ACTA DE LA
12/12/2013.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 12/12/2013, es reuneixen al 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
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sra. Nancy Lauren Tew

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.
ÜNIC.- PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'EXERCICI 2014 I PLANTILLA
DE PERSONAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim intern i
territori de data 5.12.2013, que es transcriu a continuació:
“ÚNIC.- PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'EXERCICI 2014 I PLANTILLA
DE PERSONAL
Abans de tractar l’únic punt de l’ordre del dia, el Sr. Batle comenta que
té una mica de pressa i es disculpa per si ha de marxar-se abans que la
sessió s’hagi acabat.
El Sr. Batle fa entrega als membres assistents, còpia de la Memòria de
Batlia la qual no s’havia inclòs amb la documentació que es va enviar el
passat divendres.
El Sr. Batle intervé presentant el pressupost; comenta que la diferència
respecte el pressupost actual és d’uns 4000
, un 0,14% d’increment.
Explica que igual que els anteriors anys, entre el 45-50% de la despesa
correspon a despeses de personal i uns 250.000
corresponen a inversions.
El Sr. Batle manifesta que l’equip de govern aposta pels Serveis Socials
dels quals no s’ha baixat cap partida econòmica, continua explicant que
s’invertirà en dinamització pel poble, tant els mesos d’estiu; amb la
Migjornale i Musicale i seguint amb l’aposta dels Dimarts as Migjorn, com
els mesos d’hivern amb la Campanya Migjorn Plan, comenta que és una altra
partida important del pressupost.
Continua explicant
on actualment s’hi
el primer pagament
2015 els pagaments

que la inversió important és l’adquisició de l’edifici
troben les Cases Consistorial. El 2014 es durà a terme
d’un total de vuit per import de 42.000 , a partir del
es faran a raó de 42.000
més un interès, que serà el
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resultant d’aplicar-li un punt
pagament l’import serà un poc
d’inversions, algunes ja estan
que s’abonarien dins el 2014
real.

al Euribor de l’any en qüestió. El darrer
menor. Continua explicant que de la resta
fetes i que es va acordar amb les empreses
i així s’ha pogut pressupostar la despesa

El Sr. Batle explica que a la darrera reunió de batles es va dir que les
aportacions dels ajuntaments per bombers i animals haurien d’augmentar. La
proposta del Consell Insular era que els Ajuntaments aportessin el 60%
mentre que el Consell aportaria el 40% restant, fins ara el pagament era el
50% cada part. Arrel de discrepàncies amb els Ajuntaments al final el
Consell Insular de Menorca va notificar que no ho modificaria, deixant així
amb el 50%, el Sr. Batle diu que quan aquesta canvi va ser notificat, el
pressupost ja estava quadrat i es va decidir deixar-ho com estava amb el
60% pressupostat.
El Sr. Verdú demana si mentre es paguen les anualitats per la compra de
l’edifici on hi ha l’Ajuntament, es seguirà pagant el lloguer
i
s’interessa en conèixer l’informe de secretaria al respecte.
El Sr. Batle contesta que no es pagarà lloguer. Explica que a una de les
negociacions es va dir que l’Ajuntament pagaria 30.000
cada any i 1.000
mensuals, al final es va creure que seria millor fer-ho tot amb una
pagament anual de 42.000 , l’any 2014 es pagarà l’anualitat una vegada el
pressupost s’hagi aprovat mentre que per l’any 2015 es farà efectiu quan
l’Ajuntament hagi cobrat el primer pagament dels IBIs, cap allà el mes de
juny. Respecte a l’informe de secretaria envers l’adquisició el Sr. Batle
comenta que es van fer varies tasacions, una per part del clergat, l’altra
l’Ajuntament. Arrel de la diferència amb les tasacions es va optar per
sol·licitar-ne una altra que la va dur a terme l’empresa TIMSA i aquesta va
ser la que es va agafar. L’informe de secretaria fa referència a l’informe
de l’empresa especialitzada i no té cap objecció a mencionar.
El Sr. Verdú demana per quin motiu les obres de construcció de nous nínxols
al cementiri i les del Camí de La Figuerenya estan a la mateixa partida.
El Sr. Vidal comenta que en el moment que el Consell Insular elimina les
aportacions del PIC es va decidir posar-les juntes, també perquè no es
coneixien el pressuposts reals.
El Sr. Verdú s’interessa en saber si les aportacions del LEADER s’han
incrementat respecte el 2013 a la qual cosa el Sr. Vidal explica que el
LEADER va aprovar la carpa des de l’any passat i que s’han sol·licitat les
inversions per neteja i rotulació de camins rurals i també per
l’electrificació i adequació del túnel antiaeri, comenta que normalment les
subvencions són d’entre el 50 i el 60% i s’ha previst al pressupost l’ajut
del 50% El Sr. Verdú demana que passarà si LEADER no accepta els projectes,
el Sr. Vidal diu que es destinarà a qualsevol altra cosa.
Intervé la Sra. Gomila diguent que s’han augmentat les taxes per llicències
de construccions, segons l’informe de secretaria en vistes a la construcció
d’un nou hotel a Sant Tomàs. Demana què passarà si aquesta construcció no
es dur a terme, el Sr. Verdú afegeix que pel que han vist els ingressos
giren entorn a aquesta construcció.
El Sr. Batle manifesta que si la construcció de l’hotel no s’arriba a fer,
moltes de les inversions previstes al pressupost no es podran dur a terme,
les que ja s’han executat està clar que si.
La Sra. Gomila vol saber quines són les inversions que ja s’han dut a
terme.

El Sr. Vidal explica que són les obres del Camí de s’escorxador, el local
ubicat a s’escorxador, la xarxa d’aigua i la pista del poliesportiu. El Sr.
Batle intervé dient que les obres del poliesportiu no es pagaran fins que
no estigui arranjant, explica que hi va haver un problema amb la pintura
utilitzada per la pista i que en principi a les pròximes vacances de Nadal,
està previst que sigui arranjat.
El Sr. Verdú s’interessa pels 14.000
pressupostats per xarxa d’aigua i el
Sr. Batle explica que és per dur aigua des Mercadal a Migjorn. Es van haver
de fer unes millores al tram degut al seu mal estat, es va dur a terme el
canvi de tuberies i es va instal·lar el quadre elèctric nou. El Sr. Verdú
diu que des del Govern Balear van dir que ajudarien amb l’adquisició de les
bombes. El Sr. Batle explica que la bomba d’impulsió que es troba situada
al dipòsit de Santa Margalida és del municipi i que tot i que ho van dir,
des del Govern Balear no han pagat res. El Sr. Verdú vol saber si s’ha
sol·licitat al Consorci d’aigües i el Sr. Batle explica que s’ha
sol·licitat ajut pels filtros, si més no s’ha de fer un escrit conjunt
entre l’Ajuntament des Mercadal i el nostre per tal de reclamar el canvi de
tuberia que uneix els dos municipis.
La Sra. Gomila demana el motiu de l’augment de les despeses de personal i
la Sra. Baquero explica que s’ha augmentat ¼ de jornada de la psicòloga,
mentres que el Sr. Vidal explica que s’han incrementat 100
mensuals per
dur a terme les tasques de notificadora a l’auxiliar que es troba al Centre
Mèdic i que ara també dur a terme aquesta tasca. Comenta que també hi ha
algun trieni reconegut d’alguns dels treballadors.
El Sr. Verdú demana per l’import de 9.200
de Annex Francesc d’Albranca.
La Sra. Baquero explica que l’empresa Antonio Gomila va dur a terme les
obres de la construcció de l’Annex i aquestes no es van pagar en el seu
moment, l’empresa ha reclamat i a l’Ajuntament ha de pagar els interessos
de demora. La Sra. Baquero recorda que l’empresa va licitar l’obra amb un
import i que el pressupost va ser incrementat a mesura que s’anaven fent
les obres, el Sr. Verdú manifesta que normalment els projectes estan mal
redactats. La Sra. Baquero explica que actualment hi ha problemes de
goteres que en principi l’empresa i a càrrec seu està reparant.
El Sr. Batle diu que va tractar amb Antonio Gomila la possibilitat de pagar
la ssentència, dins el 2014, d’aquí que s’hagi pressupostat.
Quan són les 20:30 h el Sr. Batle abandona la sessió.
La Sra. Gomila comenta que els dubtes que tenia han estat resposts i que no
té cap més qüestió a tractar.
El Sr. Verdú obra un petit debat amb la Sra. Baquero respecte a les goteres
de l’escoleta infantil Xibit, el Sr. Verdú comenta que el cas que va passar
amb l’escoleta la qual el constructor era Pere Goñalons és el mateix que el
que va passar amb l’obra de Antonio Gomila i diu que per les obres
existeixen deu anys de garantia. Demana si l’Ajuntament va fer-li arranjar
al Sr. Goñalons els desperfectes. La Sra. Baquero respon que està clar que
es va tractar
el tema amb el constructor i que ja saben de l’existència
dels deu anys de garantia, però que a l’hora de la veritat, tot és molt més
complicat de resoldre.
Respecte la pista del poliesportiu, la Sra. Gomila manifesta el lamentable
estat en que es troba, tot ple de poals degut a les goteres. Demana per a
que són els 8.000
que hi ha pressupostats.
El Sr. Vidal comenta que a la partida treballs d’altres empreses hi ha
71.000
que corresponen a l’empresa que gestiona el poliesportiu i aquests
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8.000
que són per arranjar les goteres i pintar. La Sra. Gomila diu que
el que s’ha estalviat de pagar a l’empresa que gestiona el poliesportiu
s’invertirà per arranjar els desperfectes. El Sr. Vidal respon que no és
ben bé així, comenta que és un càlcul aproximat que va fer l’empresa. El
Sr. Verdú diu que s’ha de demanar pressupost.
La Sra. Gomila comenta que si revisant l’expedient i abans del Ple
tinguessin algun tipus de dubte que pel que sigui no s’hagi tractat
telefonarà al Sr. Vidal, el regidor d’hisenda hi ve d’acord.
Es passa votar i s’acorda per dos (2) vots favorables del grup socialista i
dues (2) abstencions del grup popular, proposar al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2014 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:
PRESSUPOST EXERCICI 2014
PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOLS

RESUM PER CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ

VI
VII

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1 OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
CORRENT
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'
inversions reals
Transferències de capital

VIII
IX

B) OPERACIONS FINANCERES
Actius financers
Passius financers

I
II
III
IV
V

TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

CAPÍTOLS

I
II
III
IV

VI
VII

PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A) OPERACIONS NO FINACERES
A.1 OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
CORRENT
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital

EUROS

1.058.350,00
60.674,30
562.005,00
503.216,70
125.250,00

0,00
28.719,31

1.000,00
0,00
2.339.215,31

EUROS

946.502,34
691.505,15
30.362,63
332.279,11

236.565,08
17.000,00

VIII
IX

B) OPERACIONS FINANCERES
Actius financers
Passius financers
TOTAL

1.000,00
84.001,00
2.339.215,31

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 2014
1. DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA

SUBESCALA

CLASE DENOMINACIÓ

GRUP

Habilitació de
caràcter nacional

secretariaintervenció

A1/A2

25

Interina

Administració general

Administratiu

C1

16

NO

Administració general

Administratiu

C1

16

NO

Administració general

Administratiu

C2

16

SI

Administació especial
Administació especial

Tènica
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Auxiliar
administratiu
(suport
administrat)
Arquitecte
Oficial cap
Policia Local
Policia Local

A1
C1

22
18

SI
NO

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

Administació especial
Administació especial
Administació especial
Administació especial

Serveis
especials

NIVELL VACANT
C.DESTÍ

2. DE FUNCIONARIS EVENTUALS
COS O ESCALA

VACANT

Coordinador de Cultura

No

Coordinador d’Esports

No

3. PERSONAL LABORAL FIX
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COS O ESCALA
Cap Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Suport administratiu (a extingir)
Auxiliar Administratiu
Psicòleg (3/4 jornada)
Auxiliar biblioteca (20 hores setmana)
Netejadora
Netejadora
Cap Netejadora
Treballador Social
Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar

VACANT
NO
Interí
Interí
Interí
NO
Interí
NO
Interí
NO
NO
NO
Interí
Interí
Interí

4. PERSONAL LABORAL TEMPORAL
TIPUS CONTRACTE
Auxiliar Administratiu (jornada
parcial.)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar (subsitucions)
Dinamitzador juvenil (1/2 jornada)
Educadora infantil/directora
Educadora infantil (tècnic educació
infantil)
Educadora infantil (tècnic educació
infantil
Professor Música i cordinació ( jornada
parcial)
Professor de Música (jornada parcial )
Professor de Música (jornada parcial)
Auxiliar Biblioteca ( substitucions)
Auxiliar Administratiu (substitució
centre sanitari)

12 mesos
12 mesos
12 mesos
5 mesos
12 mesos
11 mesos
11mesos
11mesos
10 mesos
9 mesos
9 mesos
1 mesos
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 seves bases
d’execució i la plantilla de personal, als efectes de presentació de
reclamacions. L’aprovació serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions
i no caldrà adoptar expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que com ja va comentar a la Comissió
Informativa, el pressupost que presenta l’equip de govern representa un
increment de 0,14% respecte del de l’any passat, més o menys uns 3.000
més. El 45% o 50% va destinat a despeses de personal i la resta a les
diferents àrees de l’Ajuntament.
El Sr. Batle comenta que es preveu unes despeses en inversió entorn a
253.000 , dels quals uns 23.000
poden venir finançats per el programa
LEADER. La resta de inversions es finançarà amb finançament propi.
El Sr. Batle ressalta l’aposta que fa l’equip de govern pels Serveis
Socials, per la qual cosa s’han pujat les partides en aquest concepte en el
pressupost de 2014.

El Sr. Batle destaca les partides que aniran destinades a la Dinamització
del Poble, per exemple en els mesos d’estiu es té previst organitzar la
Migjornale, la Musicale, els Dimarts as Migjorn juntament amb l’Associació
de Comerciants (encara que actualment està variant els seus dirigents) i de
cara a l’hivern l’equip de govern ha apostat per el “Migjorn Plan”.
El Sr. Batle diu que el pressupost que es presenta a aprovació preveu
l’augment de les partides en concepte de servei insular d’extinció
d’incendis i alberg d’animals, ja que el Consell Insular de Menorca va
remetre escrit a l’Ajuntament que a partir d’enguany els ajuntaments
col·laborarien en aquests serveis en un 60%. No obstant, desprès de les
pressions d’alguns alcaldes, el CIM ha decidit tornar a rera la seva
decisió i deixar-ho en un 50%, per la qual cosa en aquestes partides hi
sobrarà diners, més o menys uns 3.000 .
El Sr. Batle cedeix la paraula al regidor d’Hisenda per tal que expliqui
els principals capítols del pressupost.
El Sr. Vidal comenta que el pressupost per l’exercici 2014 que presenta
l’equip de govern apuja a la quantitat de 2.339.215,31 , aquest es presenta
amb estabilitat pressupostària.
El Sr. Vidal diu que el capítol I d’Impostos Directes es manté més o menys
igual que l’any passat, aquest s’ha ajustat al màxim als padrons d’enguany
i en conseqüència s’ha davallat l’impost sobre l’increment del valor del
terrenys, és a dir, les plusvàlies, ja que actualment no es donen
pràcticament transmissions.
El Sr. Vidal explica que el capítol II Impostos Indirectes, cal destacar la
previsió d’ingrés que es fa en l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres, que recull la llicència d’obres d’un hotel a Sant Tomàs. El Sr.
Vidal comenta que si finalment no s’atorgués aquesta llicència, l’equip de
govern deixaria d’executar determinades inversions.
El Sr. Vidal diu que el capítol III de Taxes i Altres Ingressos, preveu un
augment de recaptació en les taxes d’ajuda a domicili i centre de dia, ja
que actualment tenim més usuaris que gaudeixen del servei. També s’ha
previst un augment en la recaptació de les llicències urbanístiques, a
conseqüència de la llicència d’obres de l’hotel. Per altra banda, s’ha
donat una davallada en la recaptació de l’escoleta infantil, ja que
actualment hi ha menys usuaris. S’ha deixat la partida a 0 de les escoles
infantils, ja que es vol que sigui l’AMPA qui torni a organitzar l’escola
d’estiu. Per últim, s’ha abaixar la partida de multes urbanístiques que
s’ajusta a la realitat actual i s’ha recollit la taxa que es cobra pel
Coworking.
El Sr. Vidal comenta que el capítol IV de Transferències Corrents, presenta
com a novetat el Fons de Seguretat Pública que ajuda al finançament del
Policia Tutor i a diverses despeses de la Policia Local. També destaca les
previsions d’augment del PPB i dependència i ve a demostrar la feina que
s’està fent en els serveis socials.
El Sr. Vidal diu que el capítol V d’ingressos patrimonials, s’ha augmentat
ja que la cànon obtingut per la concessió de les platges va augmentar l’any
passat.
El Sr. Vidal explica que el capítol VI Alienacions d’inversions reals, no
preveu en principi vendre cap immoble de l’Ajuntament, no obstant, no es
descarta tornar a posar a la venda les parcel·les de Sant Tomàs.
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El Sr. Vidal conclou pel que fa als ingressos que en el capítol VII
transferències de capital, ha desaparegut les inversions que venien del
Consell Insular de Menorca, com el PIC i la subvenció d’embelliment
d’urbanitzacions, però s’ha mantingut les ajudes del programa LEADER.
El Sr. Vidal comenta que explicarà les partides de despesa de forma global
des del punt de vista de cada àrea. No obstant, vol destacar abans
d’explicar àrea per àrea que en el capítol IV de Transferències corrents
s’han mantingut les ajudes a les associacions del poble, cosa que és
difícil en temps de crisi. També, vol destacar l’esforç municipal, per
mantenir el capítol VI Inversions Reals, ja que han desaparegut les ajudes
de finançament d’altres administracions. I per últim, vol destacar que el
capítol IX de Passius Financers, recull com a principal despesa
l’amortització del préstec de pagament a proveïdors.
El Sr. Vidal diu que dins la Política de despesa “Seguretat i mobilitat
ciutadana”, destaca com a despesa els 1.000
previst per a vigilància
privada de festes (ja que enguany la partida destinada a festes s’ha
desglossat en els diferents conceptes que s’imputen). Per altra banda,
contempla el servei d’extinció d’incendis, que finalment no apujarà tant i
s’elimina la partida destinada a inversions d’extinció d’incendis, que ja
no es va executar l’any passat.
El Sr. Vidal explica que dins la Política de despesa “Urbanisme”, s’ha
previst una partida per a contractar una nova empresa per que acabi de
redactar les NNSS des Migjorn Gran, ja que no s’ha arribat a un acord amb
l’anterior empresa perquè ho finalitzi.
El Sr. Vidal comenta que la Política de despesa “Benestar Comunitari”,
contempla les previsions de despesa del Cap de la Brigada Municipal,
l’estat d’execució del pressupost 2013 i és recull per primera vegada la
subvenció que es donarà a l’Associació Migjorn en Transició, que a part de
dur tasques en medi ambient, s’encarregaran de la gestió de l’hort
comunitari.
El Sr. Vidal diu que la Política de despesa “Serveis Socials i Joventut”,
preveu una forta pujada en la partida d’aliments, a conseqüència de que han
augmentat els usuaris del serveis. Per altra banda, les inversions es
deixen més o menys igual que l’any passat. I per últim, s’ha augmentat la
jornada de la psicòloga degut a que realitzarà tasques que havia
desenvolupat l’educadora social.
El Sr. Vidal explica que la Política de despesa “Educació”, queda més o
menys igual, i és deixa la partida d’escola d’estiu a 0 , depenent de si
l’organitza l’Ajuntament o l’AMPA.
El Sr. Vidal comenta que la Política de despesa “Cultura, Festes i
Biblioteca”, s’ha previst les despeses de les festes de Sant Cristòfol que
enguany no tenen una partida específica. Dins de les despeses previstes
destaca l’organització de la Musicale, Migjornale, una nova subvenció per a
la fira de cavalls de raça menorquina.
El Sr. Vidal diu que en la Política de despesa “Esports”, és pot destacar
la despesa prevista per obtenir la llicència d’activitats del camp de
futbol i el poliesportiu i solucionar el tema de les goteres del
poliesportiu.
El Sr. Vidal explica que la Política de despesa “Comerç, turisme i Pimes”,
destaca la despesa prevista per l’organització de “Es Migjorn Plan” que es
desenvoluparà fins el març 2014.

La Sra. Baquero vol aprofitar l’ocasió per agrair la col·laboració dels
comerços i les associacions en el Migjorn Plan. Dins del marc de la Migjorn
Plan, s’ha organitzat mitjançant la plana web de Facebook uns sortetjos
entre els que pengin fotos de les activitats incloses en el programa
“Migjorn Plan”, els guanyadors tindran com a premi una nit i esmorssar per
a dues persones a l’hotel s’Engolidor, un tractament de bellessa per a dos
de na Montse Careta, un sopar per a dos al restaurant Medi i un passeig a
cavall per a dues persones organitzat per Sa Creueta.
La Sra. Baquero agraeix públicament als qui col·laboren amb els premis.
El Sr. Vidal segueix l’explicació del pressupost i comenta que la Política
de Despesa “Serveis de caràcter general”, preveu inversió per fer petites
reformes a l’edifici actual de l’Ajuntament i també s’ha posat una partida
per a l’adquisició de l’edifici actual.
El Sr. Vidal diu que la Política de despesa “Deute Públic”, s’ha augmentat
considerablement degut a l’amortització dels préstecs.
El Sr. Vidal vol destacar que es dóna un augment de l’estalvi net respecte
del pressupost de l’any passat.
El Sr. Vidal passa a explicar les inversions recollides en el Pressupost de
2014. En primer lloc, s’han previst tres inversions subvencionades amb el
programa LEADER: una carpa per dinamitzar el comerç a l’hivern on ja esta
garantit el finançament del 50%, l’electrificació i adequació del túnel, on
el LEADER ja ha donat el vist-i-plau i el projecte de neteja de camins
rurals(que inclou el camí del cementiri a ses coves, el camí vell i el camí
que arriba a Santa Clara). En segon lloc, es preveu invertir 25.000 per
continuar en les tasques d’embelliment de Sant Tomàs, on hi ha el compromís
dels hotelers de col·laborar en 15.000 .
La Sra. Sánchez comenta que el projecte d’embelliment de Sant Tomàs, es va
fer a tres anys vista i que tot i no comptar amb subvenció del CIM, es
faran petites millores juntament amb l’aportació privada.
El Sr. Verdú demana
urbanitzacions.

que

passarà

si

el

CIM

decideix

invertir

en

les

La Sra. Sánchez respon que fa dos dies es va reunir amb la Consellera de
Turisme, i li va dir que no hi hauria finançament per part del CIM, però si
aquesta es donés es faran més actuacions de les previstes al projecte
d’embelliment. Per exemple, es vol arranjar enllumenat, pintar faroles,
aclarir parc infantil.
El Sr. Vidal retoma la paraula i segueix explicant les inversions del
pressupost 2014.
El Sr. Vidal diu que s’ha previst una despesa per a pagar la connexió amb
la xarxa d’aigües des Mercadal. També s’ha previst una inversió per a
executar l’aïllament acústic del local utilitzat per la Banda i altres
agrupacions musicals. Així mateix, s’ha previst l’execució d’unes obres com
és la construcció de nínxols i l’adequació de la cantonada d’entrada al
municipi.
El Sr. Vidal comenta que a la pista de tennis s’ha previst la substitució
de reixes i portes que es troben deteriorades, també s’ha previst la compra
de radiadors per a l’escola de música.
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El Sr. Vidal explica que s’ha previst una partida de 5.000
solucionar el problema de l’estació de bombeig

per intentar

El Sr. Vidal diu que també s’ha previst una partida per dotar de calefacció
les oficines municipals, per substituir una bomba d’aigua als pous, petites
despeses de manteniment d’edifici de l’Ajuntament, i per últim s’ha
mantingut el Pla d’eficiència energètica.
El Sr. Vidal conclou que a l’apartat d’inversions s’ha previst una partida
per a la compra de l’edifici on es troba actualment l’Ajuntament, on
l’Ajuntament es compromet a pagar al Bisbat uns 42.000
anuals fins un
màxim de 8 anys.
El Sr. Vidal diu que la suma total de les inversions puja a uns 253.000
dels quals únicament 23.000 tenen finançament aliè, la qual cosa suposa un
gran esforç per l’Ajuntament.
El Sr. Vidal retreu al grup popular que en lloc de discutir les inversions
de l’Ajuntament per el diari, hauria estat més convenient que haguessin fet
aportacions al pressupost i comenta que la forta pujada en la partida
destinada a préstecs es degut al deute que va deixar l’anterior equip de
govern.
El Sr. Batle dona l’enhorabona al Sr. Vidal per l’explicació que ha fet del
pressupost i cedeix la paraula als regidors per tal de que puguin afegir
alguna cosa en relació a les àrees que gestionen.
La Sra. Baquero explica que s’ha previst una partida de diners, per poder
signar un conveni amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca, per tal que els
estudiants des Migjorn Gran es puguin beneficiar dels avantatges de la
targeta ciutadana.
La Sra. Baquero comenta que la intenció de l’equip de govern era baixar les
quotes de l’escoleta Xibit, ja que s’havia aconseguit reduir el dèficit de
l’escoleta. No obstant, el Consell Insular de Menorca ha reduït i tal
vegada eliminarà les ajudes que donava a l’escola, a més per part
d’intervenció s’ha recomanat no baixar les quotes ja que s’ha reduït
considerablement el número d’usuaris.
La Sra. Baquero diu que enguany s’ha previst una subvenció als Amics de
l’Art de 4.500 , on 3.000
aniran destinats a l’organització de la
Migjornale i 1.500 al festival de música antiga.
La Sra. Baquero explica que s’ha contractar a la Sra. Judit Morilla per
realitzar les tasques de la “Migjorn Plan”.
La Sra. Sánchez comenta que s’apostat per a mantenir els serveis socials, i
s’ha dotat els mateixos amb més ingressos propis. Dins la seva àrea vol
destacar que s’ha augmentat en ¼ de jornada, la jornada laboral de la
psicòloga i també s’ha augmentat les despeses relacionades amb el centre de
dia ja que s’ha passat de 6 usuaris a 14 usuaris.
La Sra. Sánchez explica que s’ha previst una partida pròpia d’ajuda als més
necessitats.
La Sra. Sánchez diu que en l’àrea de turisme es pretén continuar arranjant
l’enllumentat de Sant Tomàs, continuar amb el Pla d’embelliment.
La Sra. Sánchez comenta que pel que fa a la dinamització s’ha previst el
pla de rutes turístiques i la carpa.

La Sra. Sánchez per últim vol destacar que s’ha reduït
balissament ja que a les platges de Sant Tomàs i Sant
l’empresa que va guanyar la concessió de platges, ja que
com a millora, i només s’ha previst al pressupost per
Binigaus.

les despeses en
Adeodat ho farà
jo varen oferir
a la platja de

El Sr. Barrera diu que l’àrea d’esports preveu partida per arranjar les
instal·lacions i comenta que aquest any s’ha pintat la pista i no va quedar
bé, per la qual cosa l’empresa que va pintar les retxes s’ha compromès a
arranjar el que ha quedat malament. S’està cercant dates per esmenar els
defectes del pintat per tal de no interferir en el funcionament normal del
poliesportiu. Per últim,
comenta que s’ha mantingut la mateixa quantitat
per a festes, no obstant, s’ha disgregat en diferents partides per complir
les normes pressupostàries.
El Sr. Batle pren la paraula i explica que en relació a la compravenda de
l’edifici on es troben actualment les oficines municipals, s’ha arribat a
un acord amb el Bisbat. El Sr. Batle diu que l’arquitecte municipal va fer
una valoració de l’edifici entorn a 280.000 , desprès el Bisbat va
encarregar una valoració que anava entorn a 500.000 i per últim, es va
demanar una valoració a un organisme independent com TINSA que va valorar
la construcció en 327.000 .
El Sr. Batle comenta que s’ha acordat la compravenda entorn a 330.000 , els
quals es pagaran en anualitats de 42.000 més Euribor més un durant 8 anys,
i si calculéssim els interessos a data d’avui suposaria uns 600 més per
l’Ajuntament.
El Sr. Batle explica que el LEADER ja ha confirmat la subvenció de 50% o
60% del projecte del túnel, i l’altre queda a l’espera de futures
aprovacions, ja que enguany han tingut preferència els qui no havien
obtingut cap ajuda del LEADER.
El Sr. Batle diu que s’ha previst el pagament de 9.200 , a conseqüència de
la sentència que va guanyar l’empresa Antonio Gomila, SA que reclamava
interessos de demora de la darrera certificació de l’annex del CP Francesc
d’Albranca.
El Sr. Batle explica que s’ha previst una partida per intentar solucionar
el problema de l’estació de bombeig. El Sr. Batle comenta que la
Conselleria responsable de l’estació de bombeig, no atén les queixes de
l’Ajuntament, i no vol traslladar l’estació tot i disposar del consentiment
del propietari dels terrenys situats al costat per ubicar-la. El Sr. Batle
diu que ha estat parlant amb un enginyer, qui considera que el problema es
degut a la poca pendent que hi ha. El Sr. Batle comenta que s’han demanat
els plànols de l’estació de bombeig al responsable a Menorca d’ABAQUA, el
Sr. Esteve Barceló i com aquest no els tenia s’ha demanant a ABAQUA
directament.
El Sr. Batle per últim afegeix que s’han recollit unes factures pendents
anteriors: 852 de M. Polo per a les obres del Camí de S’Excorxador, una
factura de Construccions Eulope per a les obres Excorxador-Figuerenya, una
factura de Construccions Olives que va hormigonar el pati de l’edifici del
local Excorxador, una factura de la connexió amb les aigües des Mercadal i
la factura de pintar el poliesportiu, pendent de que l’empresa esmeni les
deficiències detectades.
El Sr. Batle cedeix la paraula al grup popular.
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EL Sr. Verdú demana quina es la solució proposada valorada en 5.000
l’estació de bombeig.

de

El Sr. Batle respon que l’enginyer va comentar que es donava un problema en
la pendent del pou al dipòsit.
El Sr. Verdú comenta que el seu grup no està d’acord amb supeditar el
pressupost a la previsió d’uns ingressos com són l’impost i taxa del futur
hotel de Sant Tomàs.
El Sr. Verdú diu que el seu grup també està en desacord amb que les obres
projectades de construcció de nínxols i adequació de l’entrada al municipi
es faci conjuntament.
El Sr. Batle respon que s’ha presentat conjuntament perquè es desconeix el
que pot costar les obres de l’entrada. El Sr. Batle comenta que la tècnica
municipal els darrers mesos ha estat molt enfeinada enllestint el projecte
de l’ampliació del cementiri i a partir d’ara es posarà en la redacció del
projecte de la cantonada i es sabrà el que costa realment.
El Sr. Verdú diu que el seu grup no està d’acord amb la compra de les Cases
Consistorials i lamenta que abans de decidir comprar no s’hagués intentat
consensuar amb l’oposició. El Sr. Verdú comenta que el seu grup es va
assabentar per la premsa.
El Sr. Batle respon que ell els hi va donar la notícia directament desprès
del darrer ple ordinari.
El Sr. Verdú contesta que la notícia ja havia sortit per IB3.
El Sr. Batle diu que la notícia a IB3 la devia filtra el clergat ja que ell
abans de dir res li va dir a l’oposició.
El Sr. Batle recorda al Sr. Verdú que cada any l’equip de govern ha demanat
a l’oposició que fes aportacions al pressupost i amb aquests anys mai ha
fet cap aportació.
El Sr. Verdú respon que les aportacions que fes el grup popular no es
tindrien en compte, per exemple, l’equip de govern aposta per la
recuperació del túnel i el Sr. Verdú comenta que ell invertiria en
rehabilitar la Sala de Plens.
El Sr. Batle contesta que el dia que es va obrir el túnel el van visitar
160 persones del municipi, i considera que recuperar-lo és bo pel municipi.
El Sr. Verdú diu que s’han gastat molts diners en l’obertura del túnel,
així mateix considera que aquest no podrà ser utilitzar per visites i que
no repercuteix la seva obertura en el poble.
El Sr. Batle demana si el grup popular està d’acord amb la compra de
l’edifici actual de l’Ajuntament.
El Sr. Verdú respon que el troba massa car i considera que les valoracions
s’haurien d’haver tingut en compte a la baixa.
El Sr. Batle contesta que els dos edificis tenen uns 600m2.
El Sr. Verdú que s’hauria d’haver negociat a la baixa.
El Sr. Batle respon que de la valoració externa de 327.000 , únicament s’ha
apujat 3.000 l’acord d’adquisició de l’immoble

Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
cinc(5) vots a favor del grup socialista i quatre(4)abstencions del grup
popular.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
21.05 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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