha previst una partida per a realitzar un tancament per
a la persona que atenen a l’entrada, a petició de l’INSALUD.
El Sr. Batle explica que en el programa de funcionament de centres
educatius, s’ha previst partida per a pintat les aules del CP Francesc
d’Albranca i per canviar el passamans.
El Sr. Batle comenta que al programa de Biblioteques púbiques s’ha previst
dotació per reparar la façana de la Biblioteca municipal.
El Sr. Batle diu que dins el programa de Promoció Cultural es preveuen dur
a terme diverses actuacions. Per una banda, es preveu una partida per
reparació, manteniment i conservació d’edificis com és l’escola de música i
el Saló Verd. Per altra banda, es preveu partida per organitzar la Gran
Musicale i altres activitats culturals. També es vol que les instal·lacions
municipals disposin de les pertinents llicències d’activitats, per això es
preveu partida per redactar el projecte d’activitats del saló verd i
encarregar la coordinació de seguretat i salut a un aparellador.
Així
mateix, es preveu partida per pintar la façana de l’escola de música i es
dona un augment en les subvencions atorgades a les associacions: es puja
l’aportació a l’Associació d’Amics de l’Art perquè organitzin el festival
de música de primavera, és dona un aportació a la Coral Migjornera i una
altra a l’agrupament escolta Cristòfol Barber.
El Sr. Batle explica que dins Promoció Cultural s’han previst les següents
inversions. Per una banda, es preveu l’ampliació amb uns camerinos del saló
verd, aquesta obra vindrà finançada amb 20.000 pel PIC 2014. Per altra
banda, s’ha previst la instal·lació d’un nou aparell d’aire condicionat a
la sala d’assaig que vindrà subvencionat pel PIC 2015. També, s’ha inclòs
l’aparell d’aire condicionat del salo verd, que ja es troba instal·lat.
Així mateix, es previ la compra de cadires per saló verd i la compra d’una
fotocopiadora per l’escola de música. Per últim, s’ha previst partida per
insonoritzar la sala d’assaig i posar focos i equip de música al saló verd,
aquest últim subvencionat el PIC 2015.
El Sr. Batle comenta que dins del programa de Promoció i Foment de
l’esport, s’ha previst augmentar la dotació al CE Migjorn per preveure
partida per la secció de ruby. I dins les despeses previstes per a
instal·lacions esportives s’ha previst 15.500 per reparar les goteres del
poliesportiu i la construcció de 20 ml de coberta de les grades que vindrà
subvencionat pel PIC 2015.
El Sr. Batle diu que dins del programa de Fires, s’ha previst continuar amb
el Tasta Migjorn i amb el Migjorn Plan.
El Sr. Batle explica que dins del programa de Informació i Promoció
Turística, s’ha inclòs partida per solucionar el tema elèctric del local
municipal on hi ha el dispensari mèdic de Sant Tomàs. S’ha decidit mantenir
les demostracions eqüestres i canines a Sant Tomàs. També s’ha previst la
reedició de la guia turística i mediambiental del municipi i la seva
edició.
El Sr. Batle comenta que dins el programa d’Administració General s’ha
previst partida per pintar la façana de darrera de l’Ajuntament.

Per últim, el Sr. Batle diu que al darrera del pressupost hi ha l’annex
d’inversions on consta el finançament propi i el finançament aliè.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Verdú.
El Sr. Verdú
pressupost.

respon

que

el

seu

grup

ara

es

mirarà

el

projecte

de

El Sr. Batle contesta que ja fa temps que l’equip de govern li va demanar
al partit popular si volia fer aportacions al pressupost, i el grup popular
no ha presentat cap proposta.
El Sr. Verdú respon que ja parlaran en el Ple.
Sense més intervencions, es passa a votar i s’acorda per tres (3) vots
favorables del grup socialista i una(1) abstenció del Grup Popular,
proposar al Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2015 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:
PRESSUPOST EXERCICI 2015
PRESSUPOST

CAPÍTOLS

D'INGRESSOS

RESUM PER CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A) OPERACIONS NO FINANCERES

I
II
III
IV
V

A.1 OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

VI
VII

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

EUROS

1.117.700,00
37.000,00
562.205,00
523.865,19
130.300,00

0,00
197.719,31

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers

1.000,00
0,00

TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

2.569.789,50

PRESSUPOST EXERCICI 2015

PRESSUPOST

DE DESPESES

RESUM PER CAPÍTOLS
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CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ
A) OPERACIONS NO FINACERES

EUROS

I
II
III
IV

A.1 OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

954.995,93
737.467,70
17.539,17
345.234,00

VI
VII

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital

383.071,18
18.000,00

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers

1.000,00
112.481,52

TOTAL

2.569.789,50

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de la corporació i que
inclou tots els llocs de feina que es preveuen cobrir, d’acord amb la
relació següent:
PLANTILLA DE PERSONAL 2015
1. DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA

SUBESCALA

CLASE DENOMINACIÓ

Habilitació de
caràcter nacional

secretariaintervenció

Administració general

Administratiu

Administració general

Administratiu

Administració general

Administratiu

Administació especial
Administació especial

Tècnica
Serveis
especials

Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Auxiliar
administratiu
(suport
administrat)
Arquitecte
Oficial cap
Policia Local

Administació especial

Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

Administació especial
Administació especial
Administació especial

GRUP

NIVELL VACANT
C.DEST
Í
A1/A2
25
Interina

C1

16

NO

C1

16

NO

C2

16

SI

A1
C1

22
18

SI
NO

Policia Local

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

2. PERSONAL LABORAL FIX
COS O ESCALA
Cap Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Suport administratiu (a extingir)
Auxiliar Administratiu
Psicòleg (3/4 jornada)
Auxiliar biblioteca (20 hores setmana)
Netejadora
Netejadora
Cap Netejadora
Treballador Social
Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar

VACANT
NO
Interí
Interí
Interí
SI
Interí
NO
Interí
NO
NO
NO
Interí
Interí
Interí

3. PERSONAL LABORAL TEMPORAL
TIPUS CONTRACTE
Auxiliar Administratiu (jornada parcial.)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar (substitucions)
Dinamitzador juvenil (1/2 jornada)
Educadora infantil/directora
Educadora infantil (tècnic educació infantil)
Educadora infantil (tècnic educació infantil
Professor Música i coordinació ( jornada
parcial)
Professor de Música (jornada parcial )
Professor de Música (jornada parcial) – a
extingirAuxiliar Biblioteca ( substitucions.)
Auxiliar Administratiu (substitució centre
sanitari)
Operari serveis múltiples (substitucions)

12 mesos
12 mesos
12 mesos
5 mesos
12 mesos
11 mesos
11mesos
11mesos
10 mesos
9 mesos
5 mesos
1 mes
1 mes
2 mesos

TERCER.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el pressupost, les seves bases
d’execució i 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.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que abans de cedir la paraula al
regidor d’Hisenda vol fer una petita introducció. El Sr. Batle manifesta
que el pressupost 2015 es un pressupost que tanca una legislatura, que ha
estat caracteritzada per multitud d’entrebancs econòmics, tant per la
situació econòmica en que es va trobar l’Ajuntament com per la situació
econòmica general.
El Sr. Batle diu que el pressupost que es presenta pel 2015 puja a
2.569.789,50 , el que suposa un augment de 230.07410 , és a dir, casi un
10% més que l’any anterior.
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El Sr. Batle explica que el pressupost s’ha elaborat seguint dos eixos: per
una banda l’equip de govern aposta pels serveis socials, cultura i esport i
per altra banda, es fa una clara aposta per la dinamització del municipi,
ja que amb això s’aconsegueix donar feina a la gent del poble.
El Sr. Batle comenta que enguany s’ha hagut de modificar l’estructura del
pressupost cosa que ha fet que tot estigui molt més desglossat, i hagi duit
una feinada la seva elaboració.
El Sr. Batle per últim vol agrair la feina realitzada pels tots
regidors en l’elaboració del mateix, això com agrair la feina de
treballadores municipals.

els
les

El Sr. Vidal comenta que en primer lloc parlarà dels ingressos prevists i
desprès parlarà dels capítols de despesa.
El Sr. Vidal diu que en l’estat d’ingressos, destaca la pujada d’ingressos
en concepte d’IBI degut a la regularització cadastral del municipi des
Migjorn, al igual que s’ha fet en altres municipis com Sant Lluís i Alaior.
Aquesta regularització ha detectat construccions, piscines… que no estaven
declarades davant de cadastre i que fa que ara pugi la recaptació. Per
altra banda, es dona una davallada del IBI de rústic per la regularització
de na Foradada.
El Sr. Vidal comenta que s’ha baixat la recaptació en concepte de
llicències d’obres i de taxes urbanístiques, ja que l’any passat havia
pujat considerablement al contemplar el pagament de la llicència per
construir un hotel al sector C de Sant Tomàs, que finalment no es va dur a
terme, per això aquestes partides s’ajustat a l’estat d’execució del
pressupost.
El Sr. Vidal diu que la resta de taxes es mantenen més o menys igual,
basant-se en l’estat d’execució del pressupost.
El Sr. Vidal explica que la principal novetat respecte de l’any passat és
que enguany es té previst en el capítol 6 rebre ajudes del CIM per el PIC
2014, PIC 2015 i del Programa Leader.
El Sr. Vidal passa a explicar l’estat de despeses. El Sr. Vidal diu la
política de despesa de deute públic ha pujat ja que enguany el préstec per
a pagaments a proveïdors ja s’amortitza tot l’any. No s’ha recollit la nova
operació de crèdit per a substituir el préstec de proveïdors a l’espera de
l’autorització del Ministeri d’Hisenda. Així mateix, es contemplen els
altres dos préstecs que té l’Ajuntament.
El Sr. Vidal vol destacar que les partides destinades a festes, han
augmentat a conseqüència de que l’any que ve toca organitzar Sant Miquel
amb cavalls, i s’ha previst la necessitat de més Policia Local i el Servei
de la Creu Roja.
El Sr. Vidal comenta que a política de habitatge i urbanisme, s’ha previst
partida per electrificar les dues parcel·les de propietat municipal de Sant
Tomàs,
ja
que
únicament
hi
havia
posats
els
tubs
i
mancava
l’electrificació. I també s’ha previst partida per a mobiliari urbà (bancs
i papereres).
El Sr. Vidal explica que en la política d’habitatge s’ha previst una
partida de 5.000 , per tal de donar ajudes als propietaris d’habitatges que
vulguin realitzar obres per tapar el cablejat de les façanes.

El Sr. Vidal diu que dins de el grup de programa de vies públiques, han
inclòs dotació pressupostaria per encarregar un estudi tècnic per
determinar la titularitat dels camins del terme que siguin de titularitat
pública. També s’ha previst una partida per reparació i manteniment de
camins, on és té previst arengar part del Camí de Binigaus (el tros és
apropa del cementiri). Així mateix, s’ha previst dotació econòmica per
redactar el projecte de peatonalització del c/ Major destinat a solucionar
el problema que pateix el municipi amb les pluvials. També s’ha previst uns
50.000 per a realitzar part d’aquesta obra. Per altra banda, s’ha apostat
per continuar l’embelliment de la urbanització de Sant Tomàs i es destina
25.000 i per últim es destina pressupost a la pavimentació de la zona
verda que hi ha davant del Saló Verd, perquè aquest espai pugui ser
destinat a aparcament i es pugui utilitzar per realitzar activitats a
l’aire lliure.
El Sr. Vidal comenta que amb la nova estructura del pressupost, les
despeses destinades a Brigada s’han desglossat en els diversos serveis
bàsics que duen a terme. En primer lloc, en temes d’abastament d’aigua,
s’han previst diverses partides d’inversió per solucionar el problema
d’abastament d’aigua del municipi. En primer lloc s’ha previst la
instal·lació d’uns filtres als pous per eliminar el problema de la
turbidesa. Part d’aquesta inversió anirà subvencionada pel LEADER. En segon
lloc, s’ha previst partida pels col·lectors de l’aigua i per últim s’ha
previst dotació econòmica per reparacions de pous, que es varen realitzar
dins 2014 i es pagaran dins 2015.
El Sr. Vidal diu que en el grup de programa destinat a enllumenat públic ha
pujat considerablement, ja que dins d’aquesta partida hi ha l’enllumenat
públic des Migjorn i de Sant Tomàs.
El Sr. Vidal explica que dins el grup de programa parcs i jardins s’ha
previst instal·lar una zona d’ombra a la Plaça Mestre Andreu Febrer i uns
jocs infantils. Aquesta proposta es portava en el Programa electoral del
grup socialista. I també es té previst uns jocs infantils i una zona de
picnic a la plaça David Russell.
El Sr. Vidal comenta que al grup de programa protecció i millora del
mediambient, s’ha previst la reposició de les bombetes de l’enllumenat
públic del centre per bombetes LED. Aquesta actuació es preveu que sigui
subvencionada ple programa LEADER.
El Sr. Vidal diu que dins del grup de programa Assistència social primària
s’ha previst partides per pintar el centre de dia, part de cas jubilats i
l’escoleta infantil. També s’ha previst 6.000 per ajudes a famílies del
poble i s’ha pujar l’aportació de 6.000
a 8.000
al Fons Menorquí de
Cooperació. Per últim, s’ha previst una partida per reposar els
electrodomèstics del centre de dia (rentavaixelles i nevera).
El Sr. Vidal explica que en el grup de programa hospitals, centres
assistencials i centres de salut, s’ha previst una dotació econòmica per
realitzar un tancament de la zona de recepció com a mesura preventiva
d’infeccions.
El Sr. Vidal comenta que en funcionament de centres docents, s’ha previst
una partida per pintar l’escola i per canviar el passamans de la rampa
exterior.
El Sr. Vidal diu que s’ha previst una partida per pintar la façana de la
Biblioteca que puja 2.000 .
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El Sr. Vidal explica que dins el grup de programa promoció cultural, s’ha
previst partida per reparar i mantenir l’escola de música, el saló verd i
la sala d’assaig. També s’ha previst uns 9.000 per activitats culturals,
ja que es té previst organitzar enguany la Musicale i altres activitats.
Així mateix es preveu uns 5.800
per a la redacció del projecte
d’activitats del salo verd que es vol aprofitar com a sala multifuncional.
Així mateix, es preveu l’ampliació del Saló Verd amb uns camerinos, amb un
import de 22.5000 finançats en 20.000 pel PIC 2014.També es preveu 5.000
per instal·lar un nou aparell d’aire condicionat a la sala d’assaig i uns
7.200 per l’aire condicionat del Saló Verd que ja està instal·lat i es
pagarà dins 2015, que ve subvencionat en part pel PIC 2015. I per últim es
preveu partida per instal·lar focos, equip de so i projector al Saló Verd.
El Sr. Vidal comenta que dins del grup de programa Promoció i foment de
l’esport, s’ha previst augmentar la subvenció al CE Migjorn per
subvencionar la secció de ruby. També s’ha previst una partida per reparar
les goteres del poliesportiu i una partida per construir uns 20 ml de grada
coberta al camp de futbol. El Sr. Vidal diu que va ser una promesa
electoral del grup socialista i creu recordar que el grup popular també ho
portava dins del seu programa electoral. S’espera que alhora d’adjudicar el
projecte es produeixi una rebaixa.
El Sr. Vidal diu que es manté dins el grup de programa de Fires, partida
pressupostària per dur a terme el Tasta Migjorn i el Migjorn Plan.
El Sr. Vidal explica que dins del grup de programa de Promoció turística
s’ha previst una partida per acondicionar la instal·lació elèctrica del
local de Sant Tomàs de propietat municipal. Així mateix, es mantenen les
activitats culturals previstes a Sant Tomàs (prova eqüestre i demostracions
canines). Per últim, s’introdueix una partida per redactar la nova guia
turística i per la seva edició.
El Sr. Vidal comenta que dins l’Àrea de despesa d’actuacions de caràcter
general, s’ha diferenciat els òrgans de govern (sous, dietes, despeses del
càrrec)
de
l’Administració
General
on
s’inclouen
el
personal
de
l’Ajuntament. A nivell d’inversió s’ha previst una partida per pintar la
façana posterior de l’Ajuntament.
El Sr. Vidal conclou la seva intervenció, dient que el 20% de la despesa
anirà destinada a benestar comunitari, realitzant una forta aposta per les
persones. També vol destacar que s’han augmentat les inversions gràcies a
l’augment dels ingressos que venen d’altres Administracions Públiques.
El Sr. Batle abans de cedir la paraula al portaveu del grup popular vol
afegir que s’han inclòs en les associacions a subvencionar, dues de nova
creació com la Coral Migjornera i l’Agrupament d’escoltes Cristòfol Barber,
i s’ha augmentat la subvenció als Amics de l’Art per tal que organitzin el
Festival de Música de Primavera.
El Sr. Verdú diu que el seu grup està content en veure que al Pressupost de
2015 arribaran ingressos del Govern Balear i del Consell Insular de
Menorca. Així mateix, manifesta que estan d’acord amb que la previsió
d’ingressos s’ajusti a l’estat d’execució del pressupost, ja que el grup
popular va manifestar l’any passat la seva disconformitat amb la previsió
de recaptació per llicència municipal del hotel de Sant Tomàs, que
finalment no s’ha donat.
El Sr. Verdú comenta en relació a la despesa en inversions que cada grup
polític invertiria en una o altres coses, considera que els 50.000
destinats a l’obra de peatonalització del c/ Major, no seran suficients per
executar l’obra, ja que estem davant un obra de molt envergadura. Així

mateix, manifesta que estan en desacord amb destinar 31.000
a la
pavimentació del pàrquing del costat del Saló Verd, no per la pavimentació
en si, sinó pel fet que es una parcel·la edificable, que si desprès un
altre equip de govern i vol construir s’hauran gastat 31.000 per res, quan
es podria pavimentar amb un altra tractament gastant uns 6.000
El Sr. Verdú diu que els 50.000
de l’obra de peatonalització i els
sobrants de 31.000 si es pavimentés amb una altre material s’haguessin
pogut destinar a la construcció de nínxols al cementiri municipal, ja que
es una obra començada i no acabada.
El Sr. Verdú explica que el seu grup està en desacord amb les despeses que
genera el Coworking, no amb la iniciativa en si, sinó en el fet que per
aquest servei a emprenedors s’ingressa únicament 400 i per contra hi ha
unes despeses de 2.200 , ja que sembla ser que únicament hi ha un usuari.
La Sra. Baquero comenta que l’espai del Coworking també es utilitzat per
l’escola d’Adults.
El Sr. Verdú respon que ells desconeixen el fet de que també s’utilitzi per
l’escola d’adults, no obstant això, es dóna un important desfase entre el
que costa i el que s’ingressa. El Sr. Verdú comenta que en altres municipis
les despeses van a càrrec dels usuaris.
El Sr. Batle comenta que en el moment d’implantar el “Coworking” es va fer
un estudi de que podien ofertar 6 llocs a n’aquest espai. En un primer
moment aquest va ser ocupat per dues persones i ara efectivament només hi
ha una usuària. El Sr. Batle proposa tornar a ofertar les places de cara a
l’any que ve, tal vegada s’haurà de promocionar més a veure si aquestes
s’omplen.
El Sr. Verdú respon que no estan en contra del “Coworking” però detecten un
important desfase entre els ingressos i les despeses.
El Sr. Verdú diu que pel que fa a la inversió dels filtres dels pous creu
recorda que sempre es parlava de uns 8.000 o 10.000 , i en canvi al
Pressupost 2015 es preveu uns 50.000 , demana que se li expliqui aquesta
pujada.
El Sr. Batle respon que efectivament fins ara s’havia parlat d’un màxim de
15.000 , és tractava de filtres manuals parescuts als que es posen a les
piscines. Per contra els filtres que ara es pressuposten són més
professionals, i són automàtics i es creu que poden anar millor que els
altres, en aquest sentit ho ha recomanat l’empresa i un enginyer
experimentat.
El Sr. Verdú diu que els dos grups polítics portaven en els seus programes
electorals l’execució d’una coberta a les grades del camp de futbol, però
ara s’ha donat compte que hi ha molta gent que no hi està d’acord.
El Sr. Batle respon que pot haver gent que li agradi que l’Ajuntament faci
la grada coberta i a altres no. Suposa que aquest dessencant ve arrel de
que últimament l’equip de futbol no guanya cap partit.
El Sr. Batle comenta que si els dos grups ho portaven al programa electoral
i això es pot dur a terme, s’ha d’aprofitar per fer-ho, amb independència
dels resultats esportius del moment. Així mateix, el Sr. Batle explica que
si es disposés de grada coberta es podria incentivar que es fessin altres
esdeveniments esportius, que per no tenir coberta no venen al camp de
futbol des Migjorn..
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La Sra. Baquero recorda que el projecte de coberta de la grada es trobava
en un Conveni amb el Consell Insular de Menorca, que es final no es va dur
a terme.
El Sr. Verdú diu que al pressupost es preveuen diverses partides per
pintures que si es tragués a contractació conjunta podria ser més econòmic.
El Sr. Batle respon que hi haurà tasques de pintar que les farà directament
la brigada i d’altres que ho farà una empresa externa.
El Sr. Verdú conclou que el seu grup no veu malament el Pressupost 2015
presentat per l’equip de govern, no obstant això, no votaran ni a favor ni
en contra, ja que no es pot perdre de vista que vénen unes eleccions
municipals, per la qual cosa el seu vot serà l’abstenció.
El Sr. Batle respon que es pot considerar una abstenció en positiu.
El Sr. Verdú diu que si, i que l’únic que no està d’acord el grup popular
es en destinar 31.000 a pavimentar la parcel·la del costat del Saló Verd.
El Sr. Batle respon que amb la pavimentació d’aquesta parcel·la es vol
dotar de més aparcaments a la zona, ja que un cop estigui executat es volen
eliminar els aparcaments del Carritxeret. Amb la pavimentació de la
parcel·la es poden aconseguir uns 18 aparcaments molt propers al centre del
nucli i al estar situat al costat de l’edifici del Saló Verd es pugui
utilitzar per altres activitats que es puguin realitzar al aire lliure.
Així l’entorn d’aquesta sala multifuncional quedarà més aclarit, no obstant
això, ha primat la necessitat d’aparcament.
El Sr. Verdú comenta que es podria optar un tractament més econòmic.
El Sr. Batle diu que es farà amb formigó imprès.
El Sr. Verdú respon que es una llàstima desaprofitar un solar i gastar-s’hi
31.000 .
El Sr. Batle diu que també es vol corregir el problema de la recollida de
pluvials que dona humitats al veí.
El Sr. Verdú respon que es un tema que s’ha de pensar bé.
El Sr. Batle li recorda al Sr. Verdú que en data 21 d’octubre li va remetre
un escrit al grup popular per tal que fessin propostes per incloure en el
Pressupost.
El Sr. Verdú respon que el seu grup no podia
desconeixia les quantitats que es podien gastar.
El Sr. Batle comenta que va sortir per
l’Ajuntament uns 131.000 pel PIC 2015.
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El Sr. Verdú respon que les obres de peatonalització no és podran executar
ja que pujaran més de 300.000 , s’haurà de fer en diversos exercicis
pressupostaris.
El Sr. Vidal intervé per comentar que l’any passat es va preveure la
llicència de l’hotel de Sant Tomàs dins l’estat d’ingressos, però es va dir
que si aquesta no es produís, hi hauria inversions que no s’executarien,
cosa que finalment ha passat.

El Sr. Verdú respon que en el moment d’incloure l’ingrés el Pla Parcial de
Sant Tomàs no estava aprovat i manifesta que li ha sorprès que no s’hagi
posat enguany.
El Sr. Vidal recorda que el pressupost és una previsió d’ingressos a
obtenir durant l’any, i que tal vegada han après de l’any passat i per això
no s’ha inclòs.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del
grup popular
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.40 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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