ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 31/01/2008.
As Migjorn Gran, a les 21:00 h del dia 31/01/2008, 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
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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària tinguda per
l’Ajuntament Ple el dia 28.11.2007.
El regidor Sr. Sánchez Tuomala demana la paraula i manifesta que el seu
grup votarà en contra de l’aprovació de l’acta –i serà la primera vegada-,
no per l’acta en sí ni pel seu contingut sinó pel que està succeint a
nivell de govern. Indica que el vot en contra significa una protesta
institucional per acumulació de fets; així, per exemple, el seu grup no ha
tingut opció de manifestar la seva opinió o proposta sobre la distribució
de competències en relació a la Junta de Govern, no s’ha millorat la
participació dels grups, tal com el Sr. Batle i la Sra. Mira van assegurar
en el seu moment, a Junta de Portaveus només s’ha presentat un projecte
bàsic del nou ajuntament i aquella es convoca hora per hora per donar
compta dels punts de l’ordre del dia. Continua afirmant que l’Ajuntament és
el lloc per discutir els temes i no al carrer. Diu que altres fets que
motiven la queixa són que és dia 31 de gener i no s’ha aprovat ni presentat
el pressupost, o que la promesa Comissió Informativa per tractar els temes
de disciplina urbanística s’ha retardat sense motiu i que finalment, si es
certa la notificació rebuda ahir pel seu grup, es celebrarà a partir del 14
de febrer. Finalitza indicant que el seu grup no se’l té en compta i que es
tracta en definitiva d’una qüestió de sensibilitat, per la qual cosa demana
que la setmana vinent es reuneixi la Junta de Portaveus per discutir
seriosament el procediment a seguir.
El Sr. Batle contesta que la Junta de Govern ha rebut les competències que
s’han delegat des d’Alcaldia i que la resta de qüestions manifestades pel
Sr. Sánchez es contestaran en el punt de precs i suggeriments.
Se sotmet l’acta a votació i es computen cinc (5) vots a favor, dels grups
popular i alternativa pes Migjorn Gran i quatre (4) vots en contra, del
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grup socialista, per la qual cosa es declara aprovada l’acta de la sessió
ordinària de dia 28.11.2007.
SEGON.- DECRETS I RESOLUCIONS. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte dels decrets i resolucions dictats durant els mesos de
novembre i desembre i que fan referència a assumptes de personal (concessió
de vacances, assumptes propis i concessió de beques per fills), intervenció
(aprovació de despeses, certificacions d’obra i expedient de modificació de
crèdit), recaptació (aprovació padrons, baixes i liquidacions de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana), cementeri
(trasllat
de
restes),
contractació
(contractes
menors),
urbanisme
(concessió de
llicències d’obres i de primera ocupació,
pròrrogues de
llicències,
aprovació
de
projecte
d’obres
i
requeriment
cessió
aprofitament lucratiu), activitat de foment (concessió de subvencions),
estadística
(baixes
al
padró
d’habitants
per
caducitat),
justícia
administrativa (denegació recurs), concessió de comptadors d’aigua,
aprovació addenda conveni inter-administratiu, liquidació per ocupació de
la via pública i altres de tràmit i gestió ordinària.
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA DIPOSITADA PER GARANTIR EL CONTRACTE
D'EQUIPAMENT DE LA CUINA DEL CENTRE DE DIA
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de dia 24.01.2008, que diu:
“Atesa la sol·licitud de devolució de fiança definitiva dipositada per
l’empresa LÍNEA FRÍO, S.L. per “EQUIPAMENT DE LA CUINA DEL NOU CENTRE DE
DIA”
Vista l’acta de recepció de subministrament i l’informe favorable emès per
la secretària interventora, la Comissió per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- TORNAR la fiança dipositada per LINEA FRÍO, S.L. per un import total
de MIL CENT QUARANTA DOS AMB TRENTA SIS EUROS (1.142,36 €) com a garantia
definitiva del contracte d’equipament de la cuina del centre de dia”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
QUART.- OCUPACIÓ TEMPORAL ZONA MARÍTIM-TERRESTRE MITJANÇANT INSTAL·LACIONS
TEMPORALS 2008: REVISIÓ
En el quart punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen emès per la
Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori:
“Vist l’escrit presentat pel Sr. ANGEL DOMINGUEZ RODRÍGUEZ, concessionari
de la gestió del servei públic de les instal·lacions temporals a les
platges de Sant Tomàs i Sant Adeodat, amb el qual a més de presentar
l’estudi econòmic del servei corresponent a l’exercici 2007, demana que
durant l’exercici 2008 – atesa la poca rentabilitat que presenta el serveino s’incrementi l’import corresponent a l’IPC, a canvi de la reducció, el
concessionari es compromet a mantenir les tarifes corresponents a l’any
2006.
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció,

La Comissió acorda, per tres (3) vots a favor dels partits popular i
Alternativa per Es Migjorn Gran i dues (2) abstencions del partit
socialista, elevar al Ple la següent proposta:
Primer.- Procedir a una reducció del cànon a pagar pel concessionari de la
gestió del servei púbic de les instal·lacions temporals en les platges
corresponent a l’exercici 2008, consistents en no incrementar aquell amb
l’aplicació de l’IPC anual.
Segon.- Les tarifes a aplicar als usuaris seran les corresponents a l’any
2007.”
El portaveu socialista indica que el seu grup ja va estar d’acord l’any
passat i que enguany també.
La portaveu popular informa que es tracta del darrer any de la concessió.
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
CINQUÈ.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE
CENTRE DE DIA
Es llegeix el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona i la Sra. Baquero demana a la regidora de Serveis a la Persona pel
motiu de la modificació. La Sra. Mira contesta que l’ordenança únicament
regula el preu per estada diürna sencera i en l’actualitat només utilitza
el servei un usuari, essent la despesa municipal de 3.500 €/mes. Des de
l’ajuntament s’ha considerat convenient afegir dues noves modalitats de
prestació del servei: estada de matí o de capvespre ambdues amb dinar; amb
açò es pretén que puguin acollir-se més persones i activar el servei.
Finalitza indicant que no considera viable discutir el model de gestió si
el servei no disposa d’usuaris.
El portaveu socialista comenta que s’hauria de fer més difusió del centre;
la Sra. Mira contesta que el mes de setembre es va enviar un escrit als
potencials usuaris però que ara es tornarà a fer. El Sr. Sánchez diu que la
promoció del servei és molt necessària i que l’enviament de cartes no és
suficient, per la qual cosa convindria cercar altres maneres de promoció.
Finalment se sotmet a votació la proposta i el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pels serveis de
centre de dia, així com l’ordenança fiscal reguladora en el seu article 5,
que quedarà redactat de la següent manera:
Article 5.Servei
La quantia de la taxa pel servei de Centre de Dia serà:
Estada diürna sencera.................... 25,00 €
Estada matí o capvespre, amb dinar ...... 15,89 €
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.
SISÈ.- CONVENI CIM-AJUNTAMENTS PER A L'ORDENACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DEL TAXI
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La secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a
la Persona i la Sra. Baquero demana si s’han resolt els dubtes plantejats a
la Comissió. El Sr. Batle explica breument els antecedents del conveni i
diu que aquest instrument (consensuat per tots els Ajuntaments de Menorca i
el Consell) a efectes d’ordenar el funcionament de la prestació del servei
de taxi, divideix l’Illa en tres àrees, quedant integrat Es Migjorn Gran a
l’àrea centre; comenta que les àrees es divideixen en zones i s’autoritza
els titulars d’autoritzacions residenciades a qualsevol dels termes
municipals de l’Illa a recollir viatgers en qualsevol punt dels termes
municipals d’acord amb les normes de funcionament que s’estableixen.
Finalment, respecte les tarifes, diu que les de dins el municipi les
imposarà l’Ajuntament amb la pertinent ordenança fiscal i les tarifes
interurbanes les aprovarà el CIM.
A continuació
unanimitat:

se

sotmet

la

proposta

a

votació

i

el

Ple

acorda,

per

Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
Ajuntaments per a l’ordenació de la prestació del servei del taxi en els
termes que consten a l’expedient.
Segon.- Notificar l’acord anterior al CIM.
SETÈ.- REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS
LLEUGERS AMB CONDUCTOR: APROVACIÓ PROVISIONAL
Es dóna compta de l’esborrany de reglament consensuat per tots els
Ajuntaments de Menorca i el Consell, així com el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Serveis a la Persona.
Atès que no es produeixen intervencions, se sotmet la proposta a votació i
el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de servei del transport urbà de
viatgers en automòbils lleugers amb conductor en els termes que consten a
l’expedient.
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.
VUITÈ.- CONVENI COL·LABORACIÓ CIM-AJUNTAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT D'UNA
INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNCIPALS DE REMODELACIÓ DEL CAMP DE
FUTBOL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
tinguda el 23 de gener de 2008 i la secretària explica que el Consell ha
redactat aquest nou conveni per poder aportar els 120.000 euros que es van
incloure al protocol signat l’any 2005.
El portaveu socialista demana la paraula i indica que aquesta aportació té
el seu origen en el compromís adoptat pel pacte de progrés i el Cim i pel
qual cada entitat –Govern,CIM i Ajuntament- aportaria 1/3 del cost de
l’herba artificial; posteriorment i atès que el Govern Balear va baratar de
color polític el compromís no es va fer realitat. Finalment és el CIM el
que ha assumit el cost acordat, per la qual cosa vol donar les gràcies a
aquella entitat.
Se sotmet la proposta a votació i el Ple acorda, per unanimitat:

Primer.- Ratificar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament signat en data 10.12.2007, per al desenvolupament
d’una inversió en instal·lacions esportives municipals de remodelació del
camp de futbol municipal i d’implantació de gespa artificial.
Segon.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.

Abans de passar al torn de precs i suggeriments, el Sr. Batle demana si els
diferents grups municipals desitgen introduir per urgència qualque assumpte
a l’ordre del dia. La portaveu popular diu que quatre:
-

Conveni de cooperació entre l’Ajuntament i l’Associació Cultural i
Recreativa.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Banda de Música des
Migjorn Gran.
Conveni de col·laboració entre l’AMPA de l’Escola Infantil Xibit i
l’Ajuntament.
Moció Grup Alternativa pes Migjorn Gran: agressions contra la integritat
del poble maputxe.

Abans de votar la urgència el Sr. Sánchez, del grup socialista, demana el
motiu d’aquesta. La portaveu d’alternativa pes Migjorn Gran diu que la
secretària ho explicarà.
La secretària indica que, atès que ja es troba en funcionament la Junta de
Govern Local i es trobaven pendents d’aprovació o ratificació sis convenis,
es va estudiar quin era l’òrgan competent per a l’aprovació de cada un
d’ells; diu que a dia d’avui les competències es reparteixen entre el Ple,
el Batle, la Junta de Govern i la Tinenta de Batle de Serveis a la Persona,
i cada acte, aprovació de despesa, etc s’ha d’analitzar per determinar qui
l’ha d’aprovar. Dels sis convenis, 4 corresponien a la Tinenta de Batle i
dos a la Junta de Govern Local. Quan es va reunir la Junta de Portaveus i
es va fixar l’ordre del dia del Ple, no es van incloure els convenis atesa
la competència de cada òrgan. Continua la secretària indicant que es va
equivocar però al donar les instruccions a la secretària de la Comissió i
que açò ha generat un malentès entre els membres d’aquesta, al indicar-se a
la sessió de la Comissió que tots els convenis passarien a Ple. La
posterior convocatòria plenària no va recollir els convenis i, manifestat
el desconcert per la regidora Sra. Elena Baquero davant la secretària, la
Sra. Mira va donar instruccions a secretaria per introduir els convenis a
l’ordre del dia, per la qual cosa es fa -tal com determina la normativa
aplicable- prèvia declaració d’urgència. Finalitza indicant que és un tema
de determinació de procediment i competència d’òrgans.
El Sr. Sánchez, del grup socialista diu que si és un tema de procediment i
competència la Junta de Portaveus hauria de reunir-se i establir les regles
per a saber com funcionar davant futurs conflictes. Deixa de banda el tema
de procediment administratiu i diu que el seu grup votarà en contra de la
urgència ja que políticament considera que no és pertinent aprovar els
convenis quan encara no s’ha aprovat el pressupost de l’exercici 2008.
La portaveu d’alternativa contesta que s’ha mirat les actes dels darrers
quatre anys i que el grup socialista va aprovar diversos convenis abans de
l’aprovació del pressupost i posa com exemple el conveni amb la Banda de
Música de data 03.11.2003.
A continuació es produeix un breu debat sobre la data d’aprovació dels
diversos pressuposts i del corresponent a l’any 2004 i el Sr. Sánchez torna
a manifestar que políticament no està d’acord amb la proposta d’aprovació
dels convenis fins que no s’aprovi el pressupost de l’exercici 2008.
A la vista de tot açò la portaveu d’alternativa diu que no té cap
inconvenient en retirar els tres punts d’aprovació de convenis i així ho
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A continuació es presenta la moció del grup alternativa pes Migjorn Gran.
NOVÈ.- MOCIÓ GRUP ALTERNATIVA
INTEGRITAT DEL POBLE MAPUTXE

PES

MIGJORN

GRAN:

AGRESSIONS

CONTRA

LA

Després d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a estudiar el seu
contingut.
Es llegeix la moció:
“Vista la declaració i escrit, enviat per l’ong Comitè de Solidaritat amb
els pobles d’Amèrica, on es denuncia la vulneració dels drets humans i les
continues agressions contra la integritat del poble maputxe, el ple de
l’Ajuntament des Migjorn Gran
Vol manifestar el seu rebuig a qualsevol atemptat contra els drets humans
de qualsevol poble, com el que ara pateixen les comunitats maputxe a Xile,
alhora que vol donar suport al reconeixement dels pobles indígenes i a la
defensa del seus drets. Per aquestes raons,
Acorda dirigir-se a l’ambaixada xilena per tal de sol3licitar al seu govern
que:
1. Revisi la situació a què es veuen sotmeses les comunitats indígenes
afectades així com el tracte que reben els presos polítics maputxes (en
especial, el cas de Patricia Troncoso, en vaga de fam des de fa més de
100 dies), per tal de garantir el respecte als drets humans i a les
llibertats fonamentals d’aquesta població.
2. Estudiï l’opció d’obrir una via de diàleg, mitjançant una mesa o d’un
organisme intermediari, per solucionar el conflicte que pateixen les
comunitats indígenes maputxe afectades.
3. Ratifiqui, en la seva totalitat, el Conveni 169 de la OIT (aprovat per
les Nacions Unides), el qual permetria solucionar el conflicte i
garantiria que el poble indígena pugui gaudir dels mateixos drets i
oportunitats que la legislació nacional atorga als altres membres de la
població xilena.
Es Migjorn Gran, 31 de gener de 2008”
Se sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
10.1.- Pregunta escrita del grup socialista: Camp de futbol: Atès que ja
hem demanat formalment dos reunions amb la regidora d’esports. Davant les
constants insinuacions (informals) sobre el sobrecost injustificat i les
deficiències del projecte de camp de futbol: Es compromet l’equip de govern
a realitzar una comissió informativa on es debati específicament el tema i
on s’expressi formalment quins aspectes del projecte no són satisfactoris
per l’actual equip de govern?
La portaveu del grup popular contesta que a ella el grup socialista no li
ha demanat cap reunió formal i que en el decurs del darrer Ple ja va dir
que no volia entrar a discutir l’assumpte; manifesta que encara no s’ha
justificat el sobrecost i que el camp té unes greus deficiències que en
aquests moments està analitzant amb els tècnics però que no va comentant
pel carrer. Diu que les obres es
recepcionaren amb una sèrie de
deficiències que es van esmenant poc a poc: així, la caseta de l’aigua no

compleix amb la normativa, i l’herba del camp i la il·luminació també
presenten problemes. Finalitza indicant que el camp no s’hauria d’haver
inaugurat amb aquestes condicions, però que la seva feina ara es controlar
que s’esmenin els defectes.
El portaveu socialista demana si es farà una comissió per tractar el tema,
i el Sr. Sánchez, també del grup socialista, diu que bastaria simplement
amb afegir un punt per tractar la qüestió en una propera Comissió de
Serveis a la Persona.
A continuació el portaveu socialista diu que amb la redacció de l’escrit es
va equivocar ja que la reunió no la va demanar a la regidora sinó al Sr.
Batle, i que aquest va contestar que quan es presentessin les factures
acreditatives del sobrecost el cridaria i rallarien del tema. Per altra
banda, pregunta si quan la regidora diu que legalment no es podia
inaugurar, que hagués fet ella? Com a regidor responsable de l’àrea
d’esports d’aquell moment ell va optar per instal·lar un fil d’alimentació
de la bomba i així poder regar. S’hauria estimat més la regidora dir al
Club que el camp no es podia inaugurar? El portaveu socialista finalitza la
seva intervenció indicant que va dedicar part de la seva vida al camp de
futbol, que va fer molta feina per poder tirar el projecte endavant i ara
resulta que pel carrer es diu que tot es va fer malament, per la qual cosa
demana la llista de deficiències.
La portaveu popular i regidora d’esports vol fer constar en acta que ella
no ha dit que “legalment” no es podia inaugurar el camp, només que el camp
no s’hauria d’haver inaugurat i que en aquests moments no té la llista de
deficiències, per la qual cosa no la pot mostrar.
El portaveu socialista contesta que és molt fàcil criticar pel carrer. La
portaveu popular diu que també és molt fàcil emetre falsos testimonis i que
el regidor no ha de creure tot el que es diu pel carrer, que primer hauria
de contrastar amb la regidoria d’esports els comentaris de carrer;
finalitza indicant que esperarà a que el grup socialista li demani una
reunió formal per tractar el tema.
10.2.- Pregunta escrita del grup socialista: Ludoteca al carrer Major: ja
que aquest servei subvencionat per l’Ajuntament sembla haver-se traslladat
a l’antic edifici de l’escoleta infantil (situat al carrer major), quines
mesures de seguretat adoptarà l’equip de govern per impedir que els cans
dels vesins afectin a aquest servei del municipi?
La regidora de Serveis a la Persona contesta que de moment mentre no es
presentin denúncies de particulars no es farà res; diu que l’Ajuntament va
tramitar un expedient sancionador, va presentar denúncia davant el jutjat i
també davant la Delegació del Govern, però no han servit de gaire. Demana
que els particulars presentin queixes davant l’Ajuntament.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que la finalitat de la pregunta és
aconseguir que la policia local es desplaci al lloc durant les hores
d’entrada i sortida de la ludoteca per tal de garantir la seguretat dels
fillets. El Sr. Batle diu que comentarà aquest punt amb la policia.
10.3.- Pregunta escrita del grup socialista: polígon industrial: com es
troba l’execució i finalització d’aquest important espai municipal? Quins
terminis preveu l’equip de govern per que els empresaris del municipi es
puguin traslladar en condicions de legalitat?
El Sr. Batle contesta que l’arquitecta municipal va inspeccionar les obres
i va trobar una sèrie de deficiències que ja s’han notificat a
l’interessat. Diu que el problema més greu és el clavegueram, que està per
davall de l’estació de bombeig; el dia 7 es celebra una reunió amb l’IDI.
Altra qüestió rellevant és la del accés: s’ha previst mantenir una reunió
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amb el tècnics del Consell Insular per estudiar l’assumpte i proposar
solucions.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que la Comissió Informativa
d’Hisenda, Règim Intern i Territori podria informar del resultat d’aquestes
reunions; el Sr. Batle contesta que el grup socialista, si ho desitja, pot
assistir a les reunions.
10.4.- Pregunta escrita del grup socialista: Projecte noves cases
consistorials: en quin estat es troba el projecte de noves cases
consistorials del municipi? Quins calendaris preveu l’equip de govern? Quin
cost i quin finançament tenen previst?
El Sr. Batle contesta que el projecte és el que es va veure en el seu
moment en Junta de Portaveus; diu que l’arquitecta municipal va fer un
estudi del mateix amb unes propostes de modificació i es va enviar a la
Conselleria que avui mateix ha contestat. Ara la resposta s’estudiarà pels
serveis tècnics i s’informarà a l’oposició.
10.5.- Pregunta escrita del grup socialista: Nous projectes esportius: ens
pot informar l’equip de govern dels anuncis fets per l’Alcalde en premsa
sobre la planificació de noves instal·lacions esportives al municipi? Quin
cost i com pensa finançar-les aquests consistori?
La regidora d’esports contesta que ella ja li va dir al Sr. Batle el que
pensava de l’article de premsa al que fa referència la pregunta. Afirma que
s’ha elaborat un petit estudi sobre les necessitats esportives i que la
prioritat és la construcció d’una sala de musculació. El Consell Insular
primer va dir que participaria amb un 33% i que el Govern Balear afegiria
un altre 33%, però que finalment només participa el Consell Insular amb un
33% a pagar en 10 anys. Continua indicant que també es volia fer una sala
per activitat dirigida però el pressupost total era de 300.000 euros, per
la qual cosa es farà la inversió en dos anys, executant primer la
construcció de la sala de musculació; atès que l’equipament de la sala es
farà al final, dins el Pla Territorial d’Instal·lacions i Equipaments
Esportius 2008 s’ha inclòs la reposició del material més vell per import de
20.000 euros.
10.6.- Pregunta escrita del grup socialista: disciplina urbanística: ja que
la paraula de l’Alcalde no ha servit de res incomplint els successius
compromisos de dur a comissió els expedients de disciplina urbanística a fi
d’acordar i consensuar les formes de tramitar-los... pot l’equip de govern
i les dos forces polítiques que el composen comprometre’s a desencallar
aquesta paràlisi en la gestió de la disciplina urbanística del municipi?
Tenen algun acord polític sobre la matèria per resoldre aquest assumpte?
El Sr. Batle contesta que el grup socialista ja haurà rebut un escrit
indicant els dies de celebració de les comissions de disciplina; comenta
que l’Ajuntament ja té una foto aèria del tot el terme, foto que facilitarà
molt la feina.
La portaveu d’Alternativa pes Migjorn Gran diu que ella no ha rebut cap
escrit i que espera que la Comissió es faci quan abans.
10.7.- Pregunta escrita del grup socialista: pressupost municipal: ja que
som el darrer municipi de l’illa en aprovar el pressupost municipal del
2008, i sense haver convocat ni tan sols comissió per discutir el projecte
de l'equip de govern quin calendari té previst l’equip de govern per
debatre i aprovar el pressupost 2008? Com pensa gestionar aquests primers
mesos de l’any 2008 sense pressupost aprovat? És expressió aquest retard de
la paràlisi política i de gestió a que ens tenen acostumat ja als
migjorners des que van assumir les responsabilitas de govern?

El Sr. Batle contesta que atès que el pressupost de 2008 encara no s’ha
aprovat, es considera prorrogat el pressupost de l’exercici 2007. Diu que a
la major brevetat es repartirà el document i es concediran uns dies per a
discutir-lo.
10.8.- Pregunta escrita del grup socialista: gestió de residus: davant les
denuncies d’alguns vesins de que després de esforçar-se en reciclar veuen
com el rebuig es mescla amb la matèria orgànica per part del servei de
recollida: pot el CRSU emetre informe sobre els resultats del reciclatge en
el nostre municipi per tal de detectar alguna anomalia? Pot la policia
local realitzar controls esporàdics per controlar la qualitat del servei
realitzat? Es compleixen els acords contractuals pels que s’empra en els
calendaris pactats el camió de doble càmera?
El Sr. Batle contesta que no hi ha constància de denúncies però que es
demanarà informe al CSRU; diu que la policia local, pels horaris que té, no
pot fer el control demanat però que es demanarà al CRSU.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que s’està mesclant, per la qual
cosa quan tengui una foto que acrediti els fets farà la pertinent denuncia.
10.9.- Pregunta escrita del grup socialista: tancament i serveis del
poliesportiu: Per quina raó va romandre el poliesportiu tancat fins a 15
dies en el mes de desembre de 2007? Es compensarà als usuaris en algun
sentit per aquesta pèrdua de dies de serveis? Com es troba l’estat de la
neteja del poliesportiu municipal? Es manté la dedicació del personal
municipal de neteja a aquest servei?
La regidora d’esports lliura a la Secretària el programa d’activitats de
nadal al pavelló municipal per si algú està interessat en la seva consulta,
així com la resposta escrita a les preguntes anteriors. La resposta es
transcriu a continuació:
Per quina raó va romandre el poliesportiu tancat fins a 15 dies en el mes
de desembre?
“Com sap tot el municipi, el pavelló va ser l’escenari del concert de Nadal
que va protagonitzar la nostra banda de música municipal, el dia 4 de
gener.
Aquest acte va obligar a adequar el pavelló correctament posant les estores
protectores i l’escenari. Aquest fet lògicament va deixar la instal·lació
en unes condicions poc òptimes i algunes activitats van tenir que ser
modificades.
No obstant el pavelló va romandre obert tots els dies que no eren festius,
i només es va tancar el dia 24, 25, 26 de desembre i el dia 1 de gener.
Tots els altres dies va romandre obert i de fet el servei del poliesportiu
obria puntualment a l’horari habitual tant les instal·lacions esportives
com la pista multifuncional a l’aire lliure.
Algunes activitats es van veure inevitablement afectades per les condicions
de la pista, però es va intentar donar solucions a cadascuna de les
activitats:
-

-

AEROBIC, es van desenvolupar totes les sessions d’aeròbic en dies no
festius, fins i tot el dia 3 i 5 de gener que no es va poder
desenvolupar al pavelló i les abonades es van desplaçar a la sala
multifuncional de l’escola.
MANTENIMIENT NIT, es va donar el servei bàsicament al gimnàs, però les
usuàries van tenir una alternativa.
IOGA. Es van seguir desenvolupant les activitats en la sala polivalent
de l’escola pública, com s’ha fet durant tot l’any.
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•
•

-

-

GERONTOGIMNÀSTICA I MANTENIMENT MATÍ. Aquestes dues activitats són les
úniques que van deixar-se de fer, degut a dos motius bàsicament:
El primer l’estat de la pista en el grup de senyores i gent gran
dificulta la continuïtat de l’activitat, ja que el grup no s’adapta tan
bé.
El segon, que habitualment aquests grups normalment opten per descansar
i dedicar-se majoritàriament a activitats relacionades amb les festes.
També volem manifestar que segurament algun usuari estaria disposat a
continuar, però la realitat és que el grup pràcticament deixa
d’assistir.
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA, es va desenvolupar dins de les possibilitats les
activitats dins el pavelló, i els dies en que no va ser possible (dos
dies) van fer activitats alternatives a les pistes de tennis.
MULTIESPORT, l’activitat normal no es va poder desenvolupar, i es va fer
una alternativa com pintar.
PATINATGE. Aquesta va ser una de les activitats que no va ser possible
desenvolupar, degut a la particularitat de la pista. S’ha de tenir en
compte que només van deixar-se de fer dues sessions ja que els altres
dos dies eren festius. També s’ha de destacar que preveient la falta
d’activitat d’aquests dos dies, es va organitzar una activitat festiva
el dia 22 de desembre, on els alumnes van gaudir d’activitat de
patinatge de les 9’30 a les 13’3’, recuperant així d’alguna manera
l’activitat dels dos dies perduts.
TENNIS INFANTIL I ADULT. Es van donar totes les sessions que s’havien de
donar, encara que l’assistència no fos molt alta.
BADMINTON. També va ser una de les activitats que van patir la situació
originada per la celebració del concert, però no vam tenir alternativa.”

Es compensarà als usuaris en algun sentit per aquesta pèrdua de dies de
serveis?
“Els usuaris evidentment quan s’apunten a una activitat esportiva
municipal, tenen assumit que els dies festius no poden gaudir de
l’activitat.
És el cas de la coincidència en el mes de desembre i gener en que es
concentren la majoria de dies festius, i a part hi ha l’agreujant de
l’organització del concert de Nadal que obliga encara a reduir més el
servei esportiu en les festes de Nadal.
L’Ajuntament considera que va compensar els usuaris oferint alternatives:
- Patinatge, activitat de dia 22 de desembre – Trobada patinatge
Ferreries, Mercadal, Alaior, Es Migjorn Gran- on els patinadors i
patinadores van poder recuperar parcialment les dues hores d’activitat,
amb una activitat de 9’30 a 13’30h.
- Activitat pel més petits. El dia 20 de desembre es va organitzar una
Festa multiesportiva, oferint activitats recreatives a tots els fillets
i filletes de Migjorn i convidant-los a benenar. L’activitat va ser un
èxit amb 60 participants.
- Organització d’un torneig de bàsquet 3x3 dia 20 de desembre. Es va
organitzar una activitat juntament amb el club de bàsquet per donar una
opció més als ciutadans des Migjorn Gran. S’ha de dir que el poder de
convocatòria no va tenir l’èxit esperat.
- Apertura del poliesportiu a tots els abonats. Es va informar i es van
penjar cartells informant del següent servei a tots els abonats: en els
dies que la instal·lació està oberta al públic (27,28 de desembre i 2,
3, 4 de gener) la sala de fitness estarà oberta a tots els abonats
perquè pugueu fer activitat física i així recuperar els dies festius que
no podeu practircar la vostra activitat.

Per tant, es va intentar compensar als usuaris donant alternatives als
abonats dins el mateix període d’activitats i no es va plantejar cap
compensació, ja que s’entén que es va seguir donant el servei salvant la
circumstància de la celebració del concert de Nadal.”
Com es troba l’estat de la neteja del poliesportiu municipal? Es manté la
dedicació del personal municipal de neteja a aquest servei?
L’esta de neteja es manté dins els límits acceptables i el personal
esportiu revisa l’estat de la pista. Durant el primer trimestre no s’han
registrat queixes per part dels usuaris i entenem que s’està complint dins
dels nivells esperats.
Es segueix mantenint la dedicació de personal municipal a la neteja. De fet
ara mateix s’està estudiant”.
La regidora d’esports afegeix verbalment que s’ha dotat el poliesportiu amb
saboneres, seca mans, papereres, etc i que es passarà un qüestionari als
usuaris per si es volen fer queixes o suggeriments.
10.10.- Pregunta escrita del grup socialista: despatx per a la feina
institucional: pensa complir l’Alcalde algun dia amb la seva paraula de
dotar-nos d’un despatx per a la feina institucional d’oposició? Ja que el
grup Alternativa va declarar en plenari la premura per solucionar aquest
tema, pot des de la seva responsabilitat de govern prendre mesures per
solucionar aquesta trista situació?
El Sr. Batle contesta que quan ell va arribar a l’Ajuntament la distribució
dels despatxos era la mateixa que avui, que s’ha demanat permís al Bisbat
per fer les obres i que quan aquest arribi s’executaran. La portaveu
d’Alternativa diu que ella insisteix al Sr. Batle per solucionar el tema i
el regidor del grup socialista, Sr. Joan Sánchez diu que, si volgués,
l’equip de govern podria assignar un espai municipal fora de la Casa
Consistorial.
10.11.- Pregunta escrita del grup socialista: cavall blanc: davant la
petició del grup socialista de que l’Ajuntament garanteixi la legalitat
urbanística i d’activitats d’aquest local abans de la seva reobertura,
quines passes ha fet l’ajuntament en aquest sentit? Ha pogut confirmar o
desmentir l’Ajuntament la intenció dels promotors del negoci de tornar a
obrir-lo?
El Sr. Batle contesta que el jutjat va clausurar el local i la policia
local està en contacte directe amb el Jutge; afirma que ningú ha demanat
res a l’Ajuntament i que es farà complir la legalitat vigent.
El regidor socialista, Sr. Sánchez, diu que ara seria el moment de revisar
l’activitat per a la qual el local té llicència.
10.12.- Pregunta escrita del grup socialista: projecte d’urbanització de 3ª
fase Sant Tomàs i cessió del 10% d’aprofitament lucratiu: davant les
informació aparegudes en premsa, en quin estat es troba la petició de
compliment de la llei (en referència a les declaracions del Sr. alcalde de
2 de gener de 2008 a UH Menorca) als promotors pels que han de cedir a
favor de l’ajuntament un terreny per valor de 515.984 euros?
El Sr. Batle contesta que l’Ajuntament va notificar als promotors els valor
a aportar corresponent al 10%; la promotora no ve d’acord i els serveis
tècnics estan revisant l’expedient. Una vegada revisat es presentarà
l’expedient a Comissió Informativa.
El portaveu socialista diu que ell està dispost a participar en les
reunions que siguin necessàries.
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10.13.- Pregunta escrita del grup socialista: junta de portaveus: quins
altres objectius a banda de repassar els punts de l’ordre del dia dels
plenaris pensa donar l’equip de govern a la Junta de Portaveus? Es pot
convocar aquesta reunió amb l’antelació formal i necessària? Seria molt
demanar que es preparéssim les reunions aportant documents? Té sentit
gastar recursos municipals si no pensen donar-li unes funcions polítiques
més de debat i consens entre els grups polítics?
El Sr. Batle contesta que respecte a les convocatòries ja es van demanar
disculpes a la darrera sessió i diu que les properes en convocaran amb dos
dies d’antelació. El portaveu socialista demana que sigui amb una antelació
mínima de tres dies. La portaveu d’Alternativa diu que es comenti en una
propera sessió de la Junta.
10.14.- Pregunta escrita del grup socialista: jornada intercultural: quins
objectius es plantejava l’equip de govern en l’organització de les jornades
multiculturals realitzades a finals de 2007? Com valoren els resultats de
les mateixes?
La regidora de Serveis a la Persona contesta que els objectius eren els
mateixos que els que tenia el grup socialista: promoure la integració. Diu
que es va fer durant el mes de desembre i de manera diferent: el matí
degustació de menjar típic de Perú i Ecuador i el capvespre un compta
comptes d’Àfrica i un documental sobre el tema escolar. Comenta que la
degustació va estar bastant bé i el número d’assistents va ser
satisfactori, però que a les activitats del capvespre no va assistir ni un
immigrant, per la qual cosa es revisarà el contingut per a la pròxima
convocatòria.
10.15.- Pregunta escrita del grup socialista: bandera espanyola: passada la
diada de Sant Antoni on vam veure banderes de Menorca penjades pel nostre
municipi, ens ha fet recordar la promesa que l’alcalde va fer al Diari El
Mundo que penjaria la bandera espanyola fent compliment de la llei. Manté
l’alcalde aquesta promesa davant el plenari? Quins plans té per dur-la a
terme en cas d’assumir-la? Ha suposat alguna despesa per al municipi aquest
assumpte?
El Sr. Batle contesta que va dir al diari El Mundo que la ubicació actual
de l’Ajuntament era l’antic convent i que les banderes es posarien quan Es
Migjorn Gran comptés amb el nou edifici de l’Ajuntament. Diu que la llei
que obliga a posar les banderes és molt antiga i que ell no ha vist mai cap
bandera al convent: ni ara ni abans. Finalitza indicant que no ha suposat
cap despesa.
10.16.- Pregunta escrita del grup socialista: concert de Nadal: de quina
forma va afrontar l’equip de govern els actes protocol·laris del concert de
Nadal de la Banda de Música?
La regidora de Serveis a la Persona diu que no entén la pregunta i la Sra.
Baquero, del grup socialista, diu que la pregunta es fa perquè es va veure
a l’equip de govern molt perdut en l’organització dels dos darrers concerts
i en la reserva de seients.
La regidora de Serveis a la Persona contesta que és la banda la que prepara
i reserva els seients i que poc a poc l’equip de govern va aprenent.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 23.15 hores hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

