ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA
28/01/2009.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 28/01/2009, es reuneixen a la
sala d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Andrés Moll Huguet
Mercedes Francesca Bresco
Jaime Riudavets Moll
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

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 DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
El Sr. Batle justifica la urgència per la data de la convocatòria, que és
del dilluns 26; comenta que el Ple es celebra avui i no demà dijous amb
caràcter ordinari a petició del grup socialista. El portaveu socialista
agraeix el canvi de dia.
Ateses les explicacions anteriors el Ple, per unanimitat, aprova la
urgència de la sessió.
SEGON.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA

SESSIÓ ANTERIOR

Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de dia 23 de
desembre de 2008; se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
TERCER.- SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 547/2007. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el recurs contenciós administratiu 547/2007 i per la
qual el Tribunal estima el recurs interposat pel Sr. Antonio Barber contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 5 de desembre de 2002 –confirmat en
reposició el 6 de febrer de 2003- pel qual es va requerir al Sr. Antonio
Barber Moll que en el termini improrrogable de set dies retirés la malla
metàl·lica i deixés expedit i lliure el coster de la vorera, i que reposés
el talús al seu estat original.
A la vista de la sentència, el Ple es dóna per assabentat i té per anul·lat
l’acord impugnat.
QUART.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PEL FOMENT
DE L'ÚS DEL CATALÀ EN ELS COMERÇOS, ESTABLIMENTS TURÍSTICS I CLUBS
ESPORTIUS 2009
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Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
22.01.2009:
“Vist el conveni de col·laboració per a la convocatòria d’ajuts pel foment
de l’ús del català en els comerços, establiments turístics i clubs
esportius 2009; atès per que secretaria s’informa que l’òrgan competent per
a l’aprovació d’aquest conveni és la Junta de Govern, però a petició de la
Sra. Elena Baquero s’acorda, per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el CIM i el nostre
Ajuntament per al foment de l’ús del català en els comerços, establiments
turístics i clubs esportius per al 2009, amb una aportació màxima de TRESCENTS SEIXANTA EUROS (360 €)
SEGON.- HABILITAR el batle per a la signatura de l’esmentat conveni.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord anterior al CIM.”
Demana la paraula el Sr. Sánchez, del grup socialista, i diu que el seu
grup vol que cada assumpte segueixi el procediment i tramitació que
correspongui i sigui aprovat per l’òrgan competent, però que es doni compta
al Ple de tots ells ja que moltes vagades s’aproven assumptes prou
importants sense que el seu grup tengui coneixement. La Sra. Mira,
d’alternativa pes Migjorn Gran, contesta que cada òrgan té les seves
competències i que s’hauria de respectar; assenyala que, tant l’Alcaldia,
com la Junta de Govern, com el Ple, tenen les competències que marca la
normativa aplicable a la matèria i la Junta a més las que l’Alcaldia li va
delegar en el seu dia. El Sr. Sánchez afirma que si quan es va aprovar el
cartipàs arriba a saber que el Ple no pot tenir coneixement dels assumptes
dels altres òrgans, el seu grup s’hagués replantejat l’organització del
mateix. La secretària demana la paraula per indicar que cada òrgan ha
d’aprovar els expedients dels que és competent però res impedeix que es
doni compta al Ple, com a òrgan de control, dels assumptes tramitats i
aprovats pels altres, així com informar, amb caràcter previ a la seva
aprovació, d’algun assumpte que es consideri de major rellevància; diu que
les postures d’ambdós regidors no són antagòniques i que pràcticament diuen
el mateix.
El Sr. Sánchez diu que el seu grup no vol endarrerir l’aprovació dels
assumptes ni el funcionament municipal per la qual cosa s’estima més que es
doni compta al Ple dels assumptes tramitats més que informar-los amb
caràcter previ. Tot el Consistori està d’acord i el Sr. Batle diu que així
es farà.
Sense entrar en debat sobre el
Comissió s’aprova per unanimitat.

fons

de

l’assumpte

la

proposta

de

la

CINQUÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS D'URGÈNCIA
SOCIAL 2009
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona i
la Sra. Mira informa que es tracta de posar en marxa ajudes a les famílies
per fer front a la situació de crisi econòmica; explica que els imports
corresponents a cada ajuntament són el resultat d’aplicar criteris
objectius com l’evolució de l’atur en els darrers dotze mesos i que han de
ser famílies amb menors a càrrec.
Se sotmet la proposta a votació i el Ple acorda, per unanimitat:

PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració amb la Conselleria d’afers
socials, promoció i immigració per a la concessió d’ajuts econòmics
d’urgència social per al 2009.
SEGON.- HABILITAR el batle per a la signatura de l’esmentat conveni.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord anterior a
Promoció i Immigració del Govern Balear.

la

Conselleria

d’Afers

Socials,

SISÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CIM PER DUR A TERME UN PROGRAMA
D'ACTIVITAT FÍSICA PER PERSONES MAJORS QUE VIUEN A RESIDÈNCIES DE MENORCA
2009
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona i
el Ple acorda, per unanimitat:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració amb el CIM per dur a terme un
programa d’activitat física per persones majors que viuen a residències de
Menorca 2009.
SEGON.- HABILITAR el Batle per signar l’esmentat conveni.
TERCER.- APROVAR la despesa de TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS (354 €)
amb càrrec a la partida pressupostària corresponent a l’exercici 2009.

QUART.- NOTIFICAR els acords anteriors al CIM.
SETÈ.- CONVENI ENTRE EL CIM, AJUNTAMENTS I ASSOCIACIÓ DIOCESANA D'ESCOLTES
PER AL DESENVOLUPAMENT DE CURSOS DE MONITORS I DIRECTORS D'ACTIVITATS DE
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL 2008. RATIFICACIÓ
En el setè punt de l’ordre del dia es llegeix es dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona. Sense entrar en debat se sotmet
l’expedient a votació i el Ple acorda, per unanimitat:
PRIMER.- RATIFICAR el conveni entre el CIM, Ajuntaments i l’Associació
diocesana d’escoltes per al desenvolupament de cursos de monitors i
directors d’activitats de temps lliure infantil i juvenil 2008.
SEGON.- APROVAR la despesa de TRENTA EUROS per curs de monitors i directors
d’activitats de temps lliure infantil i juvenil 2008.
TERCER.- NOTIFICAR els acords anteriors al CIM.
VUITÈ.- ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ DE BUSTS DE FRANCESC D'ALBRANCA
La secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a
la Persona de dia 22 de gener:
“Vist l’escrit presentat pel Sr. Miquel Capó, escultor que va fer una
exposició a l’ACR aquest estiu passat, en el qual fa donació al nostre
Ajuntament de 7 busts d’en Francesc d’Albranca, fets d’argila cuita; la
Comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ACCEPTAR la donació de 7 busts d’en Francesc d’Albranca, feta pel
Sr. Miquel Capó.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior al Sr. Miquel Capó.”
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La Sra. Mira diu que per commemorar el 80è aniversari de la mort de
Francesc d’Albranca des de l’Ajuntament es promourà que els veïns triïn un
dels set busts que després es fabricarà en bronze.
Sense més intervencions se sotmet el dictamen de la Comissió a votació i
s’aprova per unanimitat.
NOVÈ.- CONVOCATÒRIA PER A LA ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU
Es dóna compta a la Corporació de la incompatibilitat del Jutge de Pau
titular amb la feina que actualment desenvolupa com a operari de la brigada
municipal, per la qual cosa, elevada consulta al Tribunal Superior de
Justicia de les Illes Balears i aquest a la Sala de Govern del Consejo
General del Poder Judicial, el primer ha resolt tenir per cessat al Sr.
Criado i demanar que es proposi la designació d’un nou Jutge.
Sense entrar en debat i en harmonia amb el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona el Ple acorda, per unanimitat:
PRIMER.- CONVOCAR la plaça de Jutge de Pau del Municipi per els propers
quatre anys.
SEGON.- FER PÚBLICA la convocatòria fixant el dia 16 de febrer de 2009 com
a termini per presentar sol·licituds.
DESÈ.- CORRELLENGUA 2008
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 20 de novembre de 2008 i el Sr. Sánchez demana com és que no s’ha
elevat a Ple fins avui; el Sr. Batle contesta que en el seu dia es va
suspendre el Ple que havia d’aprovar, entre d’altres, aquests assumpte i
després no es va pensar més.
Sense entrar en debat i vist el dictamen el Ple acorda, per unanimitat:
1. Donar suport al Correllengua 2008 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua
arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en
organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda
necessària pel bon desenvolupament de les activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que
siguin propis d’aquesta corporació.
4. Fer arribar aquest acord als organitzadors del pas del Correllengua a
Menorca. C/Pere Alcàntara, 26 07760 Ciutadella de Menorca.
ONZÈ.- DESIGNACIÓ DE VOCAL PER AL CONSELL SOCIAL DE L'AGÈNCIA DE MENORCA
RESERVA DE LA BIOSFERA
El dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori
diu:
“Vist l’escrit presentat pel CIM tot demanant la designació d’un vocal per
al Consell Social de l’Agència de Menorca Reserva de Biosfera, la comissió
per unanimitat, proposa al Ple el nomenament del Sr. batle com a vocal per
al Consell Social de l’Agència de Menorca Reserva de la Biosfera.”
Se sotmet el dictamen anterior a votació i s’aprova per unanimitat.

DOTZÈ.- PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL 2009-2012. APROVACIÓ
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori i el Sr. Sánchez, del grup socialista, considera que serà molt
difícil, tant pel cost –que no queda reflectit al Pressupost de 2009- com
per la dedicació –és molta feina afegida per a les regidories municipalspoder dur a terme les accions previstes al Pla.
La Sra. Mira, d’alternativa pes Migjorn Gran, diu que moltes accions
s’iniciaran en 2009 però no finalitzaran durant el mateix exercici i que
moltes no es podran donar per acabades fins que finalitzi la vigència del
Pla en 2012; comenta que el Pla s’ha redactat en funció dels acords del
Taller d’Agenda Local 21 i que ha respectat el desig dels seus integrants.
Tancat el debat se sotmet l’expedient a votació i el Ple acorda, per
unanimitat, aprovar el Pla d’Acció Ambiental Municipal 2009-2012.
TRETZÈ.- PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ,
PERSONAL PER A L'EXERCICI 2009

BASES

D'EXECUCIÓ

I

PLANTILLA

DE

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori que conté la proposta d’aprovació de l’esborrany de Pressupost i
Plantilla de Personal en els següents termes:
“PRIMER.- APROVAR inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2009 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ

EUROS

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
CORRENT
Alienació d'
inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
DE CAPITAL

725.700,00 €
50.600,00 €
771.721,00 €
576.890,00 €
152.572,00 €
2.277.483,00 €

TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

2.935.070,00 €

473.001,00 €
2.500,00 €
182.086,00 €
657.587,00 €
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PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ

EUROS

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
CORRENT
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
DE CAPITAL

1.071.287,00 €
715.009,00 €
36.500,00 €
335.200,01 €
2.157.996,01 €
706.907,92 €
14.096,07 €
2.500,00 €
53.570,00 €
777.073,99 €

TOTAL

2.935.070,00 €

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 2009
1.- DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA

SUBESCALA

Amb habilitació de
caràcter nacional
Administració
general
Administració
general
Administració
general

Secretaria
intervenció
Administratiu

Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial

Tècnica

Administratiu
Administratiu

Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP
A1/A
2
C1

Administratiu
(Suport gestió adma)
Administratiu
(Suport gestió adma) C1
Auxiliar
C2
administratiu
(Suport administrat)
Arquitecte
A1
Oficial cap Policia
Local
Policia Local

C1
(*)
C1

Policia Local:

C
1(*)

NIVELL VACANT
C.DESTI
25
NO
16

NO
NO

16
16

SI

22

SI

18

NO

15

Interí

15

Interí

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

SUBESCALA

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP

Administració

Serveis

Policia Local

C

NIVELL VACANT
C.DESTI
15
Interí

especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial

especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

Policia Local
Policia Local
turístic
Policia Local
turístic

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

15

Interí

1

Interí

15

Interí

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

VACANT
Interí
NO
Interí
Interí
No
Interí

Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar
Cap neteja
Desador/a
Desador/a
Auxiliar biblioteca (20 h/set)
Assessor urbanístic (30 H/set)
Psicòleg Serveis Socials i família (1/2rnada)

Interí
Interí
Interí
NO
Interí
Interí
NO
SI
Interí

4. DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL
CATEGORIA PROFESSIONAL
Auxiliar administratiu (centre sanitari 22,5 h/setmana)
Treballador familiar /1/2 jornada)
Treballador familiar
Dinamitzador juvenil (1/ jornada)
Educador social (1/2 jornada)
Agent Desenvolupament Local
Professor música (jornada parcial)
Professor música (jornada parcial)
Professor música ( jornada parcial)
Auxiliar biblioteca (20 h/setmana)
Auxiliar administratiu (substitució centre sanitari)
Director de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Peó manteniment (1/2 jornada)
Peó manteniment (1/2 jornada)
Peó manteniment
Netejadora
Auxiliar administratiu (1/2 jornada)

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

TERCER: EXPOSAR al públic, durant quinze dies (15) dies, mitjançant anunci
al BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el pressupost, les seves
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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.”
El portaveu socialista diu que no ha vist a l’expedient la memòria
d’Alcaldia. El Sr. Batle contesta que són tres ratlles i explica que part
de la despesa de personal rep subvenció (així, els monitors de temps
lliure, educadora, alguns operaris, etc.), però la resta no; si a la
despesa de personal se sumen les despeses per béns i serveis corrents,
l’Ajuntament queda molt limitat per invertir, per la qual cosa s’ha de
replantejar la despesa corrent, s’ha de limitar. Pel que fa als ingressos,
diu que s’han reduït els que resulten de les llicències d’obres (impost i
taxa) i de transmissions de la propietat, però que es preveu un important
ingrés en concepte de multes (són molts els expedients urbanístics que ara
rebran el corresponent impuls) i per la taxa de clavegueram, que serà
d’aplicació a Sant Tomàs. Conclou però afirmant que així i tot els
ingressos són molt limitats.
El portaveu socialista demana la paraula i diu que el seu grup va oferir
la participació del Sr. Sánchez en la elaboració del Pressupost però que
aquest oferiment no es va tenir en compta, el que ha originat la
presentació de una esmena a la totalitat. El Sr. Batle contesta que el grup
socialista té còpia del projecte des dels primers dies de desembre i que
tots els grups van ser convidats a participar; que ell estaria molt content
que el grup socialista participés però que aquest ha rebutjat intervenir.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, afirma que està convençut que el Sr.
Batle i algun altre membre més volia la seva participació, però també
recorda
que
tradicionalment
es
celebrava
una
Comissió
Informativa
monogràfica per tractar el Pressupost municipal i se li donava la
importància que mereix aquest tema; diu que li entristeix escoltar que la
justificació dels objectius quedi explicada en tres ratlles i que no
s’expliquin les línies bàsiques i projectes prevists a l’esborrany; tot açò
demostra que per a l’equip de govern l’aprovació del Pressupost és un
simple tràmit. Vol recordar que el grup d’alternativa pes Migjorn defensava
allò que anomenava “pressuposts participatius”, defensant la participació
de la ciutadania però que a dia d’avui no participen ni els diferents
grups. El Sr. Sánchez també afirma que Es Migjorn Gran sempre és el darrer
en presentar el Pressupost i que aquesta trist circumstància enguany a
permès fer una comparativa amb la resta de municipis de la que resulta que
tots –excepte Migjorn- aposten per una activitat inversora important, amb
càrrec si és necessari, a la càrrega financera; els municipis menorquins,
menys Es Migjorn Gran, aprofiten per una banda el Fons Estatal d’Inversió
Local i per l’altre inverteixen amb fons propis.
A continuació
socialista:

es

llegeix

l’esmena

a

la

totalitat

presentada

pel

grup

“Esmena a la totalitat del projecte de pressupost per a l’exercici 2009.
Estudiat el projecte de pressupost presentat en comissió per l’equip de
govern, el grup socialista presenta la següent ESMENA A LA TOTALITAT del
pressupost.
Vistos els informes de la secretaria-intervenció.
Proposem rebutjar aquest projecte de pressupost i millorar-lo en una
propera presentació atès que:
INGRESSOS:
1.Ens remetem a allò dit per l’informe de secretaria-intervenció respecte
les previsions irreals de conceptes com Fems, IBI i multes. Demanem

informes tècnics que avalin aquestes previsions per tal de prevenir un
dèficit en la liquidació de l’any.
2.Ordenança reguladora de la taxa de clavegueram. S’incorporen les
previsions d’ingressos quan no s’han aprovat ni les modificacions de les
ordenances municipals ni hi ha estudis ni informes tècnics que així ho
avalin.
3.S’anuncien en premsa bonificacions en els serveis de l’aigua sense
quantificar en el pressupost. No hi ha informes tècnics que avalin les
propostes. No es compleix amb el compromís electoral de revisar les tarifes
d’aigua una vegada finalitzada la inversió dels nous pous municipals, ni es
preveuen inversions per tal d’evitar els desagradables incidents que encara
tenen a la població des Migjorn sense poder consumir l’aigua subministrada
per l’Ajuntament.
4.Manquen informes jurídics que avalin l’efectiva liquidació en concepte de
multes urbanístiques. La situació d’organització per a la
tramitació i
gestió dels expedients de disciplina no fan preveure que es recaptin
aquests ingressos de forma efectiva.
5.Manquen mesures per reduir la incidència impositiva sobre els
ciutadans:
a.Fraccionament d’obligacions tributaries, oferint facilitats per a la
liquidació als vesins.
b.Congelació al 2009 de la revalorització de l’IBI de forma temporal al
llarg de tot l’exercici.
DESPESES CORRENTS:
1.Plantilla: S’ha de complir amb el compromís de donar sortida a una oferta
pública que doni estabilitat a la plantilla, principalment en els SSTT
municipals per desencallar la situació de paràl·lisi de l’àrea de
disciplina urbanística.
2.L’informe de secretaria-intervenció determina que la plantilla no
s’ajusta a llei.
3.Demanem austeritat en una plantilla on:
a.El capítol 1 apuja uns 144.457,66 euros entre 2008-09 (15,6%).
b.Gratificacions de plantilla que apugen de 38.000 euros a 63.400 euros
entre 2008-09 (increment del 67%). No és lògic incrementar la plantilla i
les gratificacions alhora. Quina justificació té?
c.Es preveuen noves places per:
i. Temporals laborals:
1. Educador social a ½ jornada.
2. Director de temps de lleure (2,5 mesos).
3. 3 monitors de temps de lleure (2 mesos)
4. 2 peons de manteniment a ½ jornada (3,5 i 4,5
mesos)
5. Peó de manteniment (4,5 mesos)
6. Netejador/a (3 mesos)
7. Auxiliar administratiu a ½ jornada (3,5 mesos)
ii. Funcionaris interins:
1. 2 policies locals turístics de 9 mesos
4.Es preveuen uns fons mediambientals per gestionar els compromisos de
l’Agenda Local 21 que no es corresponen amb el nou pla d’actuacions en
2009-2012. Es proposen 26 actuacions de les que 23 es proposen iniciar-se
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en 2009. S’empra el taller de participació com un element de fer promeses
inassolibles.
5.Transparència: la ciutadania ha de conèixer els estudis de costs i
ingressos dels diferents serveis municipals. Hem de fer-los públics i tenir
en compte el grau de dèficit que assumim entre tots i totes. L’equip de
govern incompleix el seu compromís de transparència en la qüestió
econòmica.
6.Complir amb el compromís d’una vegada d’estabilitzar el servei d’escoleta
Xibit a través d’un contracte públic complint la legislació i donant
estabilitat laboral a les educadores.
7.Austeritat en les despeses no productives:
a.A banda de congelar els sous de l’equip de govern (tal com ens
han informat que preveu el projecte) dirigir les accions cap a
reduir despeses de representació, protocol i indemnitzacions dels
membres de l’equip de govern.
b.Celebració del 20 aniversari. Proposem que aquest tipus de
celebracions es deixin per dates més significatives com els 25
anys, quan possiblement la situació hagi canviat.
c.Reducció del cost del cos de la policia local. Ajust dels costos
de plantilla i de funcionament, re-orientant les despeses cap a
serveis de caràcter social i de prevenció, i d’orientació laboral:
i.Plantilla:
1.El darrer exercici liquidat 2007 la plantilla
suposava un cost (sense seguretat social) de 145.000
euros, i hem passat a un cos de 212.140 euros a 2009
(incrementant uns 67.150 euros o un 46,3%).
2. En 2008 el cost liquidat previst de la plantilla és
de 184.585 euros (dels que el 22%, uns 40.350 euros
son gratificacions). Quina justificació té tenir
una
plantilla
per
cobrir
torns
i
pagar
gratificacions i cobrir despeses de vivenda?
iii. Funcionament:
1. El cost de funcionament ha passat de 49.985 euros
al 2007 i ara es pressuposten 32.000 al 2009. No
ens sembla real quan a 2008 la liquidació prevista
es ja de 36.700 euros sense tenir en compte la
modificació pressupostària més recent.
2. El salvament ha passat de 48.410 euros fins a
63.000 euros a 2009. No es pot contenir aquesta
partida?
d.Edició
del
butlletí
municipal
amb
mitjans
propis
de
l’Ajuntament.
e.Contenció en la despesa energètica:
i.El consum energètic elèctric passa de 47.400 euros en
2007 (darrer exercici liquidat) a 53.436 euros a 2008
(previsions de liquidació) i ara el pressupostem en 62.600
euros. A banda afegim un estudi d’estalvi energètic que ens
costa uns 7.000 euros d’assessoraments externs quan podem
seguir els consells dels serveis propis de l’Ajuntament.
ii.El consum energètic en gasoil passa de 6.720 euros en
2007 (darrer exercici liquidat) a 8.800 euros.
iii.Son aquests indicadors coherents amb l’Agenda Local 21?
8.Ajust real de les despeses de funcionament:

a.CRSU: El 2007 (darrer any liquidat) es van liquidar uns 171.000
euros i vostès preveuen (després de fer una modificació
pressupostaria al 2008) per 2009 uns 160.000 euros de despeses
(igual que la partida d’ingressos per taxes de fems).
b. Per raons d’eficiència, no podem reduir els assessoraments
externs municipals que només en urbanisme suposen uns 47.000
euros i en esports uns 10.000 euros (a banda del monitoratge?).
No es poden rendibilitzar els recursos propis de l’Ajuntament?
INVERSIONS:
1.Presenten en premsa el projecte de pressupost juntament amb una inversió
com les Noves Cases Consistorials on hi ha un compromís de consens i
participació social i ciutadà que entenem no s’ha produït. Hem d’aclarir a
la ciutadania quin projecte i quin cost suposarà per al municipi.
2.Aquest serà un any difícil per als sectors turístic i constructor, dels
que tant depèn el nostre municipi. Pensem que era l’any d’enfocar les
inversions cap a actuacions productives per generin major activitat i
treball a nivell local. Hem de recuperar el consens respecte a actuacions
d’inversió expansives que permetin recuperar les oportunitats perdudes en
el pla d’inversions locals.”
Llegit el document el Sr. Sánchez, del grup socialista, indica que ateses
les consideracions anteriors, l’esmena pretén rebutjar el projecte de
pressupost i millorar-lo.
El Sr. Batle contesta que l’Ajuntament no té massa marge per fer
inversions. Respecte la Policia local diu que properament, i tal com es va
demanar a la darrera Comissió, es convocarà al grup socialista a una reunió
amb el Cap de la Policia, però que ha de dir que en general l’equip de
govern està content amb aquest Cos. El Sr. Sánchez pregunta si són
necessaris dos policies turístics ja que el seu grup considera que no; el
Sr. Batle contesta que si.
La portaveu popular demana la paraula i indica que els 10.000 € prevists
com assessorament extern a l’àrea d’esports s’han previst per poder fer
front a la llicència d’activitats i direcció de l’obra de construcció de
les dues sales annexes al polisportiu. El Sr. Sànchez demana si la direcció
no la pot fer l’arquitecta municipal i la Sra. Bresco contesta que no sap
si aquesta disposarà de suficients hores. El Sr. Batle tanca aquest tema
indicant que els 10.000 € són una mera previsió i que si no arriben a ser
necessaris seran objecte de modificació.
A continuació la portaveu d’alternativa pes Migjorn Gran demana la paraula
per defensar les previsions de les seves àrees i indica:
1.- A la plantilla s’ha previst cobrir tot l’any una plaça d’educadora
social; de moment el SOIB només cobreix sis mesos encara que espera que
finalment es faci càrrec de tot l’any.
2.- També s’ha previst la contractació de diversos monitors de temps lliure
però que si l’Ajuntament no rep una subvenció com la de l’any 2008 serà
l’AMPA qui s’encarregarà de l’escoleta d’estiu amb la col·laboració de
l’Ajuntament.
3.- Escoleta infantil: la prioritat de l’àrea d’educació en aquests moments
es dur a terme la contractació de la gestió de l’escoleta ja que considera
que és important donar estabilitat tant als mestres com als fillets.
4.- Butlletí municipal: s’ha optat per fer un encàrrec extern per tal de
garantir la transparència i que el cost és el que figura al pressupost.
5.- Les despeses de llum i gasoil s’han augmentat respecte l’any anterior
atès que s’han posat en marxa nous serveis (escoleta, centre de dia).
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El portaveu socialista intervé per dir que a la darrera Junta de Govern la
secretària interventora va demanar al Sr. Batle el pressupost del cost del
butlletí municipal i pregunta si aquesta ja l’ha rebut. La secretària diu
que no i el Sr. Batle indica que el passarà tant a intervenció com al grup
socialista.
Finalment, el Sr. Sánchez demana austeritat en la despesa, contenció en la
que correspon a la policia local i a la de l’equip de govern (kilometratge,
telèfon, etc).
Tancat a debat se sotmet a votació l’esmena a la totalitat del projecte de
pressupost per a l’exercici 2009 presentada pel grup socialista; es
computen quatre (4) vots a favor, del grup socialista, i cinc (5) vots en
contra, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran , per la qual
cosa el Sr. Batle declara rebutjada l’esmena a la totalitat.
A continuació se sotmet a aprovació el projecte de Pressupost i Plantilla
de Personal per a l’exercici 2009 en els termes presentats i dictaminats
per la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori; es
computen cinc (5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes
Migjorn Gran, i quatre (4) vots en contra, del grup socialista, per la qual
cosa el Sr. Batle declara la seva aprovació que queda de la següent manera:
PRIMER.- APROVAR inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2009 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ

EUROS

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
CORRENT
Alienació d'
inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
DE CAPITAL

725.700,00 €
50.600,00 €
771.721,00 €
576.890,00 €
152.572,00 €
2.277.483,00 €

TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

2.935.070,00 €

473.001,00 €
2.500,00 €
182.086,00 €
657.587,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ

EUROS

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
CORRENT
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
DE CAPITAL

1.071.287,00 €
715.009,00 €
36.500,00 €
335.200,01 €
2.157.996,01 €
706.907,92 €
14.096,07 €
2.500,00 €
53.570,00 €
777.073,99 €

TOTAL

2.935.070,00 €

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 2009
1.- DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA

SUBESCALA

Amb habilitació de
caràcter nacional
Administració
general
Administració
general
Administració
general

Secretaria
intervenció
Administratiu

Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial

Tècnica

Administratiu
Administratiu

Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP
A1/A
2
C1

Administratiu
(Suport gestió adma)
Administratiu
(Suport gestió adma) C1
Auxiliar
C2
administratiu
(Suport administrat)
Arquitecte
A1
Oficial cap Policia
Local
Policia Local

C1
(*)
C1

Policia Local:

C
1(*)

NIVELL VACANT
C.DESTI
25
NO
16

NO
NO

16
16

SI

22

SI

18

NO

15

Interí

15

Interí

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

SUBESCALA

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP

Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial

Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

Policia Local

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

Policia Local
Policia Local
turístic
Policia Local
turístic

NIVELL VACANT
C.DESTI
15
Interí
15

Interí

1

Interí

15

Interí

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

VACANT
Interí
NO
Interí
Interí
No
Interí

Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar
Cap neteja
Desador/a
Desador/a
Auxiliar biblioteca (20 h/set)
Assessor urbanístic (30 H/set)
Psicòleg Serveis Socials i família (1/2rnada)

Interí
Interí
Interí
NO
Interí
Interí
NO
SI
Interí

4. DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL
CATEGORIA PROFESSIONAL
Auxiliar administratiu (centre sanitari 22,5 h/setmana)
Treballador familiar /1/2 jornada)
Treballador familiar
Dinamitzador juvenil (1/ jornada)
Educador social (1/2 jornada)
Agent Desenvolupament Local
Professor música (jornada parcial)
Professor música (jornada parcial)
Professor música ( jornada parcial)
Auxiliar biblioteca (20 h/setmana)
Auxiliar administratiu (substitució centre sanitari)
Director de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Peó manteniment (1/2 jornada)
Peó manteniment (1/2 jornada)
Peó manteniment
Netejadora
Auxiliar administratiu (1/2 jornada)

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

TERCER: EXPOSAR al públic, durant quinze dies (15) dies, mitjançant anunci
al BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, 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.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21:45 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

