ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 27/03/2008.
As Migjorn Gran, a les 20:30 hores del dia 27/03/2008, 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 García Romagosa
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

S’ha excusat de no
Baquero González.

assistir-hi

la

regidora

del

grup

socialista

Elena

Presideix la sessió el Sr. Batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit
per la secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
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 de dia 31 de
gener de 2008 i de l’extraordinària de dia 11 de febrer de 2008; se
sotmeten a votació i ambdues s’aproven per unanimitat.
SEGON.- DECRETS I RESOLUCIONS. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte dels decrets i resolucions dictats durant els mesos de gener
i febrer de 2008 i que fan referència a assumptes de personal (concessió de
vacances, assumptes propis, nomenament secretaria-interventora acctal i
excedència de la treballadora social), recaptació (aprovació padrons,
liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana i de l’impost sobre béns de naturalesa urbana d’exercicis
anteriors),
cementeri
(trasllat
de
restes,
inhumacions,
cessió
a
perpetuïtat de columbari), contractació (contracte menor), urbanisme
(concessió de
llicències d’obres, de primera ocupació,
d’instal·lació,
obertura i funcionament, pròrrogues de llicències, denegació de llicència
d’obra menor, autorització d’inici d’obres), justícia administrativa
(denegació recurs, estimació de recurs i personació en recurs contenciós
administratiu),
organització
i
funcionament
(nomenament
de
batle
accidental, delegació de competències en la Junta de Govern i la seva
modificació), disciplina urbanística (incoació expedient restauració de la
legalitat urbanística i ordre de paralització d’obres), concessió de
comptadors d’aigua i guals permanents, pròrroga de l’autorització per
ocupació de la via pública , sol·licituds d’inclusió en el plans
territorials d’instal·lacions i equipaments esportius i culturals i altres
de tràmit i gestió ordinària.
El Ple en resta assabentat.
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

TERCER.- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 16/2008. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta del següent Decret d’alcaldia de data 29 de febrer de 2008:
“Atès que per la Procuradora Sra. María Luisa Vidal Ferrer, en nom i
representació de l’entitat CAMÍ D’ATALIS, SL, s’ha interposat recurs
contenciós
administratiu,
tramitat
davant
el
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca pel Procediment Ordinari, actes
núm. 16/2008, contra la resolució de data 27 d’abril de 2007 dictada per la
Batllessa de l’Ajuntament des Migjorn Gran, per la qual s’acorda denegar,
per les raons reflectides en la part expositiva, l’aprovació de la
modificació del projecte bàsic i del projecte executiu d’habitatge
unifamiliar aïllat, visat núm. 2/1537/06 i de data 26 de maig de 2006,
l’annex a la memòria urbanística, plànols 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14, visats
núm. 2/2578/06 i de data 11 de setembre de 2006, i els plànols 3/14, 7/13 i
13/14, amb visat núm. 2/0098/07 i de data 10 de gener de 2007, atès que el
projecte de modificació del bàsic i projecte executiu no s’ajusten a la
normativa actualment en vigor i aplicable, d’acord als articles 5 i 7 de la
LDU, i atès també la manca de justificació i incompliment d’una de les
condicions establertes en la llicència concedida per decret d’alcaldia de
data 10 de febrer de 2000, exp. núm. 70.25/1998,
Atesa la comunicació de l’esmentat Jutjat, ordenant a aquest Ajuntament la
remissió de l’expedient que motivà la resolució impugnada, en un termini
màxim de vint dies, i la notificació de la resolució que ordeni la remissió
de l’expedient a tots els interessats, emplaçant-los per comparèixer i
personar-se en l’esmentat procediment en el termini de nou dies,
I atès l’article 21.1-k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.COMPARÈIXER
I
PERSONAR-SE
davant
el
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en els actes 16/2008 sobre recurs
Contenciós Administratiu, tramitat pel Procediment Ordinari, interposat per
la Procuradora Sra. María Luisa Vidal Ferrer, en nom i representació de
l’entitat CAMÍ D’ATALIS, SL, contra l’acord adoptat per Resolució
d’Alcaldia de dia 27 d’abril de 2007 per la qual s’acorda denegar, per les
raons reflectides en la part expositiva, l’aprovació de la modificació del
projecte bàsic i del projecte executiu d’habitatge unifamiliar aïllat,
visat núm. 2/1537/06 i de data 26 de maig de 2006, l’annex a la memòria
urbanística, plànols 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14, visats núm. 2/2578/06 i de
data 11 de setembre de 2006, i els plànols 3/14, 7/13 i 13/14, amb visat
núm. 2/0098/07 i de data 10 de gener de 2007, atès que el projecte de
modificació del bàsic i projecte executiu no s’ajusten a la normativa
actualment en vigor i aplicable, d’acord als articles 5 i 7 de la LDU, i
atès també la manca de justificació i incompliment d’una de les condicions
establertes en la llicència concedida per decret d’alcaldia de data 10 de
febrer de 2000, exp. núm. 70.25/1998.
SEGON.DESIGNAR com a lletrat al Sr. José Luis Pérez López i als
següents procuradors perquè assumeixin la representació de l’Ajuntament des
Migjorn Gran:
Procuradors de Maó i Ciutadella:
- Sra. Ana Mª Hernández Soler
- Sra. Iluminada Lorente Pons
Procuradors de Palma de Mallorca:
- Sra. Montserrat Montané Ponce

-

Sra. Margarita Ecker Cerdà.

Procuradors de Madrid:
- Sr. Gabriel Sánchez Malingre
- Sr. Santos de la Gandarilla Carmona.
- Sr. Luis Arredondo Sanz
TERCER.Donar compte del present decret al proper Ple que es celebri.
Es Migjorn Gran, a 29/02/2008
Davant meu,
El Batle,
La Secretària
Andrés Moll Huguet
María Cristina Gascón Mir”
El Ple en resta assabentat.
QUART.- RESOLUCIÓ DELEGACIÓ COMPETÈNCIES D'ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN I
MODIFICACIÓ. DONAR-NE COMPTE.
En el quart punt de l’ordre del dia es dóna compta de dues resolucions
d’alcaldia, una de data
21.01.2008 i l’altra de 08.02.2008, que es
transcriuen a continuació:
“De conformitat al previst als articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985 de dos
d’abril, de Bases de règim local, l’article 23 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears i l’acord del Ple
municipal de data 16 de juliol de 2007, RESOLC:
Primer.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia
estarà integrada per tres Regidors, nombre no superior al terç del nombre
legal de membres dels que integren la Corporació.
Segon.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament des
Migjorn Gran als següents membres de la Corporació Municipal:
-

Mercedes Francesca Bresco.
Jaime García Romagosa.
Purificación Mira Sales.

Tercer.- Delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de les següents
atribucions previstes a l’article 21 de la Llei 7/1985 de Bases de règim
local:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Disposar despeses i reconèixer obligacions –amb els mateixos límits de
competència que corresponen a la Batliadels capítols II, IV i VI
del pressupost de despeses .
L’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars,
convocatòria de licitacions i adjudicació de les contractacions de
vendes, arrendaments, obres, serveis i subministraments que siguin de
la seva competència.
Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació i concessió, i estiguin prevists en el pressupost.
Atorgar subvencions.
Aprovar l’Oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple.
Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball.
Efectuar les convocatòries derivades de l’oferta anual d’ocupació
pública, de conformitat amb les bases aprovades, i nomenar funcionaris
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
-

de carrera, a proposta del Tribunal, als qui superin les corresponents
proves.
Contractar al personal laboral fix de la Corporació.
Aprovar els instruments de planejament general no expressament
atribuïts al Ple, així com instruments de gestió urbanística i
projectes d’urbanització.
L’adquisició de béns i drets sense límit de valor; així com les
alienacions patrimonials quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost.
La cessió d’ús gratuït d’un bé a precari.
Fer complir i sancionar les faltes d’obediència a la seva autoritat o
infracció de les ordenances i reglaments municipals de caràcter lleu,
greu i molt greu, tancaments i demolicions.
La resolució dels recursos i reclamacions que s’interposin davant
aquest Ajuntament per raó de la matèria objecte d’aquesta delegació.
Concessió de les següents llicències i informes municipals:
Declaracions d’interès general a sòl rústic.
Urbanístiques d’obres majors.
Segregació i parcel·lació.
Instal·lacions elèctriques.
Instal·lació i obertura i funcionament de les activitats subjectes a
classificació i permanents majors.

Queden excloses d’aquesta delegació les atribucions previstes als apartats
a), b), c), f), g) i h) que afectin a l’àrea de serveis a la persona i
participació ciutadana.
En tot cas, la Junta de Govern Local actuarà sota la direcció i coordinació
de l’alcalde, i aquesta delegació serà revocable en qualsevol moment.
De tot açò es darà compte al Ple.
Es Migjorn Gran, a 21/01/2008
Davant meu,
La Secretària,
María Cristina Gascón Mir”

El Batle,
Andrés Moll Huguet

“Atesa la resolució d’Alcaldia d’aquesta mateixa data, per la qual
s’efectua una modificació de l’abast de les facultats delegades en la
tercera tinenta de batle, i atesa la resolució de data 21 de gener de 2008
per la qual s’efectua el nomenament dels membres de la Junta de Govern
Local i delegació de competències;
Atès que
RESOLC:

es

considera

convenient

ampliar

les

delegacions

de

la

Junta,

Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de les següents
atribucions previstes a l’article 21 de la Llei 7/1985 de Bases de règim
Local en tot allò que afecti a l’àrea de serveis a la persona i
participació ciutadana:
o)
p)

q)

Disposar despeses i reconèixer obligacions –amb els mateixos límits de
competència que corresponen a la Batliadels capítols II, IV i VI
del pressupost de despeses .
L’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars,
convocatòria de licitacions i adjudicació de les contractacions de
vendes, arrendaments, obres, serveis i subministraments que siguin de
la seva competència.
Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació i concessió, i estiguin prevists en el pressupost.

r)
s)

t)

Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball.
Efectuar les convocatòries derivades de l’oferta anual d’ocupació
pública, de conformitat amb les bases aprovades, i nomenar funcionaris
de carrera, a proposta del Tribunal, als qui superin les corresponents
proves.
Contractar al personal laboral fix de la Corporació.

En tot cas, la Junta de Govern Local actuarà sota la direcció i coordinació
de l’alcalde, i aquesta delegació serà revocable en qualsevol moment.
Segon.- De tot açò es darà compte al Ple.
Es Migjorn Gran, a 08/02/2008
El Batle,
Andrés Moll Huguet

Davant meu,
La Secretària,
María Cristina Gascón Mir”

El Ple en resta assabentat.
El Sr. Sánchez demana la paraula per indicar que durant el procés electoral
l’actual equip de govern va manifestar la seva voluntat –en cas d’arribar a
governarde consensuar entre totes les forces polítiques els temes de
transcendència, però ara es comprova que que no és així, atès que el grup
socialista es va assabentar pràcticament per sorpresa de les delegacions
efectuades per l’alcaldia, quan considera que el tema hauria d’haver-se
debatut i informat en sessió de Junta de Portaveus.
CINQUÈ.- MODIFICACIÓ PLANS DE SALVAMENT SANT TOMÀS, SAN ADEODAT I BINIGAUS.
RATIFICACIÓ
La secretària dóna lectura a la resolució d’alcaldia de data 11.03.2008,
que diu:
“Atès el Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de
seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la
Comunitat autònoma, que obliga a redactar plans de salvament de les platges
catalogades de risc mig i alt;
Atès que en data 28.07.2005 es van aprovar els plans corresponents a les
platges de Sant Tomàs, San Adeodat i Binigaus, per ser totes elles de risc
mig;
Atès que la normativa estableix la necessitat de modificar els plans i que
aquests ja s’han modificat;
Atès que per Secretaria s’indica que el personal de salvament per a la
temporada 2008 no és el reflectit en els plans aprovats en el seu dia però
considerant a data d’avui no és possible arribar als recursos prevists en
els plans atès la manca de disponibilitat pressupostària, RESOLC:
Primer.- aprovar las modificacions dels plans de salvament de les platges
de Sant Tomàs, San Adeodato i Binigaus en els termes que consten a
l’expedient.
Segon.- Ratificar la present resolució
propera sessió que aquell celebri.

mitjançant

acord

de

Ple

en

la
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Tercer.- Remetre les modificacions aprovades a la Direcció General
d’Emergències instant la seva inscripció al Registre general de plans de
salvament.
Es Migjorn Gran, a 11/03/2008
El Batle,
Andrés Moll Huguet

Davant meu,
La Secretària,
María Cristina Gascón Mir”

Atès el decret anterior, que fou dictaminat favorablement per la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona, el Ple acorda, per unanimitat, la seva
ratificació.
SISÈ.- CERTIFICACIÓ NÚM. 3 ESCOLETA INFANTIL XIBIT
Vista la certificació número 3 de l’obra “Projecte de construcció d’una
escoleta infantil”, presentada i signada pel contractista PROMOCIONS VIA
RONDA, S.A., per la directora de l’obra MARTA ORTEGA TORRES per un import
de SETANTA CINC MIL DOS-CENTS TRES amb CINQUANTA CINC EUROS (75.203,55 €),
i atès que ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Règim Intern i Territori, el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- APROVAR la certificació número 3 de l’obra “Projecte de
construcció d’una escoleta infantil” per un import de SETANTA CINC MIL DOSCENTS TRES amb CINQUANTA CINC EUROS (75.203,55 €),segons el següent detall:
-

Pressupost aprovat:
Pressupost adjudicat:
Import de les obres executades durant el mes:
Import de les obres pendents d’executar:

Segon.- ORDENAR el pagament d’aquestes certificacions
disponibilitats de la Tresoreria Municipal.

328.464,40
326.464,40
75.203,55
0,00
d’acord

amb

€
€
€
€
les

TERCER.- REMETRE un exemplar de les certificacions al Consell Insular de
Menorca (CIM).
SETÈ.- PETICIÓ REVISIÓ TARIFES D'AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE SANT
TOMÀS
El Sr. Batle proposa retirar l’expedient de l’ordre del dia atès que la
Comissió Informativa no ha arribat a dictaminar-lo i que els serveis
tècnics estan analitzant l’estudi econòmic presentat. El Ple aprova per
unanimitat la retirada de l’expedient.
VUITÈ.- DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRA "AMPLIACIÓ XARXA BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIA
TIPUS RURAL AL CAMÍ DES CEMENTERI"
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori:
“Atesa la sol·licitud de devolució de fiança definitiva dipositada per
l’empresa “INMOELSA” per dur a terme l’obra “Ampliació xarxa baixa tensió
subterrània tipus rural al Camí des Cementiri”, la Comissió, per
unanimitat, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- TORNAR la fiança definitiva dipositada per INMOELSA per un import
total de SIS-CENTS TRENTA SET amb SEIXANTA SET EUROS (637,67 €) com a
garantia definitiva del contracte per dur a terme l’obra “Ampliació xarxa
baixa tensió subterrània tipus rural al Camí es Cementiri”

A la vista de la proposta anterior, el Ple l’aprova per unanimitat.
NOVÈ.- MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA AL SÒL RÚSTIC A L'ILLA DE MENORCA
En el novè
d’Alcaldia:

punt

de

l’ordre

del

dia

es

llegeix

la

següent

proposta

“ANTECEDENTS
Atès que constitueix l’objecte d’aquest Consorci el desenvolupament de
totes aquelles actuacions jurídiques i materials
que exigeix el correcte
exercici
de
les
distintes
competències
en
matèria
de
disciplina
urbanística, entre les que calen destacar les següents: realització de
l’activitat inspectora; adopció de mesures cautelars; la incoació,
tramitació i resolució dels procediments sancionadors i la incoació,
tramitació i resolució dels expedients de demolició o reconstrucció.
Atès que el volum de treball actualment dut a terme pel Consorci comença a
superar la capacitat de treball gestionable per la seva plantilla actual.
Atès que no es preveu una disminució d’aquest volum de treball.
Atès que la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, (en endavant Llei municipal) regula el règim dels
consorcis locals (arts. 43 i següents) reconeixent la naturalesa d’ens
locals d’aquests ens.
Atès que l’art. 92.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local, estableix que les funcions públiques que impliquin exercici
d’autoritat, haurà de dur-se a terme per personal funcionari.
Atès que l’art. 22 dels Estatuts del Consorci regulen el règim del personal
al servei del Consorci, establint que podrà ser laboral o funcionari,
adscrit en aquest darrer cas per qualsevol administració pública.
Atès que l’art. 50 de la Llei municipal estableix que els estatuts del
consorci local han de regular el règim del seu personal.
Atès l’art. 47.2 de la Llei municipal estableix que els acords dels ens
locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre els
consorcis, com també per aprovar-ne o modificar-ne els estatuts, s’han
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la corporació. Els acords esmentats, juntament amb els estatuts, s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, com a tràmit previ a
l’aprovació definitiva.
Per tot l’exposat abans,

propos al Ple l’adopció del següent acord;

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 22 dels Estatuts
del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística al sòl rústic
a l’illa de Menorca, relatiu al personal al servei del Consorci, que
passarà a tenir la següent redacció:
“El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu
objecte i finalitats. El seu nombre, categories i funcions estaran
determinades en la plantilla i en la Relació de llocs de treball aprovades
per la Junta de Govern de conformitat amb la normativa vigent.
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El Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit de les
entitats consorciades.”
SEGON.- Encomanar al Consorci per a la protecció de la legalitat
urbanística del sòl rústic a l’illa de Menorca la realització dels tràmits
necessaris per a l’exposició al públic de l’expedient per un termini d’un
mes comptats des de l’endemà del dia que es publiqui el corresponent edicte
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En l’anunci de l’exposició
s’haurà de fer constar la data d’adopció dels diferents acords per part de
totes les administracions consorciades. Si no s’hi presenten al·legacions o
suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores
provisional
i
la
presidència
del
Consorci
ho
comunicarà
a
les
administracions consorciades i ordenarà la publicació del text dels
estatuts modificats en els butlletins oficials corresponents.
Si es produïssin al·legacions en el tràmit d’informació pública dels
estatuts, aquestes s’hauran de trametre al Consorci per tal que en dicti
resolució i aprovi de manera definitiva la modificació dels Estatuts.
Un cop adoptats els acord d’aprovació definitiva per tots els ens
consorciats, aquests ho comunicaran a la presidència del Consorci, que
ordenarà la publicació íntegra del text dels estatuts modificats em el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
EL BATLE,
Andrés Moll Huguet
Es Migjorn Gran, 17 de març de 2008”
A la vista de la proposta anterior, que ha rebut el dictamen favorable de
la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori, el Ple
l’aprova per unanimitat.
DESÈ.- PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2008 I PLANTILLA DE
PERSONAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 25.03.2008, favorable a l’aprovació inicial del
Pressupost General per a l’exercici 2008, les seves bases d’execució i la
plantilla de personal en els termes presentats per l’alcaldia; el Sr. Batle
assenyala que el debat començarà amb un primer torn d’intervencions,
després –i si és necessari- un segon torn, i a continuació es votaran les
esmenes presentades pel grup socialista. Finalment se sotmetrà a votació el
pressupost amb la incorporació o no de l’esmenes segons procedeixi.
El Sr. Batle reconeix que el Pressupost es presenta tard atès que és el
primer projecte pressupostari del nou equip de govern i aquest volia
estudiar amb detall la situació municipal per establir prioritats;
manifesta que el des Migjorn Gran és un ajuntament petit i que no tots
pensen igual, per la qual cosa les prioritats són diferents per a cada grup
polític. Reconeix que el municipi compta amb unes infrastructures bastant
acceptables i que ara el que es pretén és que els ciutadans puguin gaudir
dels beneficis de les mateixes i dels diferents serveis, tendint a la seva
consolidació. Manifesta, respecte als ingressos, que aquests s’han calculat
en virtut de les darreres liquidacions pressupostàries i que no s’han
augmentat els imposts; comenta breument les transferències previstes i
destaca la del Govern Balear per cobrir les retribucions de la jornada de
l’alcaldia. Pel que fa a les despeses, el Sr. Batle detalla les inversions
més destacades (remodelació de la plaça de l’Av. de la Mar, la urbanització
de la zona propera a la plaza menorca o el Pla insular d’instal·lacions
esportives); en matèria de personal diu que s’han incrementat les
retribucions dels treballadors en funció del catàleg aprovat durant 2007 i

segons les prescripcions de la Llei de pressuposts generals de l’Estat;
finalment, en despeses corrents destaca l’obligació d’abalisar i establir
el servei de vigilància a la platja de Binigaus, atesa la seva catalogació.
S’atorga la paraula al grup socialista i el seu portaveu diu que serà el
Sr. Sánchez qui exercirà avui com a portaveu socialista en matèria
econòmica, si bé demana que els tres membres puguin intervenir durant el
debat.
Assumeix la paraula el Sr. Sánchez i diu que li hauria agradat escoltar
primer la intervenció de la portaveu d’alternativa i veure quines són les
seves prioritats, ja que el seu grup podria sentir-se ideològicament més
còmode. Diu que a la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori l’equip de govern no va fer una presentació del pressupost; la
sessió es va reduir a una sèrie de preguntes del grup socialista (atès que
no havien vist la liquidació per partides del pressupost). La presentació
del document pressupostari es va fer realment per premsa el diumenge
anterior, la qual cosa demostra la poca transparència i manca de respecte
institucional per part de l’equip de govern. La valoració política i social
del projecte és negativa, ja que –segons el seu grup- no és un pressupost
adequat a les necessitats del municipi; diu que arriba tard i es demana si
aquesta tardança és fruit de la inexperiència –tal com diu el Sr. Batle- o
és el resultat d’un problema intern de l’equip de govern, ja que sembla que
l’aprovació del pressupost se desencalla quan dimiteix el regidor
d’hisenda, dimissió que també serà tractada a la sessió d’avui. Respecte a
les seves declaracions en premsa, vol matisar que atribueix la tardança del
pressupost a la manca d’acord entre els dos grups pel que fa a les
prioritats.
Continua el Sr. Sánchez afirmant que és un pressupost sense consens;
recorda que el programa d’alternativa recollia la pretensió de fer un
ajuntament de tots, així com la idea de fer uns pressuposts participatius i
audiències públiques, i que no s’ha fet res de tot açò. Diu també que les
prioritats contingudes al projecte són totalment errònies: el partit
popular va dir en campanya electoral que volia fer un geriàtric, una sala
multifuncional, la Casa Consistorial... i que cap d’aquestes actuacions ve
recollida al pressupost, per la qual cosa el pressupost s’equivoca de
prioritats. Vol felicitar a la regidora d’esports, Sra. Francesca, ja que
la seva àrea ha capitalitzat les inversions de 2008. Manifesta que és segur
que els usuaris demanden una sala de fitness ja que actualment tenen poc
espai, però al menys el tenen; en canvi, la cultura no té cap espai. Diu
que el seu grup no s’espanta per fer un préstec però no està d’acord en
destinar-lo a la construcció d’una sala de fitness sinó a cobrir la demanda
cultural i musical del municipi; per altra banda, que considera que s’han
prevists despeses innecessàries que es posaran de manifest amb les esmenes,
i que s’han obviat altres que són necessàries per la posada en marxa del
centre de dia. També afirma que l’equip de govern no vol assumir la seva
responsabilitat respecte l’escoleta infantil: alternativa va dir durant la
campanya electoral que la titularitat i la gestió de l’escoleta serien
públiques i el projecte de pressupost no recull aquesta previsió.
Pel que fa als ingressos, el Sr. Sánchez diu que estem davant un pressupost
enganyós: introdueix uns ingressos corrents extraordinaris, com els
prevists per sancions urbanístiques (que són impensables tenint en compta
la mecànica de la disciplina urbanística i el fraccionament del pagament
acordat en el seu moment), i altres ingressos que degut a l’evolució actual
del cicle econòmic es veuran afectats a la baixa.
Per tot açò, el Sr. Sánchez diu que no veu gens clar el projecte i que
aquest s’hauria de retirar i pensar una nova proposta.
A continuació correspon el torn a Alternativa pes Migjorn Gran. La seva
portaveu, Sra. Mira, diu que el projecte es basa en la contenció de
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despeses i consolidació de serveis,
que es tracta de cobrir les
necessitats del dia a dia i el manteniment de les infrastructures. Com a
prioritat es marca la consolidació de serveis: així, s’ha previst la
contractació d’un dinamitzador juvenil (que fins avui ha sigut molt
irregular) i dos treballadors familiars més (un a ½ jornada i un a jornada
completa durant cinc mesos).
Respecte a la tardança en la presentació del projecte diu que no és per
desavinences entre els dos grups sinó per la conveniència i necessitat
d’elaborar un estudi rigorós de l’herència rebuda i per poder determinar
com distribuir els diners públics.
La Sra. Mira continua la seva intervenció assenyalant que el grup
d’alternativa fa feina de cara a les necessitats reals del poble; així i
respecte a la sala multifuncional diu que cultura no és tenir un espai sinó
poder fer i desenvolupar activitats culturals, fer cultura, i remarca que
des de l’Ajuntament es fan activitats i es convida al grup socialista però
que aquest no es presenta. Pel que fa a l’escoleta infantil manifesta que
el projecte de pressupost no es contradiu amb el programa electoral
d’alternativa; comenta que el seu grup pensava que la titularitat encara no
era municipal però que, una vegada en el govern, va descobrir que ja ho era
i que només mancava determinar el tipus de gestió, sempre amb la premissa
que aquesta serà pública: el que s’ha de determinar i decidir és si serà
directa o indirecta.
La portaveu d’alternativa diu que a data d’avui i de moment no és necessari
preveure convenis amb la Creu Roja o amb IB-SALUT pel centre de dia; fa uns
10 mesos que el centre es va obrir i només compta amb un usuari al qual
s’ha de destinar un treballador familiar a jornada completa i un altre a
mitja jornada, quan els treballadors del servei d’ajuda a domicili atenen
una mitjana de 15 usuaris/dia.
El Sr. Batle pren la paraula i indica que el projecte de pressupost va ser
lliurat al grup socialista amb 15 dies d’antelació i que en Comissió
Informativa es va dir que es podia demanar i fer totes les còpies que
volguessin de l’expedient que estava íntegre i a la seva disposició des del
dia de la convocatòria de la Comissió; comenta que no s’ha fet cap còpia
però s’han presentat les esmenes una hora abans de tancar les oficines.
Comenta que el mandat de l’equip de govern és de quatre anys i que no totes
les previsions electorals poden sortir amb un sol exercici: es faran però
poc a poc.
El Sr. Sánchez vol fer constar que és impresentable que el Sr. Batle digui
que les esmenes es presenten només una hora abans quan aquestes no s’han
pogut redactar fins després de la celebració de la Comissió Informativa de
dia 25.
El Sr Moll Triay, del grup socialista, demana la paraula i diu que els tres
grups amb representació institucional preveien la sala multifuncional en
els seus programes electorals. El grup socialista, per altra banda, també
va incloure la necessitat d’ampliar el poliesportiu però aquesta ampliació
s’havia de fer en un terreny diferent al previst per l’actual equip de
govern; així, recorda que el Sr. Batle va dir als empresaris que faria un
pàrking en els terrenys en els que ara pretén fer la construcció de la sala
de fitness. Diu que el seu grup prima la sala multifuncional i que el PSOE
Menorca defensava la seva construcció, per la qual cosa ell es compromet ha
rallar amb la Presidència del CIM o amb la Sra. Consellera de Cooperació –
present a la Sala- per aconseguir aportació supramunicipal. Finalment,
demana a la portaveu d’alternativa si pensa deixar una instal·lació
municipal com el casal de joventut sense obrir fins la contractació del
dinamitzador juvenil.

La portaveu d’alternativa contesta que s’ha procedit a insonoritzar el
local i que aquest s’obrirà quan es pugui aconseguir un responsable del
centre.
Tancat el debat, es procedeix a la lectura de les esmenes al projecte de
pressupost presentades pel grup socialista:
“Atès que el nostre grup va rebre còpia del projecte de pressupost el 10 de
març de 2008 (registre de sortida 00425) on constava parcialment la
informació de l’expedient.
Atès que el nostre grup no ha tingut accés a la liquidació de despeses a
nivell de partida econòmica, ni el desglossament de la relació de llocs de
treball amb les seves retribucions.
Atès que fins a la comissió informativa del passat dimarts 25 de març de
2008 no vàrem poder plantejar els dubtes i informacions que només van
respondre parcialment els regidors membres de la comissió de govern en el
nostre municipi.
Atès que l’equip de govern va presentar en premsa (25 de març de 2008) el
document pressupostari (abans de presentar-lo als propis membres del nostre
grup) mostrant al nostre entendre la disponibilitat al consens polític que
té aquest govern PP-Alternativa que predica però no practica la
transparència i el debat polític.
Atès que aquest projecte no contempla els compromisos electorals dels grups
Alternativa i PP que ara fa 9 mesos van presentar en els seus programes
electorals, constituint açò una autèntic frau social i polític segons la
nostra concepció de la política local.
Presentem,
PRIMER.- Una esmena per a que l’equip de govern retiri en la seva TOTALITAT
aquest projecte de pressupost i el treballi en el sentit de dotar-lo de
noves prioritats d’acord amb els seus compromisos electorals i el necessari
debat i consens polític amb el nostre grup que representa una bona part de
l’electorat del nostre municipi.
SEGON.- Un conjunt d’esmenes PARCIALS que en el nostre
millorar els objectius polítics del projecte de pressupost.

entendre

poden

En primer lloc pensem que s’ha de subsanar un greu defecte del mateix, la
sobre-pressupostació d’ingressos municipals que van a finançar despeses que
al nostre entendre no són prioritats socials i veïnals del onstre municipi.
Codi
11201
11400
28200
31202
39100
45501
45504
45508
46201
46205
46206
47000

Descripció
IBI urbà
Plusvàlues
ICIO
Llicències obra
Multes urbanístiques
CAIB per AL21
CAIB per PIJ
Caib PER ADL
CIM per AL21
CIM per PIJ
CIM per ADL
Aportació a serveis platges St. Tomàs

ALTA

10.000,00
4.000,00
25.200,00
6.000,00
2.000,00
4.200,00
6.000,00

BAIXA
50.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
1.000,00 €
112.604,90 €
€
€
€
€
€
€
€
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76100 Aportació CIM a sala multifuncional (33%)

41.820,90 €
99.220,90 €

208.604,90 €

Volem expressar amb aquesta esmena d’ajust dels ingressos municipals la
necessitat que l’equip de govern orienti la seva tasca a aconseguir el
finançament extern de més serveis municipals.
D’aquest fet, se’n deriva la necessitat de presentar esmenes de reducció de
despeses que en alguns casos suposen despeses supèrflues i que en altres
volem expressar la necessitat de reorientar les inversions i projectes
municipals d’acord amb una visió social més adequada del poble.
Codi
120-10000
120-22710
120-62300
220-22103
220-22601
220-62300
220-62500
313-48907
313-48908
420-22700
420-13000
420-22707
432-22706
440-22700
440-48901
451 22608
451-48980
451-62600
452-22706
452-62202
451-62200

Descripció
Retribucions batle i regidors
Inventari municipal
Adquisició maquinària i utillatge
Combustible policia local
Aportació municipal festa policia
Adquisició maquinària i utillatge
Adquisició mobiliari
Ajuts per a ingressos residencials
Convenis posada en funcionament CD
Edifició butlletí municipal
Personal Escola Xibit
Gestió Escola Infantil Xibit
Estudis i treballs tècnics
Treballs altres empreses
Al GOB
Despeses diverses cultura
A l’assoc per Migjornale
Adquisició fotocopiadora bibliotec
Estudis i treballs tècnics
Pla insular d’instal·l. esportives
1ª fase Sala Cultural Multifunc.

ALTA

BAIXA
21.000,00
11.960,00
1.500,00
1.000,00
5.000,00
2.700,00
2.280,00
6.420,00

€
€
€
€
€
€
€
€

3.000 €
2.500,00 €
15.000,00 €
15.000,00
20.000,00
10.000,00
1.400,00
2.000,00

€
€
€
€
€

2.000,00 €
1.800,00 €
24.824,00 €
126.730,00 €
126.730,00 €
146.730,00 €

256.114,00 €

Aquestes modificacions s’han presentat respectant el principi d’equilibri
entre ingressos i despeses, millorant la situació d’estalvi net de la
Corporació.
Ingressos
Despeses
Balanç

Altes
99.220,90 €
146.730,00 €

Baixes
208.604,90 €
256.114,00 €

0,00 €

Grup socialista des Migjorn Gran.
27 de març de 2008.”
El Sr. Batle assumeix la paraula i indica que el projecte de pressupost es
pot millorar però s’ha d’analitzar punt per punt; atès que no s’ha tingut
temps d’estudiar les esmenes proposa al grup socialista que les retiri i
les presenti en forma d’al·legacions durant l’exposició pública del
pressupost.
El Sr. Sánchez, del grup socialista afirma que no és procedent, que el grup
popular emprava aquesta tàctica però que no la considera convenient ni
adequada atès que dilata la entrada en vigor del pressupost; manifesta que
presentar al·legacions és complicar molt la tramitació administrativa de
l’expedient i que les al·legacions només es poden presentar en determinats

supòsits establerts a la normativa. Diu que si es presentessin,
provablement a l’equip de govern no li agradaria l’informe que hauria de
fer la intervenció municipal si aquesta valorés que els ingressos estan
realment sobre-pressupostats.
La portaveu d’alternativa diu que el seu grup està d’acord amb la postura
del Sr. Batle de negociar les esmenes en forma d’al·legacions.
El Sr. Sánchez afirma que el seu grup no vol posar entrebancs a la gestió
econòmica i que considera aquesta oferta totalment fora de lloc, per la
qual cosa no vol retirar les esmenes.
Tancades les intervencions se sotmet a votació l’esmena a la totalitat
presentada pel grup socialista i es computen tres (3) vots a favor, del
grup socialista, i cinc (5) vots en contra, dels grups popular i
alternativa pes Migjorn Gran, per la qual cosa es declara rebutjada
l’esmena a la totalitat.
A continuació el Sr. Sánchez vol explicar el conjunt d’esmenes parcials i
la regidora d’alternativa diu que per ella no és necessari i el Sr. Batle
diu que no fa falta; el Sr. Sánchez demana constin en acta aquests
comentaris.
Se sotmet a votació el conjunt d’esmenes parcials presentades pel grup
socialista i es computen tres (3) vots a favor, del grup socialista, i cinc
(5) vots en contra, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, per
la qual cosa es declara rebutjat el conjunt d’esmenes parcials.
Finalment se sotmet a votació la proposta d’aprovació del projecte de
pressupost i plantilla de personal en els termes presentats i dictaminats
per la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori i el Ple
acorda, per cinc (5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes
Migjorn Gran, i tres (3) vots en contra, del grup socialista:
Primer.- APROVAR inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2008 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:
CAPÍTOLS D'INGRESSOS

CRÈDITS

I

Impostos directes

686.875,00 €

II

Impostos indirectes

III

Taxes i altres ingressos

624.838,00 €

IV

Transferències corrents

483.220,00 €

V

Ingressos patrimonials

163.897,00 €

INGRESSOS CORRENTS:
VI

Alienació d'inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers
TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU:

85.500,00 €

2.044.330,00 €
-

€

624.266,00 €
2.404,00 €
350.000,00 €
3.021.000,00 €
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CAPÍTOLS DE DESPESA

CRÈDITS

I

Despeses de personal

926.829,34 €

II

Despeses en béns corrents i serveis

681.712,40 €

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

29.950,00 €
385.843,75 €

CORRENT

1.924.335,49 €

VI

Inversions reals

1.009.736,27 €

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

37.524,24 €
2.404,00 €
47.000,00 €

DE CAPITAL

1.096.664,51 €

TOTAL:

3.021.000,00 €

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 2008
1.- DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA

SUBESCALA

Amb habilitació de
caràcter nacional
Administració general

Secretaria
intervenció
Administratiu

Administració general
Administració general
Administració especial
Administració especial
Administració especial
Administració especial

CLASSE DENOMINACIÓ

Administratiu
(Suport gestió adm)
Administratiu
Administratiu
(Suport gestió adm)
Administratiu
Administratiu
(Suport gestió adm)
Tècnica
Arquitecte
Serveis especials Oficial cap Policia
Local
Serveis especials Policia Local
Serveis especials Policia Local

GRUP

NIVELL
C.DESTI

VACANT

A1/A2

25

NO

C1

16

NO

C1

16

C2

16

NO

A1
C1 (*)

22
18

SI
NO

C1 (*)
C1 (*)

15
15

Interí
Interí

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

especial
especial
especial
especial

SUBESCALA

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP

Serveis
Serveis
Serveis
Serveis

Policia
Policia
Policia
Policia

C1
C1
C1
C1

especials
especials
especials
especials

Local
Local
Local
Local

(*) Classificats al grup C només a efectes de retribucions

(*)
(*)
(*)
(*)

NIVELL
C.DEST
I
15
15
15
15

VACANT
Interí
Interí
Interí
Interí

3. DEL PERSONAL LABORAL FIX
CATEGORIA PROFESSIONAL
Treballador social
Cap manteniment
Peó manteniment
Peó manteniment
Suport administratiu
Suport administratiu (a extingir)
Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar
Cap neteja
Desador/a
Desador/a
Auxiliar biblioteca
Assessor urbanístic (30 h/set)
Psicòleg Serveis Socials i família (3/4 jornada)

VACANT
Interí
NO
Interí
Interí
NO
Interí
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
Projectes SOIB-CCLL
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)

TIPUS DE CONTRACTE
12 mesos
12 mesos
5 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
9 mesos
9 mesos
9 mesos
1 mes
1 mes

Tercer.- EXPOSAR al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el pressupost, les serves 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.
Abans de tancar aquest punt la portaveu d’Alternativa vol que consti en
acta que si el grup socialista presenta al·legacions aquestes s’estudiaran.
El Sr. Sánchez, del grup socialista vol que consti que és el Ple el que ha
d’estudiar i debatre les esmenes i no imposar que es presentin com
al·legacions.
ONZÈ.- DIMISSIÓ REGIDOR JAIME GARCÍA ROMAGOSA
Es llegeix l’escrit del Sr. García Romagosa, de data 15.02.2008 i registrat
amb el núm. 221:
“JAIME GARCÍA ROMAGOSA, con domicilio en Avda. de la Mar, nº 63.1º,3ª, de
esta población, y D.N.I. núm. 37702180M
EXPONE
Que presenta su

renuncia al cargo de Concejal de este Ajuntament.

Es por lo que
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SOLICITA
Se realicen los trámites reglamentarios para la efectividad de la renuncia.
Es Migjorn Gran a 15 de febrero de 2008”
Atès l’escrit anterior, el Ple pren coneixement i acorda, per unanimitat,
remetre certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral Central per
tal que expedeixi la credencial de nomenament a favor de qui correspongui.
Abans de finalitzar, el Sr. García manifesta que la seva renúncia és deguda
a motius estrictament personals.
El Sr. García abandona la sala.
DOTZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
No hi ha
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21:55 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

