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As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 20/12/2012, 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.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de data
28.11.2012, sense entrar a debat, se sotmet a votació, i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS: RATIFICACIÓ INICI
D'EXPEDIENT, APROVACIÓ, PLEC DE CLÀUSULES I OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE
LICITACIÓ
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, règim intern i
territori de data 13.12.2012, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que dia 4 de desembre va acabar el contracte amb
Serprosport per a la gestió i coordinació del poliesportiu municipal,
explica que s’ha redactat el plec de clàusules per tal de procedir a la
nova contractació. El Sr. Batle continua explicant que el canvi més
significatiu envers les bases anteriors és amb el pressupost total de
licitació que ha passat d’uns 96.000 € a 71.000 €, s’inclou també la neteja
de la pista i oficina. El Sr. Verdú demana si s’han reduït activitats i el
Sr. Batle contesta que no. Continua explicant que també es valoraran les
millores que puguin oferir els licitadors. La durada del contracte és per
dos any prorrogables. El Sr Verdú demana què passaria si no es presenta
ningú i el Sr. Batle respon que en principi es provarà així si no es
presentés ningú s’haurà de pujar una mica el preu de licitació.
La comissió per tres vots favorables del Grup Socialista i dues (2)
abstencions del Grup Popular, proposa al Plenari municipal l’adopció dels
següents acords:
1r.- RATIFICAR la resolució d’inici de l’expedient de contractació dels
serveis esportius i que inclou la declaració d’urgència en la tramitació de
l’expedient.
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2n.- APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques
3r.- APROVAR l’expedient de contractació, aprovar la despesa i disposar de
l’obertura del procediment negociat amb publicitat.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest expedient va ser tractat a
la passada Comissió Informativa i cedeix la paraula al Sr. Barrera regidor
d’Esports.
El Sr. Barrera diu que la contractació dels serveis esportius municipals
s’ha rebaixat més o menys uns 20.000€ per any, i s’ha afegit a la
contractació un nou bloc consistent en neteja dels espais esportius i
recepció, deixant la neteja dels vestuaris a les netejadores municipals. El
Sr. Barrera comenta que el preu actual de la contractació era inasumible
per l’Ajuntament.
El Sr. Batle diu que a part de tenir en compte el preu alhora d’adjudicar,
les empreses en les seves propostes podran afegir millores.
El Sr. Batle comenta que els terminis de la contractació comencen a comptar
des de el moment de la seva publicació en el perfil del contractant, i atès
els pròxims dies coincideix amb les vacances de Nadal, Cap d’any i Reis,
proposa que es doni publicitat el dia 7 de gener de 2013 i comencin a
córrer els terminis.
El Sr. Verdú respon que la rebaixa en el preu de contractació és important,
però això no ha de suposar una rebaixa en la qualitat del servei, i
sobretot dels monitors.
El Sr. Batle contesta que està d’acord amb el Sr. Verdú de que la qualitat
del servei no ha de disminuir.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
TERCER.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 15 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, règim intern i
territori de data 13.12.2012, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient tramitat per la modificació del pressupost municipal per
l’exercici 2012 número 15 per transferència de crèdit.
Vista la legislació aplicable així com el disposat a les bases 14 i 15 de
les Bases d’Execució del Pressupost 2012.
Vist l’informe de la secretària-interventora interina i el certificat emès
per aquesta.
Donat que l’aprovació de les transferències de crèdit proposades són
competència del Ple, segons estableix les Bases d’Execució del vigent
pressupost, ja que afecta a partides que pertanyen a diferents àrees de
despesa.
La comissió, per tres (3) vots a favor del Grup socialista i dues (2)
abstencions del Grup Popular, proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 15, per a
transferències de crèdit quedant fixades les partides de despesa de la
següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
AUGMENTS
Partida pressupostària

Codi

Consignació
actual

Augment

Consignació
definitiva

Descripció

01-91300 Amortització de préstecs

61.111,69

678,20

61.789,89

8800 13.178,95

21.978,95

69.911,68 13.857,15

83.768,84

01-31000 Interessos préstec

Total

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
DISMINUCIONS
Partida pressupostària

Consignació

Consignació
Disminució

anterior
Codi

definitiva

Descripció

32-13100 Retribució de personal
laboral temporal

Total

136.349,43 13.857,15

122.492,28

136.349,43 13.857,15

122.492,28

L’import dels crèdits que es minoren coincideixen amb els dels crèdits que
s’incrementen quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com
imposa l’article 16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- 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 aquest modificació tracta de
reflectir
les
despeses
ocasionades
en
concepte
d’interessos
i
amortitzacions de préstecs com a conseqüència del préstec de pagaments a
proveïdors concertat aquest exercici i que no estava previst al pressupost.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
cinc(5) vots a favor del partit socialista i quatre (4) abstencions del
partit popular.
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QUART.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, règim intern i
territori de data 13.12.2012, que es transcriu a continuació:
“ Vist l’expedient tramitat per la modificació del pressupost municipal per
l’exercici 2012 número 16 per transferència de crèdit.
Vista la legislació aplicable així com el disposat a la base 13 de les
Bases d’Execució del Pressupost 2012.
Vist l’informe de la secretària-interventora interina i el certificat emès
per aquesta.
Donat que l’aprovació dels suplements de crèdit proposades són competència
del Ple, segons estableix les Bases d’Execució del vigent pressupost.
La comissió, per tres (3) vots a favor del Grup socialista i dues (2)
abstencions del Grup Popular, proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació
suplement de crèdit, amb el detall següent:

de

crèdit

núm.

16,

per

a

B) SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida pressupostària

Codi

Consignació
actual

Augment

Consignació
definitiva

Descripció

16- 60005

Camí petit
Total

8.715.65 €
8.715,65 €

4.168,16 €
4.168,16 €

12.883,81€
12.883,81€

B) RECURS FINANCER
Partida pressupostària

Codi
35001

Consignació
anterior

Augment

Consignació
definitiva

Descripció
Contribucions especials
camí petit

0€

4.168,16 €

4.168,16€

Total

0€

4.168, 16€

4.168,16 €

El suplement de crèdit coincideix amb els dels crèdits que s’incrementen
quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com imposa l’article
16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- 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 cedeix la paraula a la secretària de la
Corporació perquè expliqui la modificació tractada.
La secretària diu que aquesta modificació tracta de reflexar en
pressupost les contribucions especials aprovades en el seu moment
concepte de liquidació definitiva del Camí Petit.

el
en

Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
cinc(5) vots a favor del partit socialista i quatre (4) abstencions del
grup popular.
CINQUÈ.- CANVI DE FINANÇAMENT D'INVERSIONS
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, règim intern i
territori de data 13.12.2012, que es transcriu a continuació:
“En data 25.7.2012 la Junta de Govern Local va adoptar entre d’altres el
següent acord:
“ 1r.- Alienar mitjançant subhasta el bé patrimonial situat al c/ Miranda
del Toro, 20 cantonada c/ Nou 12 del nucli urbà des Migjorn Gran, amb el
següent preu de sortida: 127.647,00€ IVA exclòs
2n.- Aprovar el plec de condicions jurídic-econòmic-administratives que han
de regir la subhasta, disposant la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma, al taulell d’edictes de l’Ajuntament i al perfil del
contractant.
3r.- Donar compta al Consell Insular de Menorca de l’alienació de
l’esmentat immoble.”
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es va presentat cap oferta,
per la qual cosa la subhasta va ser declarada deserta.
En data 26.9.2012 la Junta de Govern Local va adoptar entre d’altres el
següent acord:
“ 1r.- Alienar mitjançant subhasta el bé patrimonial situat al c/ Miranda
del Toro, 20 cantonada c/ Nou 12 del nucli urbà des Migjorn Gran, amb el
següent preu de sortida: 127.647,00€ impostos exclosos, però indicant que
aquest preu podrà ser modificat a la baixa com a màxim fins un 10%.
2n.- Aprovar el plec de condicions jurídic-econòmic-administratives que han
de regir la subhasta, disposant la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma, al taulell d’edictes de l’Ajuntament i al perfil del
contractant.
3r.- Donar compta al
l’esmentat immoble.”.

Consell

Insular

de

Menorca

de

l’alienació

de

TERCER.- En data 28.11.2012 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar
definitivament al Sr. Jose Camps Pons, amb DNI 41.509.860-N, l’habitatge
situat al c/ Miranda del Toro, 20 cantonada c/ Nou, 12 del nucli des
Migjorn Gran, per un import de 114.900€ impostos exclosos.
FONAMENTS DE DRET
L’article 162 del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els pressupostos
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generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta
i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer
l’entitat, i els seus organismes autònoms, i els drets que preveu liquidar
durant el corresponent exercici, així com les previsions d’ingressos i
despeses de les societats mercantils el capital social pertani íntegrament
a la entitat local corresponent.
Atès que el pressupost per l’exercici 2012, va preveure la concertació
d’una operació de crèdit per valor de 80.070,85€ en la partida
pressupostària de l’estat d’ingressos 91300, per fer front a les despeses
d’inversió següents:
16-61001

xarxa de av. de la mar (toro-major)

56571,69

16-62201

xarxa BT parcel·la sant Tomàs

11540,14

92-22710

inventari

11959,02
TOTAL

80.070,85

Atès que el pressupost per l’exercici 2012 va preveure que el Consell
Insular de Menorca, financiaria amb 65.600€ les obres incloses en el Pla
Insular de Cooperació 2012 en la partida pressupostària 76100 de l’estat
d’ingressos.
Atès que el Consell Insular de
aportació menor a la prevista.

Menorca,

finalment

va

decidir

fer

una

Atès que en el moment de posar a la venda l’habitatge situat al c/ Miranda
del Toro, 20 cantonada c/ Nou, 12 del nucli des Migjorn Gran, es va
assenyalar que la financiació aconseguida per a la venda de l’esmentat
immoble anirà destinada a diverses inversions: finançar part del PIC 2012,
part de la xarxa d’avinguda de la mar, la xarxa de BT de la parcel·la de
Sant Tomàs i l’inventari.
Atès que el pressupost per l’exercici 2012 no té oberta partida
pressupostària en l’estat d’ingressos per tal de recollir a nivell
comptable aquesta venda i la conseqüent modificació de finançament de les
inversions esmentades.
La comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Modificar en l’estat d’ingressos del Pressupost de l’exercici
2012, la font de finançament de les inversions esmentades (part del PIC
2012, part de la xarxa d’avinguda de la mar, la xarxa de BT de la parcel·la
de Sant Tomàs i l’inventari), quedant reflexat de la següent manera:
Partida pressupostària

Codi

Augment

Consignació
definitiva

Descripció

61900 Venda de pis

Partida pressupostària

Codi

Consignació
anterior

Descripció

0€

Consignació
anterior

114.900€

Disminució

114.900€

Consignació
definitiva

91300 Préstecs a mig termini

76100 Del CIM: Pla Insular de Cooperació 2012

TOTAL

80.070,85€

80.070,85€

0€

65.600€

34.829,15€

30.770,85€

114.900€

SEGON.- Ordenar la realització de les anotacions comptables pertinents.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta de reflexar en el
pressupost de l’exercici 2012 que en lloc de concertar l’operació de crèdit
de 80.070,85€ prevista inicialment, s’ha donat un canvi de finançament per
fer front a les inversions. Aquest nou finançament s’ha aconseguit amb la
venda d’un pis de titularitat municipal. El Batle comenta que la resta dels
diners provinents de la venda, aniran destinants a finançar part de les
obres del PIC 2012
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
SISÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN SOL·LICITANT
LA RETIRADA DEL AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA PER A LA MILLORA DE LA
QUALITAT EDUCATIVA
Es llegeix la Moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“MOCIÓ GRUP SOCIALISTA
TÍTOL: RETIRADA DEL AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNCIA PER A LA MILLORA DE LA
QUALITAT EDUCATIVA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Partit Popular es va comprometre en època electoral a modificar la Llei
Orgànica d’Educació.
Des de fa uns mesos s’ha conegut un esborrany que hores d’ara ha patit
algunes modificacions.
Des del primer moment el document ha provocat el rebuig de molts de sectors
involucrats en sistema educatiu, pel seu sectarisme ideològic, el
centralisme que traspua i per la seva inoportunitat en un moment de tensió
en el sector a causa de les fortes retallades pressupostàries.
L’Avantprojecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
ha crispat encara més l’ambient en la comunitat educativa pels seus
plantejaments més ideològics que pedagògics, i que en lloc de cercar el
consens i l’estabilitat normativa, que seria el desitjable si veritablement
és vol una millora en la qualitat educativa, el que està aconseguint és tot
el contrari: fracturar i lesionar encara més als col·lectius que es mouen
al voltat del sistema educatiu espanyol.
Les darreres notícies sobre les modificacions de l’esborrany signifiquen
una involució de més de 30 anys en l’educació d’aquest país, perquè tornen
a relegar a un segon terme les llengües pròpies de les comunitats autònomes
que tenen dues llengües oficials, i perquè es pleguen als desitjos de
l’Església Catòlica.
Per altra banda, en lloc d’enfrontar-se amb els
l’educació a Espanya el que fa és crear-ne de nous.

problemes

reals

de
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Qüestions com les avaluacions i revàlides a edats molt primerenques; que
entre tots paguem a les escoles privades que segreguen de fillets i
filletes o a aquelles que tenen per llengua vehicular el castellà, en les
CCAA amb dues llengües oficials; que se segregui als fillets i filletes que
tenen més dificultats d’aprenentatge al que s’anomena Formació Professional
Bàsica, amb poques possibilitats de tenir segones oportunitats de
reintegrar-se al sistema; que s’oblidi del professorat i la seva formació;
que assignatures com les d’humanitats o les de tecnologia en surtin
clarament perdedores i marginades, entre altres coses que faran inviable el
consens educatiu que és imprescindible en el nostre país per aconseguir
l’èxit escolar.
És per totes aquestes raons que el Grup Socialista de l’Ajuntament des
Migjorn Gran presenta la següent
PROPOSTA
L’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern de les Illes Balears a
demanar al Ministeri d’Educació la retirada de l’Avantprojecte de Llei
Orgànica de la Qualitat Educativa.
- L’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern de les Illes Balears a
reclamar el manteniment de les competències en matèria educativa quant
al percentatge de fixació dels currículums.
- L’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern d’Espanya a protegir les
llengües cooficials tal com preveu la Constitució Espanyola en lloc de
relegar-les a un segon nivell en els plans d’estudis.
Es Migjorn Gran, 17 de desembre de 2012
La Portaveu del grup socialista
Elena Baquero González”
Obert el debat, la Sra. Baquero comenta que el contingut de la moció es
prou clar. Si fos per ella inclòs demanaria la dimissió del Ministre
d’Educació.
La Sra. Baquero diu que la proposta d’avantprojecte de Llei Orgànica suposa
un atemptat contra les comunitats autònomes amb dues llengües co-oficials,
tot i les manifestacions del Conseller de la CAIB que ha dit que ha
aconseguit que es doni la mateixa importància a les dues llengües, però a
data d’avui, no es sap quina serà la llengua vehicular.
Sense més intervencions, se sotmet la moció a votació i s’aprova per
cinc(5) vots a favor del partit socialista i quatre(4) abstencions del
partit popular.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.20 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

