ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 28/11/2013.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 28/11/2013, es reuneixen a la
sala d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

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

S’han excusat d’assistir-hi la regidora del grup popular la Sra. Gemma
Fernández Bosch. I es dona compta de que el Sr. Sr. Jordi Vidal Pons,
arribarà un poc tard.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
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 26.9.2013,
sense entrar a debat, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
El Sr. Jordi Vidal Pons, s’incorpora a la sessió.
Es dona compta al Ple de les Resolucions d’Alcaldia de data 23.9.2013 a
22.11.2013 i que fan referència a ALCALDIA (delegació per oficia matrimoni
civil); ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES CORPORACIONS
PÚBLIQUES (designació de Batle accidental); CEMENTIRI (canvi de titularitat
de nínxol núm. 32 de la galeria 6, canvi de titularitat caseta 33);
CONTRACTACIÓ (inici d’expedient de contractació de la 1era fase obres
d’ampliació del cementiri municipal des Migjorn Gran); CONVIVÈNCIA
CIUTADANA (autoritzacions per a repartiment domiciliari); DISCIPLINA
URBANÍSTICA (suspensió d’obres, resolució d’expedient de restitució de
jardinera d’obra); INTERVENCIÓ (inici d’expedient de modificació de crèdit
núm. 12/2013, expedient de modificació de crèdit núm. 12/2013 per
ampliació, inici d’expedient de modificació de crèdit núm, 13/2013 i núm.
14/2013); ORDENANÇA DE SUBSTITUCIÓ DE SANCIONS ECONÒMIQUES (resolució de
sol·licituds);
ORDENANÇA
D’ÚS
I
APROFITAMENT
DE
PLATGES
(incoació
d’expedients sancionadors, arxiu d’expedients sancionadors, declaració de
caducitat
d’expedients
sancionadors,
resolucions
d’expedients
sancionadors);
ORDENANÇA
DE
VENDA
AMBULANT
resolució
d’expedient
sancionador);
PERSONAL
(concessió
d’assumptes
propis,
concessió
de
triennis,
nomenament
professors
de
música,
concessió
de
vacances,
rectificació decret vacances); RECAPTACIÓ (alta en el padró de clavegueram,
padró Xibit octubre i novembre 2013, Padró Coworking octubre i novembre
2013, Servei d’ajuda a domicili setembre i octubre 2013, Servei d’estades
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diürnes setembre i octubre 2013, liquidació del mes de setembre i d’octubre
de 2013 del Conveni de reserva i ocupació de places d’estades diürnes per a
gent gran en situació de dependència, padró d’aigua 3r trimestre 2013,
padró serveis i activitats culturals octubre i novembre 2013, padró serveis
i activitats esportives octubre i novembre 2013, proposta de baixa al Ple
Impost de vehicles de Tracció Mecànica, resolució de reclamació alta padró
clavegueram nucli urbà 3er trimestre, concessió de comptador d’aigua, baixa
d’impost de vehicles de tracció mecànica, autorització de renovació de
lloguer de nínxol, deixar sense efecte l’autorització d’ocupació de la via
pública, devolució d’ingressos indeguts, expedient de baixes crèdits de
cobrament exercicis tancats, plusvàlues 2013, desestimació al·legacions a
denúncia de trànsit); SANITAT (campanya matança domiciliària de porcs);
SUBVENCIONS ( sol·licitud d’ajut pel programa per la promoció de
l’activitat física per a gent gran, ajuts Leader 2013 Associació Illa de
Menorca, sol·licitud d’ajut xarxa d’escoletes de les Illes Balears per el
sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil
per l’any 2013); URBANISME ( llicència d’obres menors, llicència de primera
ocupació) i rescissió del conveni de cessió d’ús d’espai municipal
“Coworking”.
El Ple resta assabentat.
TERCER.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS EN RELACIÓ A LA CARTOGRAFIA I LA INFRAESTRUCTURA DE DADES
ESPECIALS DE MENORCA (IDE)
Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 21.11.2013, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que es tracta d’un conveni anual establert entre tots
els Ajuntaments de Menorca i el Consell Insular de Menorca en relació a la
cartografia i infrastructura de dades especials de Menorca. La Sra. Gomila
manifesta que s’ha llegit el conveni i que aquest fa relació a la
contractació d’una persona que treballarà per l’Ajuntament un màxim de 360
hores anuals. El Sr. Batle comenta que aquesta persona es una treballadora
de SILME, na Isa Orfila i que ve a l’Ajuntament un dia per setmana,
normalment els dimecres. El Sr. Batle aprofita per explicar que aquesta
mateixa persona serà l’encarregada
de dur a terme l’actualització de la
cartografia que actualment es troba molt desfassada.
La comissió per unanimitat, proposa al Plenari l’adopció dels següents
acords:
1r.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments amb relació a la cartografia i la infrastructura
de dades especials de Menorca (IDE Menorca)
2n.- HABILITAR al Sr. Batle per a la seva signatura.
3r.- ADOPTAR el compromís d’incloure en el Pressupost per a l’exercici 2014
consignació pressupostària suficient per assumir el compliment dels pactes
assenyalats en el Conveni.
4t.- NOTIFICAR l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest Conveni es signa per dur a
termes tasques conjuntes de cartografia i infrastructura entre el Consell i
l’Ajuntament. El Sr. Batle diu que aquest conveni suposa l’assistència
d’una treballadora de SILME a l’Ajuntament per dur a terme aquestes
tasques.

El Sr. Batle explica que a part de les tasques incloses en el Conveni, es
va arribar a un acord amb l’ex-conseller d’ordenació del territori, el Sr.
Huguet, per tal que aquesta persona adaptés a la cartografia actual les
NNSS que es troben en tramitació davant del CIM, per això, el Sr. Batle
agraeix la col·laboració del Consell Insular de Menorca en aquest tema.
Sense més intervencions,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

aprovació

la

proposta

d’acord

i

QUART.- FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2014
Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent de Serveis a la Persona de
data 21.11.2013, que es transcriu a continuació:
“Vist que l’Ajuntament ha de fixar dos dies per Festes Locals 2014 i atès
que l’any 2014 els dies de Sant Antoni i Sant Cristòfol coincideixen en
dies feiners, la comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’adopció dels
següents acords:
1r.- ASSENYALAR com a dies festius en l’àmbit del municipi des Migjorn Gran
per l’any 2014, les següents dates:
- 17 de gener de 2014
- 10 de juliol de 2014
2n.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Direcció General de Treball i Salut
Laboral de la Conselleria d’Economia i Competitivitat de les Illes
Balears.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que atès que el dia de Sant Antoni i
de Sant Cristòfol cauen en dies en laborals, s’agafarà com cada any aquests
dies de festes locals del municipi.
Sense més intervencions,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

aprovació

la

proposta

d’acord

i

CINQUÈ.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU:TITULAR
Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent de Serveis a la Persona de
data 21.11.2013, que es transcriu a continuació:
“Vist que es van aprovar les bases que havien de regir la convocatòria per
l’elecció de jutge de pau titular del municipi, pels propers quatre (4)
anys i vist que únicament hi ha hagut una sol·licitud per optar a la plaça,
els membres de la comissió, acorden per unanimitat, proposar al Ple
l’adopció dels següents acords:
1r.- DESIGNAR com a jutgessa de pau titular del municipi des Migjorn Gran,
a la Sra. CONSUELO TRIAY COLL amb DNI 78.305.956H
2n.- COMUNICAR l’esmentat acord al Tribunal Superior de justícia de les
Illes Balears”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que l’única sol·licitud que s’ha
presentat és la de l’actual jutgessa de pau, per la qual cosa es proposa
que sigui reelegida jutgessa de pau titular.
Sense més intervencions,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

aprovació

la

proposta

d’acord

i
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SISÈ.- ORDENANÇA REGULADORA DEL RENOU I LES VIBRACIONS DE L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN: APROVACIÓ DEFINITIVA
Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent de Serveis a la Persona de
data 21.11.2013, que es transcriu a continuació:
“Vista la ordenança reguladora del renou i les vibracions de l’Ajuntament
des Migjorn Gran, el Sr. Batle explica que es tracta d’una ordenança comú
pels Ajuntaments de la illa per donar compliment a l’adaptació a la Llei
1/2007, de 16 de març contra la contaminació acústica de les Illes Balears.
La comissió per tres (3) vots a favor del grup socialista i dues (2)
abstencions del Grup Popular proposen al Ple, l’adopció dels següents
acords:
1r.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per l’Associació de
constructors de Balears representat pel Sr. Manuel Gómez López en data
28.08.2013 (RE 1035) i per la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en data 09.09.2013 (RE 1061)
2n.- DESESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per l’Associació
de constructors de Balears representat pel Sr. Manuel Gómez López en data
28.08.2013 (RE 1035) i per la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en data 09.09.2013 (RE 1061)
3r.- ACCEPTAR l’informe emès per l’institut de la dona en data 05.11.2013
(RE 1255)
4t.- APROVAR DEFINITIVAMENT
l’Ajuntament des Migjorn Gran.

l’Ordenança

del

renou

i

vibracions

de

5è.- PUBLICAR l’acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança en el
Butlletí oficial de les Illes Balears, sense que entrin en vigor fins que
s’hagi dut a terme l’esmentada publicació.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que l’Ajuntament havia d’aprovar una
nova Ordenança reguladora del renou i vibracions per adaptar-se allò
previst a la Llei 1/2007, de 16 de març contra la contaminació acústica de
les Illes Balears.
El Sr. Batle diu que l’Ordenança ha estat redactada conjuntament
tècnics del Consell Insular de Menorca i dels Ajuntaments.

pels

El Sr. Verdú respon que el seu grup està d’acord en que tots els
ajuntaments de Menorca unifiquin criteris alhora d’elaborar les seves
ordenances.
Sense més intervencions,
s’aprova per unanimitat.
SETÈ.- EXPEDIENT
ANTERIORS

3/2013,

se

sotmet

DE

a

aprovació

RECONEIXEMENT

la

proposta

D'OBLIGACIONS

d’acord

i

D'EXERCICIS

Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 21.11.2013, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures
que es detalla a continuació:

NÚM.
21
22
23
126/12

DATA

IMPORT

20/04/2011 3.251,33
20/04/2011 2.068,35
20/04/2011 2.718,04
22/06/2012 65.608,93

NOM

TEXT

Prom.Via Ronda,SL Liq.Dot. serv Camí Petit
Prom.Via Ronda,SL Extres Camí Petit
Prom.Via Ronda,SL Extres Camí Petit
Juan Mora
Liq.”ampl. inst.camp futbol”

La comissió, per tres (3) vots favorables del Grup Socialista i dues (2)
abstencions del Grup Popular, acorden proposar al Ple l’adopció dels
següents acords:
1r.- APROVAR l’expedient 3/2013 de reconeixement d’obligacions d’exercicis
anteriors, per un import total de SETANTA TRES MIL SIS-CENTES QUARANTA-SIS
amb SEIXANTA-CINC EUROS (73.646,65 )
2n.- FER EFECTIU l’import a les partides pressupostàries corresponents del
pressupost de l’exercici 2013 i d’acord amb les disponibilitats de la
tresoreria municipal.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’aprovar factures
d’anys anteriors i la seva aprovació requereix acord de Ple. El Sr. Batle
diu que són factures que disposen de partida pressupostaria en el
Pressupost de 2013.
El Sr. Verdú comenta que en relació a la factura del camp de futbol,
estaven a l’espera de l’informe del director de l’obra que justifiqués les
partides. El Sr. Verdú diu que s’ha comprovat que a l’expedient hi ha
informe justificatiu del director de l’obra.
El Sr. Verdú demana com s’explica la davallada de la primera factura
presentada que era d’uns 125.000 i la que s’aprova avui d’uns 65.000 .
El Sr. Batle diu que o bé volien estafar a l’Ajuntament o ara han ajustat
les medicions.
El Sr. Verdú respon que ell no ho acaba d’entendre i per això va exigir un
informe del director de l’obra.
El Sr. Batle comenta que les obres del camp de futbol es varen dur a terme
quan era regidor d’esports i recorda que es varen fer més coses de les
projectades, per exemple hi mancava una porteria al camp de futbol 7, es va
asfaltar una part del recinte.
El Sr. Verdú diu que creu que l’empresa
actuacions dutes a terme en el pou d’aigua.

ha

cobrat

dues

vegades

les

El Sr. Batle respon que es una obra que es va realitzar l’any 2006 i suposa
que el director d’obres i els tècnics municipals del moment varen fer les
comprovacions pertinents.
Sense més intervencions, se sotmet a
s’aprova per cinc (5) vots a favor
abstencions) del grup popular.

aprovació la proposta d’acord i
del grup socialista i tres (3

VUITÈ.- BAIXES DE CRÈDIT DE COBRAMENTS D'EXERCICIS TANCATS
Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 21.11.2013, que es transcriu a continuació:
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“ Es dóna compte de la proposta de baixes de crèdits pendents de cobrament
d’exercicis anteriors. La comissió per unanimitat, proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- DONAR DE BAIXA de crèdits pendents de cobrament d’exercicis
tancats, pels motius que s’especifiquen i per la quantitat de VUIT MIL
QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT amb QUARANTA-NOU (8.448,49
) d’acord amb la
relació següent:

1. BAIXES PER PRESCRIPCIÓ
PARTIDA
09.11200
05.11300
09.11300
09.13000
05.30200
06.30200
08.11600

DESCRIPCIÓ

TOTAL BAIXA

Impost s/béns immobles de naturalesa rústica
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Quota mpal. Impost s/activitats econòmiques
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Impost s/increment valor terrenys naturalesa urbana

121,65
576,67
2.194,28
228,16
228,61
102,96
346,37

TOTAL

3.798,70

2. BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE CADASTRE
09.11300
10.11300
11.11600
12.11300

Impost
Impost
Impost
Impost

s/béns immobles de naturalesa urbana
s/béns immobles de naturalesa urbana
s/increment valor terrenys naturalesa urbana
s/béns immobles de naturalesa urbana

TOTAL

188,58
208,35
1.480,76
1.666,55
3.544,24

3. BAIXES PER PROPOSTA DE BATLIA
12.31300

Taxa serveis: Activitats esportives

712,58

TOTAL

712,58

4. BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE TRÀNSIT
08.11100
09.11100
10.11100
11.11100
12.11100

Impost
Impost
Impost
Impost
Impost

s/vehicles
s/vehicles
s/vehicles
s/vehicles
s/vehicles

de
de
de
de
de

tracció
tracció
tracció
tracció
tracció

mecànica
mecànica
mecànica
mecànica
mecànica

TOTAL

TOTAL BAIXES ANYS ANTERIORS

62,05
82,73
82,73
82,73
82,73
392,97

8.448,49

SEGON.- INSTAR intervenció perquè adopti les mesures oportunes per dur a
terme l’acordat.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que donar de baixa aquestes quantitats
no suposa en tots els casos una pèrdua econòmica per l’Ajuntament, però per
llei s’han de donar de baixa i desprès es tornen a liquidar aquells que
corresponen.
El Sr. Verdú comenta que no entén perquè pel pas dels anys es pugui donar
de baixar impostos de béns immobles.

El Sr. Batle respon que l’Ajuntament fa tot el possible per a cobrar els
impostos. L’Ajuntament des Migjorn Gran és l’únic Ajuntament que te
encomanada la gestió executiva al Consell Insular de Menorca, i tant des de
recaptació del CIM com de l’Ajuntament s’està fent molt feina en via
executiva, duent a terme embargaments.
El Sr. Batle diu que així i tot hi ha gent que no paga.
Sense més intervencions,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

aprovació

la

proposta

d’acord

i

NOVÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 13/2013, DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 21.11.2013, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient per la modificació pressupostària núm. 13/2013, el Sr.
Batle explica que es tracta de la concessió de la subvenció dels Fons de
Seguretat Pública, per import de QUARANTA UN MIL TRES-CENTS DINOU amb VINTI-QUATRE EUROS (41.319,24 )
La comissió, per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2)
abstencions del Grup Popular, proposen al Ple, l’adopció dels següents
acords:
1r.- APROVAR INCIALMENT la modificació de crèdit núm. 13 per a suplement de
crèdit, amb el següent detall:
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA DE DESPESA
Partida
12000-13
46200-13
21400-13
22104-13
21000-13
62600-13
22199-13

Crèdit
Inicial
Retribucions bàsiques
62.494,02
A
altres
4.000,00
ajuntaments+policies
festes
Reparació, conservació i
1.000,00
reparació vehicles
Vestuari
1.000,00
Manteniment, conservació i
2.500,00
reparació carrers
Antena radiotransmisora
3.000,00
Altres subministraments
300,00
TOTAL
74.294,02

Suplement
27.261,08
1.662,38

Crèdit
definitiu
89.755,1
5.662,38

1.500,00

2.500,00

6.428,46
2.500

7.428,46
5.000,00

387,20
1580,12
41.319,24

3.387,20
1880,12
115.613,26

B) RECURS FINANCER
INGRESSOS AFECTATS
Concepte Denominació
45082

Previsió
inicial
Transferències
de
10,00
l’administració General de
la Comunitat Autònoma
TOTAL
10,00

Drets
reconeguts
41.319,24
41.319,24

Major
Drets
Reconeguts
41.329,24
41.329,24

2n.- EXPOSAR AL PÚBLIC, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al BOIB
i
al
tauler
d’edictes
de
l’Ajuntament,
l’esmentada
modificació
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pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions L’aprovació serà
definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquesta modificació pressupostària
pretén incorporar la subvenció concedida pel Govern de les Illes Balears,
en concepte de Fons de Seguretat Pública, ve més o menys a substituir, la
subvenció que donava la CAIB pels policies turístics.
Sense més intervencions, se sotmet a aprovació la proposta d’acord i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del grup socialista i tres (3)
abstencions del grup popular.
DESÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 14/2013, DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 21.11.2013, que es transcriu a continuació:
“ Vist l’expedient per la modificació pressupostària núm. 14/2013, el Sr.
Batle explica que es tracta de la concessió de la subvenció rebuda per
“suport a l’organització de fires i festivals de música, arts escèniques”,
per la Musicale per import de MIL TRES-CENTS NORANTA SET EUROS (1.397,00 )
La comissió, per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2)
abstencions del Grup Popular, proposen al Ple, l’adopció dels següents
acords:
1r.- APROVAR INCIALMENT la modificació de crèdit núm. 14 per a suplement de
crèdit, amb el següent detall:
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA DE DESPESA
Partida
22605-33

Despeses de Cultura
TOTAL

Crèdit Inicial
5.000
5.000e

Suplement
1.397
1.397

Crèdit
definitiu
6.397
6.397

B) RECURS FINANCER
INGRESSOS AFECTATS
Concepte Denominació
45082

Transferències
de
l’administració
General
de
la
Comunitat Autònoma
TOTAL

Previsió inicial
10,00

Drets
reconeguts
1.397,00

10,00

1.397,00

Major
Drets
Reconeguts
1.407,00

1407,00

2n.- EXPOSAR AL PÚBLIC, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al BOIB
i
al
tauler
d’edictes
de
l’Ajuntament,
l’esmentada
modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions L’aprovació serà
definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquesta modificació vol incorporar
al pressupost la subvenció concedida per l’Institut d’Estudis Baleàrics per
a l’organització de la Musicale.

Sense més intervencions, se sotmet a aprovació la proposta d’acord i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del grup socialista i tres (3)
abstencions del grup popular.
ONZÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN AMB MOTIU DEL
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Es llegeix la moció presentada pel grup socilista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA LA PORTAVEU
BAQUERO EN MATERIA DE BENESTAR SOCIAL.

DEL

GRUP

SOCIALISTA,

ELENA

Proposta amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
Un any més hem commemorat el Dia Internacional contra la violència de
Gènere, el 25 de novembre, que ens ofereix l'oportunitat de retornar el
protagonisme a una xacra social que, mal que ens pesi, està molt lluny de
resoldre's i que ens demostra la manifestació extrema de la desigualtat i
del sometiment en el que viuen les dones en tot el món.
La preocupació per la sortida de la crisi econòmica i les seves
conseqüències acaparen totes les atencions dels ciutadans i polítics,
pareix que els problemes tan greus com la violència de gènere, que en el
que duim d'any ja s'ha cobrat la vida de 40 dones i inclús d'algun dels
seus fills, de les quals 2 són de la nostra Comunitat Autònoma, queda
diluït o passa a un segon pla, per tant hem d'aprofitar aquest dia, aquest
mes, per fer tota la renou possible per invertir aquesta corrent i fer
possible la visualització d'aquesta xacra social.
La violència dels homes contra les dones no pot quedar oculta en la vida
privada de les persones, i la nostra obligació com a institució, com a
polítics, com a ciutadans és fer-la visible perquè no és un assumpte privat
sinó un delicte perseguit d'ofici i un problema d'interès públic.
És necessari aconseguir un gran consens entre tots: Executiu, partits
polítics, sindicats i associacions de dones. Es tracta que totes les parts
implicades en aquesta lluita s'asseguin a la mateixa taula per a dissenyar
una nova estratègia de lluita contra la violència de gènere, ja que s'està
demostrant que l'actual no funciona.
La lluita ens implica a tota la societat, però ha de ser des del Govern de
l'Estat el que lideri la batalla, i el que ha de mantenir els recursos
necessaris i segueixi impulsant mesures de protecció conjugades amb mesures
de prevenció, sensibilització i informació per que sigui possible arribar a
avançar en el camí de l'eliminació d'aquesta xacra.
Malauradament però veim com les polítiques que es duen a terme des de la
nostra nació no van en aquest sentit, és perfectament constatable el fet
que des de que governa el PP s'han vist retallades de més d'un 28% en
matèria de lluita contra la violència de gènere, una dramàtica política de
retallades que no fa altra cosa que donar l'esquena a les dones víctimes
del delicte masclista i com a conseqüència aquest augmenta, tant en dones
que el pateixen com les dels seus fills.
Assistim a retallades que són molt perilloses. Les primeres reculades van
començar amb les campanyes de sensibilització social, que es van arribar a
qualificar de propaganda. La prevenció i la sensibilització són fonamentals
per aconseguir la complicitat de la societat i de l'entorn, com són
imprescindibles perquè les dones pugin reunir forces suficients i afrontar
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la denúncia de la violència que sofreixen. La prevenció és l'inici del camí
per sortir de la violència i, a partir d'aquí, les Administracions
Públiques han d'engegar tots els mecanismes i els recursos necessaris per
protegir i recolzar la seva decisió.
Per tot l'exposat, el grup Socialista de l'Ajuntament des Migjorn Gran
proposa aprovar per aquest Ple la següent proposta d'acord:
PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran insta al CIM-Menorca a no
reduïr les partides econòmiques previstes en els pressuposts 2014, així com
els serveis existents per combatre la violència de gènere.
SEGON.- El Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran, insta al CIM-Menorca que
exigeixi al Govern de les Illes Balears i al Govern de l'Estat que no
redueixi els pressuposts, els programes, actuacions ni serveis dirigits a
combatre la violència de gènere i atendre a les dones.
TERCER.- El Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran, insta al CIM-Menorca a
impulsar les polítiques en igualtat que garantitzin la protecció de les
dones que sol·liciten ajuda als poder públics.
QUART.- El Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran, insta al CIM-Menorca a
fomentar la implicació de totes les Administracions Públiques i a les
organitzacions socials en la lluita contra la violència de gènere.
Elena Baquero
Portaveu del Grup Socialista
Es Migjorn Gran
Es Migjorn Gran, 18 de novembre de 2013.”
Obert el debat, el Sr. Verdú comenta que el seu grup està d’acord amb la
moció i que rebutja la violència de gènere, però no entén perquè a totes
les mocions presentades pel grup socialista, s’ha de culpar al Partit
Popular dels problemes.
La Sra. Baquero diu que el culpable de la violència de gènere és l’home,
però comenta que durant el govern del Partit Popular s’han donat retallades
en les campanyes destinades a protegir a les dones.
El Sr. Verdú respon que durant el govern de Zapatero es varen donar més
morts, per desgràcia, de dones afectades per violència de gènere.
La Sr. Tew insisteix que el responsable de la violència de gènere és
l’home.
La Sra. Baquero respon que fa pocs anys que es va a començar a protegir a
les dones de la violència de gènere. La Sra. Baquero diu que la violència
de gènere, és un tipus de “terrorisme” i considera que es fonamental la
prevenció.
La Sra. Baquero insisteix en que s’està retallant en polítiques contra la
violència de gènere i no vol que es faci una passa enrere en aquests temes.
El Sr. Verdú diu que no s’han fet passes enrere en aquest aspecte, sinó que
s’ha donat un canvi de tendència.
La Sr. Baquero comenta que abans es feien campanyes de sensibilització i es
va considerar que això era publicitat. El govern actual ha estat 1 any i
mig sense fer campanyes de sensibilització i aquesta setmana coincidint amb

el dia internacional de la violència de gènere, ha tornat a fer-ne. La Sra.
Baquero comenta que no només es facin aquesta setmana.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la moció, i s’aprova per
unanimitat.
DOTZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Verdú diu que en un anterior Ple va demanar informació del cas de la
treballadora municipal, i comenta que el partit socialista va demanar que
primer es celebrés l’acta de conciliació amb la treballadora i desprès
s’explicaria el cas.
La Sra. Baquero explica que l’any passat el l’Administració de l’Estat va
augmentar la jornada laboral fins a 37 hores i 30 minuts la jornada dels
treballadors de les Administracions Públiques, i es va negociar amb la Mesa
de Negociació, com seria l’augment de la jornada.
La Sra. Baquero comenta que tots els treballadors varen esta d’acord amb
com es faria l’augment, menys la treballadora de la Biblioteca, ja que ella
preferia obrir més prest i l’Ajuntament preferia que acabés més tard.
La Sra. Baquero explica que com els usuaris de la xarxa de la biblioteca
havien minvat, i els dissabtes tenien llocs les activitats de contacontes i
de la Llibretina, es va considerar adient per part de l’Ajuntament que la
treballadora de la Biblioteca treballés el dissabte de matí.
La Sra. Baquero diu que la treballadora juntament amb el sindicat va
denunciar els fets davant del jutjat de lo social, ja que considerava que
treballar en dissabte vulnerava els seus drets. La Sra. Baquero comenta que
es va signar l’acta de conciliació, i no és va arribar a judici, per la
qual l’Ajuntament havia de restituir l’horari anterior a la modificació.
La Sra. Baquero explica que desprès la treballadora de la Biblioteca
denunciar a l’Ajuntament per danys morals i reclamava a l’Ajuntament
quantitat de 6.000 pels danys ocasionats d’haver treballat en dissabte.
Sra. Baquero diu que es va arribar a un acord amb l’acta de conciliació
l’Ajuntament li pagava la quantitat de 1.100 i li donava lliure 10 dies.

va
la
La
on

La Sra. Baquero diu que el jutge va considerar que no s’havien vulnerat els
seus drets, no obstant, es va recomanar arribar a un acord en l’acta de
conciliació.
El Sr. Verdú considera que es van vulnerar els drets de la treballadora i
que no es va xerrar directament amb ella. El Sr. Verdú diu que si s’hagués
xerrat amb ella tal vegada s’hagués arribat a un acord.
El Sr. Batle respon que l’horari es va negociar a la Mesa de treballadors,
com a la resta d’empleats municipal, i se li van presentar tres propostes:
acabar a les 20.15, treballar els dissabtes de matí o reduir en la part
proporcional, i va se l’única treballadora en la qual no es va arribar a
acord.
El Sr. Verdú diu que abans de fer aquesta modificació de la jornada s’havia
d’haver mirat jurídicament si es podia fer.
El Sr. Batle respon que abans de fer la modificació es va fer una consulta
i semblava que era possible, no obstant, el jutge ha considerat una altra
cosa. El Batle comenta que l’advocat que ha representat a l’Ajuntament en
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el cas, no pensa cobrar els honoraris ja que va donar una informació
incorrecte abans de fer la modificació del contracte de la treballadora,
cosa que ha acabat amb dos actes de conciliació.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.50h
hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

