ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 25/11/2010.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 25/11/2010, 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 (PP)
Mercedes Francesca Bresco (PP)
Jaime Riudavets Moll (PP)
Gemma Fernández Bosch (PSOE)
Elena Baquero González (PSOE)
Juan Sánchez Tuomala (PSOE)
Margarita Febrer Nieto (PSOE)
Purificación Mira Sales (ALTERNATIVA)

S’ha excusat d’assistir-hi el regidor

Pedro Moll Triay (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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de dia 4
d’octubre de 2010; se sotmet a votació i s’aprova per cinc (5) vots a
favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i tres (3)
abstencions, del grup socialista.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple dels decrets d’alcaldia dictats durant els mesos
d’octubre i novembre i que fan referència a diversos assumptes: personal
(concessió de vacances i d’assumptes propis, permís d’excedència voluntària
per tenir cura d’un fill), recaptació (aprovació padrons, baixes, baixa i
devolució,
liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, liquidació de l’impost sobre activitats
econòmiques del primer i segon trimestre), contractació (inici d’expedient
de contractació), cementeri (inhumacions, cessions,
lloguer de nínxols,
canvi de titularitat de caseta), obres i urbanisme (sol·licitud de pròrroga
del PIC, concessió
de
llicències d’obra menors, pròrroga de llicència,
denegació
de
llicència
d’obertura
i
funcionament,
requeriment
de
documentació, incoació d’expedient de disciplina urbanística i
ordre
d’execució), medi ambient (incoació d’expedient sancionador), organització
i funcionament (designació de batlessa accidental), concessió de comptadors
d’aigua i guals, campanya de matança domiciliària de porcs, baixes de
llibres de la biblioteca, designació d’advocat per compareixença
de
policia local i sol·licituds de subvencions.
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2009. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compte al Ple de la liquidació pressupostària de l’exercici 2009,
aprovada per Decret d’Alcaldia de data 27.10.2010 amb el següent resum:
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Resultat pressupostari: - 191.007,02 euros
Resultat pressupostari ajustat: - 71.464,77 euros
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat:
379.576,19 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 133.873,30 euros
Romanent de tresoreria total: 513.449,49
euros.

El Ple en resta assabentat.
QUART.- ADHESIÓ AL PROTOCOL MARC INTERDISCIPLINARI D'ACTUACIONS EN CASOS DE
MALTRACTAMENT INFANTIL A LES ILLES BALEARS
Es dóna compta a la Corporació de l’escrit remés per la Direcció General de
Menors i Família, mitjançant el qual manifesten el creixent convenciment de
la necessitat que les diferents institucions protegeixen els menors. La
Conselleria informa que el Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions
Unides ha recomanat a l’Estat espanyol promocionar els protocols d’actuació
conjunta en casos de maltractament infantil, i d’acord amb aquesta
recomanació
a
les
Illes
Balears
s’ha
elaborat
el
Protocol
marc
interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil. Aquest
protocol s’entén com un document marc d’actuacions en què han de confluir
totes les institucions responsables de la protecció de la infància i els
diferents àmbits de l’Administració que, en l’exercici de les seves
funcions, poden detectar i notificar situacions de risc i maltractament
infantil.
La posada en marxa d’aquest Protocol requereix l’acord explícit de totes
les parts, i per açò la Conselleria ha subscrit un conveni de col·laboració
amb la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, per promoure la
implantació del Protocol marc i incentivar que les entitats locals s’hi
adhereixin.
A la vista de l’informe emès per l’equip municipal d’Intervenció Familiar
dels Serveis Socials municipals i el dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis a la Persona, el Ple acorda, per unanimitat:
Únic: Sol·licitar a la Direcció General de Menors i Família de la
Conselleria
d’Afers
Socials,
Promoció
i
Immigració,
l’adhesió
de
l’Ajuntament
des
Migjorn
Gran
al
Protocol
marc
interdisciplinari
d’actuacions en els casos de maltractament infantil a les Illes Balears
així com al Conveni marc de col·laboració entre la Conselleria i la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears per impulsar la seva
implantació.
CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE DIA
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona,
que diu:
“Vist l’informe elaborat per la Treballadora Social i la proposta
presentada pel Sr. Batle en relació a la modificació de l’horari del
funcionament del Centre de Dia, que s’ampliaria de les 10 fins les 19
hores, considerant-se jornada complerta, excepte els dissabtes, diumenges i
festius que el centre romandrà tancat. La Sra. Elena Baquero demana quin
horari tenia abans el centre; la Sra. Gemma Fernández contesta que de 12 a
17 hores i que aquest canvi és degut al nou conveni de dependència, a més
que les famílies afectades estan molt contentes amb aquesta ampliació
d’horari. La Sra. Elena Baquero demana quan usuaris hi ha actualment i quí
els acompanya a casa seva; la Sra. Gemma Fernández contesta que sis usuaris

i que a casa els acompanyen voluntaris, com és la Sra. Esperança, una
al·lota peruana i ella mateixa. Tant la Sra. Elena Baquero com la Sra. Puri
Mira comenten que aquest increment d’horari està molt bé, sobretot per a
les famílies afectades. Després d’un breu diàleg més la Comissió, per
unanimitat, proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- MODIFICAR el Reglament de funcionament del centre d’estades
diürnes en el seu article 10, que queda redactat en els següents termes:
“Art. 10.- Horario
El servicio de estancias diurnas prestará servicio de lunes a viernes desde
las 10 horas y hasta las 19 horas. Este horario se considera jornada
completa, siendo los usuarios admitidos en el centro a partir de las 10
horas y considerando que a las 19 horas ya deberán estar recogidos en sus
domicilios.
Los usuarios podran optar por disfrutar sólo de una media jornada en el
centro, entendiendo por la misma 4,5 horas diarias.
Los sábados, domingos
permanecerá cerrado.”

y

festivos

del

calendario

laboral,

el

centro

SEGON.- OBRIR un termini d’informació pública durant 30 dies perquè es
puguin presentar al·legacions i suggeriments, que hauran de ser resolts per
la Corporació. En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.”
Se sotmet la proposta anterior a votació i s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- MODIFICACIÓ DE LA TAXA PELS SERVEIS DEL CENTRE DE DIA I DE LA SEVA
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
En el sisè punt de l’ordre del dia es llegeix la següent proposta
d’alcaldia dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda,
Règim Intern i Territori:
“Vist l’informe emès per la treballadora social en relació a la modificació
horària del centre d’estades diürnes i a l’entrada en vigor del Conveni per
a la reserva i l’ocupació de places del centre de dia per a gent gran en
situació de dependència, es considera necessari adaptar l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa pels serveis del centre de dia a la nova situació per
la qual cosa ELEV al Ple la següent
PROPOSTA
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pels serveis del
centre de dia i l’ordenança fiscal que la regula en els articles 4 i 5, que
queden redactats de la següent manera
Article 4. Exempcions
Resten exempts del pagament d’aquesta taxa els beneficiaris de les places
emparades en el Conveni entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament. Els usuaris
beneficiats per aquest conveni pagaran les quantitats definides en conveni,
a les quals s’aplicarà la normativa de desenvolupament de la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.
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Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa pel servei de Centre de Dia serà:
Estada diürna sencera ..................................... 25,00 €
½ estada (4,5 hores)....................................... 15,89 €
Per cada hora complementària a la ½ jornada................ 2,50 €
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
A continuació es dóna compta de l’estudi econòmic realitzat sobre el cost
previsible del centre de dia durant 2011 i els ingressos previstos; del
mateix es desprèn un cost de 81.000 € i uns ingressos –si el conveni amb el
Govern Balear es manté- de 71.000 €, essent per tant el dèficit previst de
10.000 €. El Sr. Batle comenta que s’haurà de contractar una treballadora
familiar més a mitja jornada i que el servei de menjar s’externalitzarà.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que està molt bé un dèficit tan
reduït, encara que al seu grup no l’importaria que fos de 50.000 euros, ja
que considera imprescindible oferir aquest servei a la població.
A continuació se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
SETÈ.- MODIFICACIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I DE LA SEVA
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
La secretària llegeix la proposta d’alcaldia que fou dictaminada per la
Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori:
“Atès que l’ajuntament a partir de l’any 2011 vol prestar el servei de
menjar a domicili mitjançant contracta externa, el cost del qual, a data
d’avui, és de 6,15 €, és fa necessari modificar l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa del servei d’ajuda a domicili. Per altra banda, també
consideram convenient preveure una quota reduïda pels casos de carència de
mitjans econòmics.
Per tot açò ELEV al Ple la següent
PROPOSTA
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pel servei
d’ajuda a domicili i l’ordenança fiscal que la regula en el
seu article
3.2, que queda redactat de la següent manera
Article 3r.- Tarifes
2.- La quota a pagar pel servei de menjar a domicili serà:
2.1. Menjars socials ordinaris .................. 5 €
2.2. Menjars socials extraordinaris ............. 4 €
La quota tributària dels menjars socials extraordinaris s’aplicarà en els
casos de carència extrema de mitjans econòmics, i d’acord amb l’informe
motivat dels serveis socials municipals.

SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
El Sr. Batle informa que a partir de gener de 2011 es vol externalitzar el
servei de menjar; el cost per menú és de 6,15 €, per la qual cosa s’ha
decidit pujar un poc la tarifa municipal i incloure els denominats menjars
socials extraordinaris, prevists pels casos d’usuaris amb carència de
mitjans econòmics.
A la vista de la proposta anterior la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Intern i Territori acorda, per tres (3) vots a favor, dels grups popular i
alternativa, i dues (2) abstencions, del grup socialista, informar-la
favorablement i proposar al Ple la seva aprovació.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que
s’han plantejat dues vies pel
servei de menjar: o bé tenir contractat un treballador a mitja jornada per
fer els menús pel centre de dia i per repartir a domicili, o bé
externalitzar el servei. L’estudi econòmic elaborat a l’efecte en funció
dels usuaris actuals, tant del centre com dels domicilis, detecta que
l’elaboració pròpia deixa un dèficit aproximat de 2.500 € mentre que la
contrata externa suposa un dèficit de 700 €, tot açò comptant amb
l’aprovació de la modificació de la taxa.
Se sotmet a
unanimitat.

votació

la

proposta

d’alcaldia

i

el

Ple

l’aprova

per

VUITÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL COBRAMENT DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM A
LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS
La secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Règim Intern i Territori, i abans d’entrar a debatre l’assumpte el Sr.
Batle diu que vol tenir una reunió amb Agrytursa per concretar les dades
que han de constar al padró o llista cobratòria, reunió que tindrà lloc
dilluns, per la qual cosa proposa
deixar l’expedient sobre la taula
aplaçant la seva discusió a una propera sessió.
Se sotmet a
unanimitat.

votació

deixar

l’expedient

sobre

la

taula

i

s’aprova

per

NOVÈ.- PROJECTE D'ELECTRIFICACIÓ DEL CARRER DE DAVANT LA ZONA ESPORTIVA:
APROVACIÓ
En el novè punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori de data 18 de novembre:
“Es dóna compta del projecte redactat per l’enginyer industrial Bartolomé
Martí Vidal i que té per objecte:
-

-

La instal·lació d’un segon Trafo a la nova estació transformadora que
s’està executant a la illa de cases del tram final de l’avinguda de la
mar, actuació aquesta que és necessària atesa la insuficiència de
potència elèctrica existent en aquesta zona, tot d’acord amb l’informe
emès per l’empresa subministradora.
L’estesa de les línies de calbejat elèctric necessàries per a
subministrar
la
potència
elèctrica
necessària,
tot
d’acord
amb
l’edificabilitat prevista a la zona. Inclou la instal·lació de tres
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pedestals-armaris no previstos en el seu dia en el projecte de dotació
de serveis al tram de vial davant la zona esportiva.
Donar compliment a la clàusula tercera del conveni urbanístic signat el
1997 amb la Sra. Ramírez Pons i a la clàusula VI del signat el 2001 amb
els germans Camps Orfila.

A continuació el Sr. Sánchez manifesta el seu malestar per l’encàrrec del
projecte al Sr. Martí atès que és habitual que quan s’executen els seus
projectes surtin despeses imprevistes per manca de previsió. Diu que avui
en dia és fàcil trobar altres enginyers que puguin redactar un projecte com
aquest.
El Sr. Batle informa que el Consell ha aconsellat als Batles que presentin
projectes amb un import màxim de 100.000 € i que els Ajuntaments només
hauran d’aportar el 5%. El Sr. Sánchez diu que si és així el seu grup
votarà a favor.
A la vista de les explicacions anteriors la Comissió Informativa d’Hisenda,
Règim Intern i Territori acorda, per unanimitat, elevar al Ple la següent
proposta d’acord:
Únic.- APROVAR el projecte de xarxa de baixa tensió pel servei del carrer
de davant de la zona esportiva, redactat per l’enginyer Bartolomé Martí
Vidal, amb un pressupost d’execució de 85.616,08 €, IVA inclòs.”
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat.
DESÈ.- SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN EL PLA INSULAR DE COOPERACIÓ 2011
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla Insular de Cooperació 2011, la Comissió per
unanimitat proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell
Insular de Menorca per a l’obra denominada “projecte de xarxa de baixa
tensió pel servei del carrer de davant de la zona esportiva” i demanar la
seva inclusió en el Pla Insular de Cooperació per a l’any 2011.
SEGON.- ACCEPTAR específicament les normes establertes a la convocatòria
del Pla Insular de Cooperació per a l’any 2011 i al Reglament de Cooperació
Municipal del CIM.
TERCER.- ADOPTAR el compromís d’incloure el pressupost per a l’exercici
2011 consignació suficient per assumir l’execució de l’obra denominada
“projecte de xarxa de baixa tensió pel servei del carrer de davant de la
zona esportiva”, de la qual es sol·licita la seva inclusió en el Pla
Insular de Cooperació per a l’any 2011.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
ONZÈ.- GESTIÓ DE LA
CONVENI I REGLAMENT

DEIXALLERIA

MUNICIPAL:

DELEGACIÓ

DE

COMPETÈNCIES,

Es llegeix la proposta d’alcaldia que va ser dictaminada favorablement per
la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori però que es va
retirar de l’ordre del dia del passat Ple de dia 4 d’octubre a l’efecte de
clarificar si existeix obligació o no de delegar la competència en virtut
del conveni signat per a la construcció de la deixalleria.

La secretària informa que el conveni subscrit no compromet a l’Ajuntament a
delegar la competència de gestió, així com tampoc ho fa el Pla Director
Sectorial per a la Gestió dels Residus No Perillosos de Menorca.
A continuació el Sr. Batle diu que va mantenir una reunió amb el Consorci
per tal de concretar la reducció de les hores setmanals d’obertura i la
reducció implícita del cost del servei. Comenta que el Consorci va dir que
el conveni s’ha d’aprovar en els termes redactats per tal d’evitar que els
altres ajuntaments hagin de modificar els seus acords, però que a la vegada
l’Ajuntament ha de comunicar les hores setmanals d’obertura ja que així es
tindrà en compta al redactar el plec de clàusules per contractar el servei;
diu que el Consorci li va assegurar que les hores serien les que
l’Ajuntament estableixi, amb la conseqüent reducció de l’aportació
municipal. La secretària confirma que des de la secretaria del Consell
Insular se li ha comentat el mateix.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que el seu grup va ser convidat
pel Sr. Batle a la reunió amb el Consorci però que no va voler acudir com a
resposta al “rodillo” que va aplicar l’equip de govern en el punt de precs
i suggeriments del darrer ple. Comenta que el Consorci va contactar
directament amb el seu grup, i que ell ja va manifestar que no està d’acord
en què les hores quedin en el conveni amb la redacció actual; manifesta que
el grup socialista considera que l’Ajuntament no ha de demanar ni reducció
d’horari ni res, que és el propi Ajuntament qui ha de gestionar el servei
ja que sortirà més econòmic i serà el propi municipi el que el controli.
El Sr. Batle contesta que, en cas de gestió municipal, també s’haurien de
pagar despeses de llum, aigua, manteniment, operari, etc i que el conveni
té una vigència de 3 anys prorrogables per la qual cosa, en tres anys
l’Ajuntament pot decidir si manté o no la delegació de competències.
Finalment, diu que en el futur s’establirà una taxa a abonar pels usuaris
del servei.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, torna a mostrar el seu rebuig a la
delegació al considerar que el servei sortirà molt car i l’Ajuntament
l’haurà de pagar amb recursos que s’hauran d’escatimar d’altres serveis.
També manifesta que a Migjorn no existeix cultura de deixalleria i que si
la gent ha de pagar, probablement acabarà tirant els residus a altres
llocs.
El Sr. Riudavets Moll diu que es farà una campanya de conscienciació entre
la població per incentivar el bon ús del servei.
Finalment se sotmet a votació l’expedient i el Ple acorda, per cinc (5)
vots a favor, dels grups popular i alternativa, i tres (3) vots en contra,
del grup socialista:
Primer.- Aprovar la creació del servei de la deixalleria, amb l’aprovació
inicial del projecte d’establiment del servei que consta de la memòria, el
projecte d’establiment pròpiament dit, l’estudi econòmic i financer, i el
reglament de funcionament del servei, segons la redacció que consta a
l’expedient.
Segon.- Aprovar el Conveni entre el consorci de Residus Urbans i energia de
Menorca i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran,
Alaior, Maó, Sant Lluis i Es Mercadal, per a la prestació del servei públic
de gestió de les deixalleries municipals que inclou la expressa delegació
de competències d’aquest ajuntament al Consorci per a la gestió del servei
i la tramitació del projecte d’establiment, exposició pública del projecte
i del reglament de funcionament del servei i la aprovació definitiva
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d’aquest projecte d’establiment, les aportacions dels ajuntaments i
l’adscripció de la deixalleria des Migjorn Gran a favor del Consorci per a
la prestació del servei, conforme a la redacció que consta a l’expedient.
Tercer.- Publicar aquesta delegació de competències al BOIB”
Quart.- Informar al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, en
compliment del punt B.1 del projecte d’establiment del servei, que les
hores d’obertura de la deixalleria municipal han de quedar fixades en
quatre setmanals amb la finalitzat de millorar i optimitzar el servei
DOTZÈ.- PROPOSTA D'ALCALDIA SOBRE EL TRANSPORT URBÀ
Es transcriu
Persona:

el

dictamen

de

la

Comissió

Informativa

de

Serveis

a

la

“A continuació es llegeix la proposta que presenta el Sr. Batle en relació
a la millora del servei públic de transport i que a continuació es
transcriu:
“Desde el dia 1 de novembre el Consell Insular de Menorca a traves de la
Empresa Transportes Menorca, S.A.,
tiene nuevos
horarios para el
transporte público, que como ya es tradicional perjudican a Es Migjorn
Gran.
Si desde el 1 de Mayo al 31 de octubre ya sufrimos unos horarios muy
inferiores a los demás municipios, desde el 1 de noviembre al 30 de abril,
podemos catalogarlos como una falta de respecto por parte del Consell
Insular de Manorca.
La ruta Es Migjorn-Es Mercadal-Ferreries-Ciutadella: tres servicios al día
a las 10:10, 17:55 y 20:10h y las salidas de Ciutadella-Ferreries-Es
Mercadal-Es Migjorn son: 9:45, 12:30, 18:00 y 19:00h, con estos horarios es
imposible que una persona residente en Es Migjorn pueda utilizar el
transporte público, en ambos sentidos, si tiene que realizar alguna
gestión, visitar amigos, familiares o pasear y sábados, domingos y festivos
SIN SERVICIO.
La ruta Es Migjorn-Alaior-Maó, tiene algunos servicios más, insuficientes,
pero por la tarde los dos que existen son muy malos a las 18:.45 y 19:45h,
cuando la última salida de Maó es a las 19:45, los sábados un solo servicio
salida Es Migjorn 9, salida Maó 12:15, domingos y festivos SIN SERVICIO,
Los residentes en Es Migjorn que quieran visitar a sus familiares
internados en el hóspital ya saben taxi o coche particular.
El Consell se felicita por el buen estado de las carreteras, pero cuando
tiene que dar el servicio de autobuses en nuestro término municipal se
EXCUSA del estado practicamente intransitable de la carretera Es Migjorn-Es
Mercadal y que no hacen nada para arreglarla, por lo que no podemos
disfrutar TODO EL AÑO del mismo servicio de transporte públio que los demas
municipios.
Por lo que pido al pleno del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, SOLICITE AL
Consell Insular de Menorca que nuestro Municipio disfrute de las mismas
frecuencias del servicio de transporte público que los municipios de
Ferreries Es Mercadal y Alaior.
No obstante el pleno con superior criterio decidirá.
Andrés Moll Huguet”

La Sra. Elena Baquero comenta que és un tema que fa anys que es segueix i
que és bastant mal de conseguir que tinguem les mateixes freqüències
de
transport públic que els municipis de Ferreries, Es Mercadal i Alaior, el
que sí seria molt interessant afegir a les línies que ja tenim, una a les
16 hores tant per anar cap a Maó com a Ciutadella, perquè l’aprofitarien
molt els alumnes que van al Conservatori; la Sra. Puri Mira diu que al
manco afegir una llançadora cap as Mercadal i després d’un breu debat sobre
aquest tema; la Comissió, acorda per unanimitat, proposar al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la proposta presentada per el Sr. Batle afegint-hi que si
no ens poden igualar les freqüències de línies dels municipis
d’Alaior,
Mercadal i Ferreries, al manco afegir una línia que passi devers les 16
hores cap a Maó i a Ciutadella.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior al Departament de Mobilitat del CIM.”
Se sotmet la proposta continguda al dictamen a votació i s’aprova per
unanimitat.
TRETZÈ.- PROPOSTA
AJUNTAMENT

SOBRE EL CONVENI PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL NOU

Es dóna lectura a la proposta d’alcaldia que va rebre dictamen favorable
unànime de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori de
data 18.11.2010 i que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament des Migjorn Gran no ha pogut licitar i començar les
obres de la seu del nou ajuntament per no haver-se concretat definitivament
el projecte d’execució, la redacció del qual era a càrrec de la Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, i a fi de mantenir la totalitat
de l’import concedit al Conveni signat per aquest Ajuntament amb el Govern
de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca, elev al Ple la
següent proposta d’acord:
Únic.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de
Menorca la modificació del conveni de col·laboració subscrit en data 15 de
setembre de 2001 per a la rehabilitació i habilitació de la seu de
l’ajuntament des Migjorn Gran, ampliant les anualitats previstes sense
alterar la quantitat econòmica total que s’hi concedeix, i modificant el
termini fixat a l’estipulació desena del conveni, en el sentit d’establir
un nou termini de vigència comptador a partir de la signatura de la
modificació.”
Sense entrar en debat la proposta se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
CATORZÈ.- PROPOSTA D'ALCALDIA SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN EL
CONSORCI DE DISCIPLINA EN SÒL RÚSTIC
En el catorzè punt de l’ordre del dia es llegeix la proposta d’alcaldia
ressenyada a l’epígraf i abans d’entrar a debatre el seu contingut el Sr.
Batle diu que el portaveu socialista no ha pogut assistir al Ple però que
li ha demanat que la proposta quedi pendent per a una pròxima sessió atès
el seu interès directe sobre l’assumpte, per la qual cosa el Sr. Batle
demana als diferents grups si volen
deixar l’expedient sobre la taula
aplaçant la seva discusió a una propera sessió.
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La portaveu popular diu que ella no està d’acord amb la proposta de deixar
l’expedient damunt la taula; la Sra. Baquero, del grup socialista, diu que
el Sr. Batle es va comprometre amb el portaveu socialista a deixar el tema
pendent i que per tant ha de quedar damunt la taula.
Finalment se sotmet a votació deixar l’expedient sobre la taula i s’aprova
per 7 (7) vots a favor dels grups socialista, alternativa, Srs. Moll
Huguet, Riudavets Moll i Fernández Bosch, i un (1) vots en contra, de la
Sra. Francesca Bresco.
QUINZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Es llegeix la següent moció presentada pel grup popular:
“El Dia Internacional contra la violència de gènere simbolitza la repulsa
generalitzada de tot el món contra qualsevol forma de violència que
pateixen les dones. Durant l’any 2010 ja s’han produït 62 assassinats al
nostre país, i encara que les administracions prenen mesures per combatre
aquesta lacra, a dia d’avui hi manquen recursos i mitjans. Per tant els
poders públics, les institucions, les associacions i els ciutadans ens hem
d’involucrar de manera conjunta en la lluita contra el maltractament que
pateixen moltes dones, ja que
cadascuna de les víctimes no és únicament
una pèrdua irreparable, es la vergonya imperdonable que recau damunt la
consciència de la societat i els poders públics.
Hem de continuar denunciant, que la violència de gènere, en totes les seves
manifestacions és un atemptat contra els drets humans que vulnera, entre
d’altres, el dret a la dignitat, a la integritat física i psíquica, a la
llibertat i al ple desenvolupament de la personalitat. No podem consentir
que la violència de gènere encara avui sigui una
realitat a la nostra
societat.
La situació es tan greu, que com cada any es fa necessari insistir en el
compliment i implementació de mesures ja existents i adoptar unes altres de
noves, dirigides a contribuir a la seva eradicació.
Per tot el que s’ha exposat, el Grup Popular de l'Ajuntamet des Migjorn
Gran presenta la següent proposta d’acord:
1-

Condemnar de manera ferma la violència contra les dones i la
discriminació en què es basa i mostrar la seva solidaritat vers les
víctimes i els seus fills.

2-

Reprovar al Govern Central la creació i posterior supressió del
Ministeri d’Igualtat i la seva gestió, on els resultats han estat
consumir recursos en una estructura burocràtica innecessària, els quals
haurien de haver anat dirigits principalment a la prevenció, l’atenció i
la lluita contra la violència de gènere, així com a polítiques
d’igualtat que donessin solucions als problemes reals de la gent.

3-

Instar al Govern Central a que dediqui els recursos econòmics
necessaris i imprescindibles per al ple desenvolupament i execució de la
Llei Integral de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere, i que no es redueixin les partides pressupostàries per a 2011
destinades a la lluita contra la violència de gènere, n i la partida
d’atenció especialitzada per a menors víctimes de violència de gènere.

4-

Instar al Govern Central, a que recolzi la Proposició de Llei en matèria
de menors en situacions de violència de gènere, presentada pel Grup
Parlamentari Popular del Congres en data 29 d’octubre de 2010, per tal
de combatre la invisibilització dels menors en la Llei de Violència de
Gènere, la qual cosa fa que en moltes ocasions els pares utilitzin als
fills per a ferir encara més a les mares i a ells mateixos, que son els

qui viuen aprenent unes relacions socio-afectives insanes, i en el futur
pot ser que repeteixin les conductes dels seus pares.
5-

Instar al Govern Balear i al Govern del Consell Insular de Menorca a que
dugui a terme programes de prevenció i sensibilització encaminats a fer
visible aquesta terrible lacra que patim, en el àmbit de les seves
competències.

6-

Instar al Govern del Consell Insular de Menorca, a que dugui a terme les
iniciatives i actuacions necessàries per tal
d’impulsar i potenciar
l’aplicació del Protocol interistitucional de detecció, prevenció i
atenció de la violència masclista i en casos d’atacs sexuals de les
Illes Balears.”

Demana la paraula la portaveu del grup alternativa pes Migjorn Gran i diu
que els altres anys s’ha presentat com un manifest però que enguany els
tres
grups
municipals
no
s’han
possat
d’acord
per
presentar-la
conjuntament.
Sense més intervencions
unanimitat.

se

sotmet

la

moció

a

votació

i

s’aprova

per

SETZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP ALTERNATIVA PES MIGJORN GRAN SOBRE ELS FETS SUCCEÏTS
AL SÀHARA OCCIDENTAL
La secretària llegeix la moció que ha presentat el grup alternativa pes
Migjorn Gran i que es transcriu a continuació:
“DAVANT ELS GREUS FETS QUE HAN SUCCEÏT ELS ÚLTIMS DIES A EL AAIUN, LA
CAPITAL DEL SÀHARA OCCIDENTAL.
DAVANT LA DESPREOCUPACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL I L’EVIDENT COMPLICITAT AMB EL
GOVERN DEL MARROC.
DAVANT LA IMPUNITAT AMB QUÈ ESTÀ ACTUANT EL GOVERN MARROQUÍ ENVERS EL
CONFLICTE DEL SÀHARA.
DAVANT L’ANIVERSARI DE LA SIGNATURA DELS ACORDS TRIPARTITS DE MADRID EL 14
DE NOVEMBRE DE 1975, EN QUÈ EL MARROC INVADIA IL·LEGALMENT EL SÀHARA
OCCIDENTAL AMB LA CONNVIVÈNCIA D’ESPANYA.
MANIFESTAM
La nostra solidaritat amb tot el poble sahrauí davant els greus fets que
han passat els darrers dies a la capital del Sàhara Occidental, on
l’exèrcit del Marroc va irrompre i desmantellar a la força el campament de
protesta de Gdaim Izik, on milers de sahrauís protestaven per la situació
social i econòmica dels territoris ocupats.
El nostre suport als civils sahrauís que protestaven de forma pacífica i
que van ser brutalment atacats per l’exèrcit del Marroc amb armes de foc,
gasos lacrimògens i aigua calenta, entre d’altres, provocant el major
esclat de violència al Sàhara Occidental des de la sortida del territori
d’Espanya.
El nostre condol a les famílies dels saharauís assassinats per les
autoritats marroquines i el suport a els civils sahrauís ferits
i
desapareguts.
El nostre estupor i rebuig a les decisions de les autoritats espanyoles, en
connivència amb les autoritats marroquines d’ocupació, de no pronunciar-se
sobre aquests fets, que no s’avenen en absolut amb el respecte als Drets
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Humans que el Govern espanyol diu emparar ni amb les responsabilitats
històriques i socials que Espanya manté amb el poble sahrauí.
La nostra condemna a l’actitud passiva i còmplice de les Nacions Unides i
de les forces de la MINURSO en el territoris ocupats del Sàhara Occidental,
que consenten tota mena de violacions als drets d’un poble pacífic que tan
sols demanava millores socials i econòmiques, legitimat per les Nacions
Unides i per la legislació internacional sobre els territoris pendents de
descolonització.
EXIGIM
Que el Govern d’Espanya, mitjançant la nova ministra d’afers exteriors i
cooperació, s’involucri activament perquè les autoritats marroquines
d’ocupació deixin d’atacar a la població civil sahrauí i permetin als
sahrauís expressar-se amb total llibertat.
Que el Govern d’Espanya actuï en fermesa davant la greu violació dels Drets
Humans als territoris del Sàhara Occidental i demani explicacions al govern
del Marroc. A la vegada que exigim que el govern espanyol reclami davant la
ONU i la comunitat internacional una profunda investigació dels fets i que
es jutgin als responsables d’aquesta barbàrie.
Que Espanya adopti una postura clara i decidida davant la ONU en defensa
del dret dels sahrauís a autodeterminar-se i es comprometi a assumir un
procés de descolonització al territori, al tractar-se de l’antiga potència
colonitzadora.
Que el Govern espanyol escolti finalment el clam de la societat espanyola i
canviï la seva actitud de “neutralitat” enganyosa, que no és més que
complicitat
encoberta
respecte
al
dret
del
poble
sahrauí
a
l’autodeterminació, de conformitat amb la doctrina de les Naciones Unides i
a la legalitat internacional.”
Obert el debat la portaveu d’alternativa pes Migjorn Gran informa que
aquesta mateixa moció ha passat per quasi tots els ajuntaments i el Consell
Insular. La Sra. Baquero, del grup socialista, contesta que a ella li és
igual que la moció s’hagi presentat igual per tot i que s’hagi aprovat, que
no pot estar d’acord amb el redactat; el considera deplorable i ofensiu per
al PSOE i per a la Ministre d’Assumptes Exteriors. La Sra. Mira contesta
que la Sra. Baquero serà l’única socialista a nivell insular que voti en
contra d’aquesta moció i que és una manca de sensibilitat cap al poble
saharaui. La Sra. Baquero respon, clarament irritada, que la Sra. Mira no
li ha de donar lliçons de sensibilitat, ja que quan ella era regidora de
serveis a la persona va ser la
que va mantenir, en representació de
l’Ajuntament, relacions amb els saharauis i coneix molt bé la seva
problemàtica, però que s’açò no opsta per considerar la redacció de la
moció totalment desafortunada.
Atès el nivell de confrontament el Sr. Batle tanca el debat i sotmet la
moció a votació; s’aprova per cinc (5) vots a favor, dels grups popular i
alternativa, dos (2) vots en contra, de las Sras. Baquero González i Febrer
Nieto, i una (1) abstenció, del Sr. Sánchez Tuomala.

Abans de passar al torn de precs i suggeriments, el Sr. Batle demana si els
diferents grups municipals desitgen introduir per urgència algun assumpte a
l’ordre del dia. Els portaveus contesten que no i el Sr. Batle diu que vol
donar compta dels expedients tramitats durant aquests dos mesos, per la
qual cosa demana que s’acordi l’urgència del següent punt
DISSETÈ.- EXPEDIENTS TRAMITATS. DONAR-NE COMPTA
Després d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a estudiar el seu
contingut.

El Sr. Batle dona compta d’alguns dels expedients tramitats les darreres
setmanes:
-

L’adjudicació de la reforma de la xarxa de subministrament d’aigua
potable de l’avinguda de la mar en el tram comprés entre C/ Mirada del
Toro i c/ Major a Juan Mora, S.A.
La concessió de divers ajuts d’urgència i emergència social.
La concessió de 2.700,00 € al Club esportiu Migjorn.
L’aprovació de les despeses de seguretat de les festes patronals.
La sol·licitud a la Demarcació de Costes de l’ocupació temporal de la
zona de domini públic marítim terrestre per a l’any 2011.

DIVUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
En compliment de l’article 95.4 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, es
ret compta al Ple de les preguntes formulades pel grup socialista durant el
Ple ordinari de dia 4 d’octubre i de la resposta escrita que van rebre
part de l’Alcaldia i la portaveu del grup popular en data 23.11.2010:
18.1.- En relació a les Festes Patronals:
a. Per quina raó i de qui va ser la decisió d’autoritzar la compra d’un
pitral per es cavall des Caixer-Batle de les passades festes patronals?
Quin cost va tenir per les arques municipals?
RESPOSTA : Vist que, tant el Caixer-Capellana com el Caixer-Fadrí duen els
seus respectius pitrals, l’ equip de govern va decidir dotar al CaixerBatlle del corresponent pitral amb
l’escut de l’ Ajuntament. El cost
d’aquest pitral va ser de 700 euros.
b. Perquè a la conclusió del jaleo del diumenge, en el moment en que es
tanca el jaleo el Batle i sa capellana, no es va interpretar el pasdoble
“El Gato Montés” com s’ha fet durant els darrers viint anys a les nostres
festes patronals?
RESPOSTA : Segons la resposta del Sr. Isaac Nevado, director de la Banda de
Música des Migjorn, la banda va interpretar el mateix repertori que altres
anys.
c. Perquè a les passades festes patronals, al solemne acte del pregó de
festes, el Sr. Batle no es va dignar ni tan sols a donar ses bones festes a
tots es migjorners i migjorneres ni tan sols pujar com a màxim representant
del consistori a repartir cap “detallet” a ses persones que van ser
homenatjades?
RESPOSTA: El Sr. Batlle felicita al poble cada any en el programa de
festes. Els detalls van ser repartits per la regidora de Cultura i Festes.
d. L’any passat es va comprar una gindola per un caixer de sa colcada amb
els doblers de tots els ciutadans des Migorn: on es guarda aquesta guindola
de propietat municipal? Per quina raó es va comprar?
RESPOSTA : Sa Guindola, que és diferent a tots els altres membres de la
qualcada es va comprar per al caixer batlle. Aquesta guindola està
inventariada i guardada a un armari de les dependències municipals.
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e. Atès que l’actual regidora de festes es va comprometre a revisar i
actualitzar els protocols de les nostres festes de Sant Cristòfol de ses
Corregudes, com ho tenim?
RESPOSTA: Segons l’ Acord de tots els membres de la Comissió Informativa
de Serveis a la Persona, les converses sobre la revisió dels protocols es
reprendran una vegada hagi acabat la temporada turística i les regidores
tinguin més disponibilitat .
18.2.- Respecte al polígon industrial del municipi:
a. Com es troba l’expedient de recepció de la urbanització del polígon des
Migjorn? En quin estat de tramitació està per part de l’Ajuntament?
b. S’ha previst on es té alguna proposta de quin nom tindran els carrers
del polígon? Es pensa consensuar aquesta qüestió amb la resta de grups?
c. Com es troba l’expedient per a poder reubicar l’estació de bombeig
ubicada a la nau de l’Ajuntament i així poder resoldre un problema, de tots
conegut, no tan sols per es empresaris allà ubicats, sinó per sa ciutadania
en general?
RESPOSTES
a) i c) : Les nombroses deficiències detectades pels serveis
tècnics municipals demostren que EL CONTROL DE L’ AJUNTAMENT DURANT LA FASE
DE CONSTRUCCIÓ DEL POLÍGON VA SER NUL·LA. El problema del polígon va
començar amb la construcció del mateix. Segons un informe del servei
corresponent del Govern Balear, NO HI HA CONSTÀNCIA DE CAP SOL·LICITUD FETA
PER PART DE L’AJUNTAMENT PEL TRASLLAT DE L’ESTACIÓ DE BOMBEIG A UN ALTRE
LLOC. Per altra banda, A LES NORMES SUBSIDIÀRIES TAMPOC HI CONSTA QUE HI
HAGUÈS PREVIST CAP NOU TERRENY PER A LA NOVA UBICACIÓ D’AQUESTA ESTACIÓ. En
aquest moment, l’actual Equip de Govern de l’Ajuntament des Migjorn ha fet
diferents gestions amb els propietaris dels terrenys colindants per tal que
aquests cedeixin els metres necessaris per poder reubicar l’actual estació
de bombeig. Arrel d’aquestes converses, sembla que hi ha una bona
disposició per part dels propietaris per arribar a un acord. Posteriorment,
l’ Equip de govern ha previst incloure la qualificació necessària per poder
realitzar aquesta actuació a la
modificació i adaptació de les NNSS al
PTI.
Es vol recordar al Grup municipal del Psoe Migjorn que, en els escrits del
CIM, de data 21/4/2005 (any que vostès governaven a l’ Ajuntament) s’
informava del següent: “NO QUEDA DEFINIDA LA CONNEXIÓ DE L’ESTACIÓ DE
BOMBEIG AMB LA CANALITZACIÓ DE CLAVEGUERAM EXISTENT”. En un altre escrit
del mateix any, de data 20 /10/20110, es tornava a constatar exactament el
mateix: “NO QUEDA DEFIFNIDA LA CONNEXIÓ………”
El mateix Informe també diu el següent: “NO ES DEFINEIX NI S’ ESPECIFICA
L’EXECUCIÓ DE LA ROTONDA D’ENTRADA AL POLÍGON INDUSTRIAL des de la
carretera. Aquesta rotonda es considera un element imprescindible per a la
Seguretat Vial, el que fa necessari incloure la seva execució al projecte
d’ Urbanització del Polígon Industrial.
L’Expedient de recepció del polígon industrial: hi ha converses formals
per dur a terme aquesta recepció.
RESPOSTA:
b)
Sí, s’ha remès un escrit a
associacions del poble i comerços; s’ha penjat
per tal que els ciutadans puguin presentar
carrers. Aquestes propostes seran debatudes
Comissions de Serveis a la persona.

tots els grups polítics,
a la pàgina web municipal
propostes pels noms dels
en una de les properes

18.3.- Per quina raó d’interès general, i qui va ser el responsable
d’autoritzar treure la paperera del carrer Major entre els nombres 87-89?

RESPOSTA: Ateses les nombroses queixes del veïnat al Sr. Jaume Riudavets
pel mal ús que es feia d’aquesta paperera (tirant fems normals, que feia
mala olor i mosques), es va decidir fer la prova de llevar-la durant els
mesos d’agost i setembre. En aquest moment ja està posada.
18.4.- Atès que ens hem assabentat de que el Sr. Batle va anar el passat
mes d’agost a Mallorca, viatge amb càrrec a les arques municipals, ens pot
explicar les raons d’aquest viatge?
RESPOSTA: El desplaçament del Sr. Batlle a Mallorca tenia com a finalitat
la visita a la Conselleria d’Interior, per tal de tractar assumptes
referents a la policia local, i a la Sindicatura de Comptes per demanar
informació. Ambdues entrevistes son lícites i d’interès municipal; en cap
cas el Sr.Batlle va manifestar, tant a la Conselleria d’Interior com a la
Sindicatura de Comptes, que aquestes fossin confidencials o secretes.
18.5.- A l’acta de sa Junta de Govern Local celebrada el dia 26-05-2010 hi
ha un comentari, entre d’altres, de la secretaria-interventora de la
corporació dient: “El Sr. Torres li ha indicat que una regidora li va
informar de l’existència d’irregularitats a intervenció”. Quina de ses
regidores va ser qui li va fer aquestes afirmacions a aquest treballador
(policia)?
RESPOSTA: Cap membre de l’equip de Govern ha fet aquest comentari.
18.6.- a l’acta de sa Junta de Govern Local celebrada el dia 10-08-2010 hi
ha un debat i posterior votació (per cert rebutjada) al punt novè: “Conveni
de col·laboració amb Cruz Roja Española per al servei de transport dels
usuaris del Centre de Dia”. Ens podria el Sr. Batle explicar quina és la
raó per rebutjar l’acord i la controvèrsia i debat en el si de l’equip de
govern?
RESPOSTA: El Sr. Batlle va tenir una reunió amb els membres de La Creu
Roja, els quals li van proposar una millora del servei amb el transport
dels usuaris del Centre de Dia. Però, desprès de proposar-ho a l’ Equip de
Govern, es va decidir que l’opció del voluntariat era més convenient ja que
era més econòmica.
18.7.- A l’acta del Ple celebrar el dia 27-05-2010 queda reflectida una
pregunta del nostre grup amb la corresponent resposta i compromís del Sr.
Batle que, evidentment, no s’ha acomplert. Ens referim al conveni
urbanístic que preveu la cessió per part d’un vesí del poble d’una porció
de parcel·la (a l’entrada des Migjorn, junt a la rotonda). Per tant, tornam
a demanar les mateixes preguntes: En quin punt es troben les gestions? Ha
procedit el vesí a complir amb els seus compromisos amb el municipi? Quins
terminis es fixa l’equip de govern?
RESPOSTA: S’ ha requerit per escrit al propietari la cesió del terreny en
qüestió. S’ he li ha donat un plaç de 10 dies a partir d’ avui, dia 17 de
Novembre, per presentar la documentació pertinent
18.8.- Atesa la resposta que la regidora de Turisme ens va fer per escrit
amb Registre de Sortida núm. 0898 amb data 23-06-2010 a unes preguntes que
el nostre grup va fer per escrit al Ple ordinari de dia 27 de maig de 2010.
Considerant que en cap cas se’ns va contestar a la nostra pregunta, li
tornam a formular: Per quina raó (municipal) s’han tallat els arbres
situats a la urbanització de Sant Tomàs, davant l’hotel Victoria Playa?
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RESPOSTA: La regidora de Turisme, Mercè Francesca, és la responsable
d’aquesta actuació. La resposta és que es va fer per raons municipals, ja
que l’ Ajuntament té l’obligació de mantenir les aceres en bon estat.
18.9.- Respecte les finances municipals, quin calendari d’elaboració de
l’esborrany de pressupost té l’equip de govern? En quins termes té previst
l’equip de govern que participin els altres grups polítics?
RESPOSTA:
Tenim previst tenir un esborrany del Pressupost abans d’acabar
el mes de Novembre; una vegada elaborat aquests esborrany es farà una
reunió amb els altres grups polítics per tal que aquests presentin
propostes.
18.10.- Respecte a l’escoleta infantil: Pot la regidora responsable quin ha
estat el procés i criteris seguits per l’equip de govern en la convocatòria
de places (no previstes en pressupost de 2010= d’educadors infantils i
direcció de Xibit? Quina valoració en fan del resultat? Atesa la matrícula,
quin és el balanç econòmic i de dèficit màxim a assumir per part de les
arques municipals? Quin ha estat el desastrós balanç econòmic que es
desprèn de l’experiència de gestió a través de la cooperativa del pacte
entre Alternativa i PP?
RESPOSTA: Donada la importància de la decisió del funcionament de
l’escoleta, la Regidora d’Educació, Gemma Fernández, es va reunir amb els
dos grups polítics de l’Ajuntament des Migjorn, Psoe i Alternativa, i es va
arribar a l’acord de convocar dues places d’educadores i una de mestradirectora,
amb
la
modificació
corresponent
de
la
plantilla
de
treballadores.
El
jurat
va
estar
format
per
dos
funcionaris
de
l’Ajuntament, el director de
l’escola Francesc d’Albranca, el Sr. Pere
Riudavets, la directora de l’escoleta infantil des Mercadal i una
treballadora de l’equip de primera infància.
El Contracte de les educadores va des de l’1 de setembre fins al 31 de
juliol .La pregunta avaluació econòmica del curs 2010 estará llesta per
finals d’ any..
La avaluació de la gestió de Cooperativa del curs 2009 , aquesta es farà d’
acord amb l’ opinió dels altres grups polítics amb una propera reunió amb
la regidora d’ educació per tal de decidir conjuntament si es segueix amb
la gestió municipal.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a les
22:00 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén aquesta
acta que, com a secretaria, certific.

