ACTA DE LA
13/10/2009.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L’AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 13/10/2009, 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 (PP)
Mercedes Francesca Bresco (PP)
Jaime Riudavets Moll (PP)
Pedro Moll Triay (PSOE)
Elena Baquero González (PSOE)
Juan Sánchez Tuomala (PSOE)
Margarita Febrer Nieto (PSOE)

S’ha excusat de no ’assistir-hi la regidora Purificación Mira Sales
(Alternativa)
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 ACTES SESSIONS ANTERIORS
Els regidors tenen còpia de les actes de la sessió ordinària de 28 de
juliol de 2009 i extraordinària de data 15 de setembre. El portaveu
socialista diu que en el punt desè “precs i suggeriments” de l’acta de dia
28 de juliol el Sr. Batle no va contestar a cap pregunta, però que al dia
següent va enviar un escrit en el que demanava disculpes i es comprometia a
contestar per escrit; diu que el seu grup encara no ha rebut resposta i
demana quan es pensa contestar. El Sr. Batle diu que aquest punt únicament
és per aprovar les actes anteriors i no per fer preguntes, per la qual cosa
les sotmet a votació. Es produeix un enfrontament entre el portaveu
socialista, que afirma que el primer edil sempre fa el mateix i no contesta
ni informa, i el Sr. Batle, que diu que demà contestarà.
Sotmeses a votació les actes, s’aproven per tres (3) vots a favor, del grup
popular, i quatre (4) abstencions, del grup socialista.
SEGON.- PRESA DE
FERNÁNDEZ BOSCH

POSSESSIÓ

DEL

CÀRREC

DE

REGIDORA

DE

LA

SRA.

GEMMA

Es dóna compta de la credencial expedida per la Junta Electoral Central i
per la qual es designa regidora de l’Ajuntament a la Sra. Gemma Fernández
Bosch, per estar inclosa a la llista de candidats presentada pel Partit
Popular a les eleccions locals de 27 de maig de 2007, en substitució, per
renúncia, de la Sra. Maria Pons Pons.
A la vista de la documentació que figura a l’expedient, la nova regidora
formula jurament del càrrec en la forma establerta en el R D 707/1979, de
5 d’abril.
En conseqüència, i havent complert les formalitats de rigor, la
presidència declara la Sra. Gemma Fernández Bosch Moll en possessió del
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càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. La Sra. Fernández Bosch s’incorpora
a la sessió.
El portaveu socialista dóna la benvinguda a la nova regidora i diu que
seria desitjable que s’apuntés més gent jove a les llistes electorals;
Finalment demana a la regidora que no caigui en la temptació d’imitar el
talant del Sr. Batle i faciliti la informació necessària a l’oposició per a
que aquesta pugui fer la feina que li pertoca.
TERCER.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
La secretària
continuació:

llegeix

la

proposta

d’alcaldia

que

es

transcriu

a

“Atès que, com cada any, és convenient adaptar a la realitat la taxa per
activitats de caràcter esportiu i caràcter cultural amb les activitats que
realment es pretenen dur a terme,
Atès el dèficit generat pel servei i vista la valoració tècnica efectuada
per Serpro Sport i per l’Escola de Música, que proposa un increment en les
tarifes, ELEV al Ple la següent
PROPOSTA
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per activitats
de caràcter cultural, esportiu i educatiu i l’ordenança fiscal que la
regula en el seu article 4, que queda redactat de la següent manera:
Article 4. Quotes tributàries.
1.
2.

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada
a la tarifa de l’apartat següent per a cadascun de les diferents
activitats.
La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

Servei d’escola de música:
CONCEPTE

Import taxa/euros

Matrícula curs ........................................... 16,00
Llenguatge musical, per mes .............................. 24,00
Música i moviment (Iniciació musical), per mes ........... 20,00
Llenguatge de manteniment, per mes........................ 20,00
Instruments:
- 1 hora ........................................... 24,00
- 3/4 hora ......................................... 20,00
- 1/2 hora .........................................16,00
Conjunt instrumental ...................................... 5,00
Serveis esportius:
CONCEPTE

Import taxa/euros

Pista poliesportiva
Lloguer pista ........................................ 17,50
Lloguer 1/2 pista .................................... 8,50
Activitats escola pública ............................ ---Activitats CD Migjorn ................................ ---Entrada puntual poliesportiu o sala musculació ....... 4,00
Pista tennis

Lloguer pista adults (sense llum)..................... 7,00
Lloguer pista adults (amb llum) ...................... 9,00
Lloguer pista adults abonats al programa (sense llum). 3,00
Lloguer pista adults abonats al programa (amb llum). . 5,00
Bonus de 5 lloguers per adults ....................... 29,50
Lloguer menors 16 anys (sense llum) .................. 4,00
Lloguer menors 16 anys (amb llum) .................... 5,00
Lloguer menors 16 anys abonats al programa (sense llum) 1,00
Lloguer menors 16 anys abonats al programa (amb llum). 2,00
Bonus de 5 lloguers per a menors 16 .................. 15,00
Activitats escola pública ............................ ---Activitats CD Migjorn ................................ ---Escoles esportives
Gimnàstica artística. Nivell I (competició) ...........
Gimnàstica artística. Nivell II (competició) ..........
Gimnàstica artística (iniciació) ......................
Patinatge artístic (iniciació-benjamí).................
Patinatge artístic (nivells I i II)....................
Tennis adults .........................................
Tennis fillets ........................................
Aeròbic (2 dies a la setmana)..........................
Aeròbic (3 dies a la setmana)..........................
Badminton .............................................
Manteniment físic .....................................
Gerotogimnàstica ......................................
Musculació ............................................
Ioga ..................................................
Pilates ...............................................
Fútbol base ...........................................
3.
4.

5.

6.

35,70
40,80
20,70
30,50
30,50
43,45
30,50
24,90
30,50
30,50
24,90
17,60
24,90
30,50
24,90
16,00

Les persones abonades a alguna activitat podran gaudir de l’ús de
la sala de musculació amb un suplement de 10,00 €.
Gaudiran d’una bonificació del 25% de la tarifa els germans de les
famílies nombroses sempre que al manco 3 d’ells s’hagin matriculat
a
qualque
activitat
reglada
en
aquesta
ordenança.
Les
bonificacions no afectaran a les matrícules de l’escola de música.
La pràctica d’una segona activitat per part d’un mateix usuari sempre que les dues activitats efectuades siguin de caràcter
esportiu- gaudirà d’una bonificació del 50%, bonificació que
s’aplicarà sobre l’activitat més econòmica. En el cas del programa
d’adults la bonificació per segona activitat només serà aplicable
quan l’usuari es matriculi des de l’1 d’octubre i fins a final
d’abril.
Les bonificacions necessitaran per a ser declarades, sol·licitud
prèvia dels subjectes passius i hauran d’ajuntar a la mateixa la
documentació
acreditativa
de
tal
circumstància.
Ambdues
bonificacions son incompatibles entre si i el subjecte passiu
haurà d’escollir la que li sigui més interessant.

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.”
El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana si s’ha fet el pertinent estudi
econòmic de les activitats esportives per saber el dèficit que genera el
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servei. La interventora informa que el curs 2008-2009 s’ha tancat amb un
dèficit de 37.077,13 €; diu que el del curs 2007-2008 va ser de 35.769,81.
La regidora d’esports indica que la diferència s’ha produït per un tema de
telefonia. El Sr. Sánchez comenta que s’ha d’intentar que el dèficit no
augmenti i que quedi al voltant de 30.000 €, i demana si s’ha previst
l’impacte que tindran les dues noves sales. La portaveu popular contesta
que no i que el que s’ha fet es pujar la taxa un 2%.
Tancat el debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per quatre (4)
vots a favor, del grup popular, i quatre (4) abstencions, del grup
socialista.
QUART.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI
2009
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de dia 8 d’octubre i es detallen les diferents partides a
suplementar o habilitar.
Obre el debat el Sr. Sánchez, del grup socialista, que demana la paraula
per assenyalar que la modificació, des d’un punt de vista més qualitatiu
que quantitatiu, denota un gran descontrol de la despesa corrent; diu que
els regidors -en determinades àrees- controlen la despesa i açò es nota,
però que tota àrea o departament que passa per batlia multiplica la despesa
per tres o quatre. Diu també que la gestió -tant econòmica com
d’informació- de la crisi generada amb la potabilitat de l’aigua i la
contaminació dels pous ha estat nefasta i que queda clar amb la modificació
pressupostària que ara es presenta.
A continuació demana pel tema del personal d’urbanisme i pregunta a
secretaria si és cert que s’ha consultat amb algun especialista. La
secretària confirma aquest extrem i assenyala que, segons l’informe,
s’hauria de fer un contracte indefinit –que no fix- a favor de l’assessor
jurídic, ocupant aquest la plaça fins la cobertura en propietat de la
mateixa mitjançant el procediment legal establert.
Tancat el debat se sotmet l’expedient a votació; es computen quatre (4)
vots a favor, del grup popular, i quatre (4) vots en contra, del grup
socialista. Atès l’empat produït es procedeix a una nova votació que dóna
el mateix resultat. A la vista de açò i atès el vot de qualitat del Sr.
Batle, que és favorable, es declara aprovada la proposta en els següents
termes:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits núm.
7/2009 (suplement de crèdit i crèdits extraordinaris), finançat mitjançant
romanent de tresoreria , segons el següent detall:

ESTAT DE DESPESES
AUGMENTS:

Partida

pressupostària

Consignació
anterior

Augment

Consignació
definitiva

Codi Descripció
432-21300 Reparació, manten i conser. Maquinària,
enllumenat...
432-22101 Adquisició aigua

10.000,00

10.500,00

20.500,00

1.360,00

1.360,00

432-22701
432-61000
452-62506
452-62302
451-48913
420-48918
452-60100
432-60000
220-62400
120-21200
313-16000
220-12000
220-12100
220-15000
432-13000
432-22604

Treballs altres empreses
Reposició canonades i pous
Adquisició mobiliari pel poliesportiu
Adquisició equip de música
Associació de comerciants
Conveni amb la Cooperativa Escoleta Infantil
Xibit
Instal·lació dipòsit contraincendis al poliesportiu
Estació de bombeig camí de s'
escorxador
Adquisició cotxe policia
Manteniment i reparació casa consistorial
Seguretat social treballadors
Retribucions bàsiques policia
Retribucions complementàries policia
Productivitat policies
Retribucions personal urbanisme
Despeses diverses
Total

2.140,00
60.973,43
189,31
1.348,27
5.500,00
6.000,00

2.140,00
60.973,43
189,31
1.348,27
12.000,00
20.000,00
15.,166,92

108.757,36
800,00

15.166,92
9.038,07
3.450,00
3.002,00
40.000,00
3.021,00
3.000,00
1.200,00
7.200,00
2.100,00

115.957,36
2.900,00

527.496,74

175.189,00

702.447,67

6.500,00
14.000,00

18.900,00
1.000,00
215.000,00
82.312,73
80.226,65

22.350,00
4.002,00
255.000,00
85.333,73
83.226,65

FINANÇAMENT:
Romanent de tresoreria ------------------------- 175. 189,00 €
Segon.- Exposar al públic aquest acord per
mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler
de presentació de reclamacions. En el
l’aprovació inicial s’elevarà a definitiva
nou acord.

un termini de quinze (15) dies,
d’edictes municipal, a l’efecte
cas que no se’n presentin,
sense necessitat d’adoptar cap

CINQUÈ.- PETICIÓ DE PRÒRROGA PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA "DOTACIÓ SERVEIS
DEL DARRER TRAM DE L'AV. DE LA MAR" (PIC 2007)
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori i es dóna compta de l’informe tècnic evacuat al respecte. El Sr.
Batle explica que el projecte “Dotació de serveis del darrer tram de l’Av.
de la mar”, inclòs al Pla Insular de Cooperació de l’any 2007, no s’ha
pogut executar atès que:
-

-

El projecte redactat no contemplava la implantació del servei urbà de
subministrament elèctric de baixa tensió, quan aquest és un servei
indispensable per a la posterior edificació de les parcel·les, per la
qual cosa es va encarregar la redacció de dos nous projectes (un per
prolongar la xarxa de baixa tensió i l’altre per prolongar la xarxa de
mitja tensió i col·locar una nova estació transformadora ). Aquests dos
projectes es van incloure al Pla Insular de Cooperació 2009 i
s’executaran durant els pròxims mesos –una vegada conclòs l’expedient
d’imposició i ordenació de contribucions especials que els afecten- junt
amb l’inclòs al Pla de 2007.
Els terrenys sobre els que es pretén executar el projecte formen part
del conveni subscrit amb l’IBAVI i el Consell Insular de Menorca per a
la construcció d’una promoció d’habitatges de protecció oficial; açò ha
comportat la reordenació de finques (segregacions, agregacions i
agrupacions) amb el conseqüent retard de l’execució del projecte.
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Explicats els motius de la necessitat de demanar una pròrroga, que els
serveis tècnics estimen en 12 mesos, i vist el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori, el Ple acorda,
per quatre (4) vots a favor del grup popular, i quatre (4) abstencions del
grup socialista:
ÚNIC: SOL·LICITAR al Consell Insular de Menorca una pròrroga de 12 mesos,
fins el 28 d’octubre de 2010, per a l’execució de les obres de “Dotació de
serveis del darrer tram de l’av. de la Mar”, incloses en el Pla insular de
cooperació 2007.
SISÈ.- PROJECTE DE REFORMA DEL CAMÍ DE SA MALAGARBA
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, i el Sr. Batle explica la conveniència d’executar les obres de
reforma del camí atès que pel voltant del Col·legi l’asfalt cedeix i la
xarxa de subministrament d’aigua potable es troba en males condicions;
indica que per aquests motius es va encarregar la redacció del projecte.
Se sotmet a votació l’expedient i el Ple acorda, per quatre (4) vots a
favor, del grup popular, i quatre (4) abstencions, del grup socialista:
Únic.- APROVAR el projecte bàsic i executiu de Reforma del Camí de Sa
Malagarba, redactat per l’arquitecte Esperança Pons Pons, amb un pressupost
d’execució de 57.850,68 €, IVA inclòs.
SETÈ.- SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D'OBRES AL PLA INSULAR DE COOPERACIÓ 2010
En el setè punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla Insular de Cooperació 2010, la Comissió per
tres (3) vots a favor del grup popular i Alternativa per Es Migjorn Gran i
dues (2) abstencions del grup socialista, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell
Insular de Menorca per a l’obra denominada “Projecte de reforma del Camí de
Sa Malagarba” i demanar la seva inclusió en el Pla Insular de Cooperació
per a l’any 2010.
SEGON.- ACCEPTAR específicament les normes establertes a la convocatòria
del Pla Insular de Cooperació per a l’any 2010 i al Reglament de Cooperació
Municipal del CIM.
TERCER.- ADOPTAR el compromís d’incloure el pressupost per a l’exercici
2010 consignació suficient per assumir l’execució de l’obra denominada
“Projecte de reforma del camí de Sa Malagarba”, de la qual es sol·licita la
seva inclusió en el Pla Insular de Cooperació per a l’any 2010.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per quatre
(4) vots a favor, del grup popular, i quatre (4) abstencions, del grup
socialista.
VUITÈ.- DETERMINACIÓ FESTES LOCALS 2010
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona:
“Vista la proposta presentada per Alcaldia en relació a la determinació de
festes locals per al 2010 i atès que Sant Antoni i Sant Cristòfol cauen en
diumenge i dissabte respectivament; la Comissió amb tres (3) vots a favor

del grup Popular i Alternativa pes Migjorn i dues (2) abstencions del grup
Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- ASSENYALAR com a dies festius en l’àmbit del municipi des Migjorn
Gran per a l’any 2010, les següents dates:
-

16 de febrer, darrer dimarts.
27 de setembre, dilluns de Sant Miquel

Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Conselleria de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per quatre
(4) vots a favor, del grup popular, i quatre (4) abstencions, del grup
socialista.
NOVÈ.- CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS: RATIFICACIÓ INICI EXPEDIENT,
APROVACIÓ, PLEC DE CLÀUSULES I OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona:
“A continuació la Regidora d’Esports explica algunes parts del
plec de
clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació dels
serveis
esportius
municipals
mitjançant
procediment
negociat
amb
publicitat; serà un contracte per dos anys i aquest termini, si escau, es
podrà prorrogar fins a dos anys més. Tot seguit intervé la secretària de
l’Ajuntament per explicar el contingut del procediment que serà negociat
amb publicitat i d’acord amb el que preveu la normativa de contractació de
les Entitats Locals. Explica també que són varis els criteris de valoració
i que més del 50% de la puntuació s’obtindrà mitjançant fórmules
matemàtiques, per la cosa, no és necessari el comitè d’experts prevists a
la legislació de contractes.
El pressupost total de licitació és de 96.251 € anual amb els següent
desglossament: 82.975 € pressupost net i 13.276 € en concepte d’Impost
sobre el valor afegit al tipus del 16%; aquesta quantitat es desglossa en:
-

Serveis de planificació, assessorament, coordinació i gestió esportives:
amb una previsió pels pròxims dos anys de 1750 hores/any, amb un
preu/hora màxim de 17,3 euros, essent un preu màxim anual de 30.275
€/any, benefici industrial inclòs.

-

Serveis de monitoratge de les activitats esportives:
amb una previsió
pel pròxims dos anys de 1700 hores/any, amb un preu/hora màxim de 31 €,
essent un preu màxim anual de 52.700 €/any, benefici industrial inclòs.

Finalment i després d’aquestes explicacions la Comissió, amb tres (3) vots
a favor del grup Popular i Alternativa pes Migjorn i dues (2) abstencions
del grup Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- 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.
SEGON.- APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques.
TERCER.- APROVAR l’expedient de contractació, aprovar la despesa i disposar
l’obertura del procediment negociat amb publicitat.”
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El portaveu socialista demana si per a l’elaboració dels plecs s’ha tingut
en compta l’aprovat l’any 2004; la regidora d’esports comenta que sí i diu
que en aquest contracte s’augmenten el número d’hores d’assessorament (de
1494 a 1750) i les de monitoratge (que passen a ser 1.700 hores). El
portaveu socialista diu que entén que s’incrementi el número d’hores de
monitoratge
ja
que
les
activitats
han
augmentat,
però
no
les
d’assessorament. La regidora d’esports contesta que és necessari aquest
augment però que açò no suposarà un increment important del cost ja que en
2004 va sortir per 32.000 € i ara surt per 35.000 €. El Sr. Sánchez reitera
el que ha dit en el moment d’aprovar la modificació de l’ordenança fiscal:
aconseguir que el dèficit no passi dels 30.000 €.
Tancat el debat se sotmet la proposta anterior a votació i s’aprova per
quatre (4) vots a favor, del grup popular, i quatre (4) abstencions, del
grup socialista.
DESÈ.- CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I

L'ESCOLETA INFANTIL ES MIGJORN S.COOP

En el darrer punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona de data 8 d’octubre:
“Tot seguit el Sr. President explica alguns dels punt més imports
reflectits en el conveni de cooperació entre el nostre Ajuntament i la
cooperativa “Escoleta Infantil des Migjorn Gran” com és la quantia màxima
que serà de 49.168’84 € pel curs 2009-2010 en concepte de despeses de
funcionament del centre, que s’hauran de justificar abans d’abonar-lis les
quantitats de 20.000€ abans del 15 de novembre de 2009 i 20.000 € abans del
28 de febrer de 2010. La Sra. Elena Baquero demana el cost dels sous de les
mestres i el Sr. President li contesta que una
mestra cobra al mes
1.577’98 € i dues tècniques 2.526’81 €, havent-hi d’afegir el cost de la
Seguretat Social, no obstant, aquestes despeses estan
reflectides a
l’annex 2 d’aquest conveni, on s’especifiquen aproximadament tots els
ingressos i despeses previstes per aquest curs.
A continuació la Secretaria de l’Ajuntament explica que fins ara l’escoleta
funcionava amb contractes menors a l’espera que per part de la Direcció
General d’Educació s’elaboressin els plecs de clàusules tècniques els qual
s’adaptaran als diversos ajuntament de l’illa. Atès que aquesta feina
encara estar molt endarrerida s’ha redactat un conveni a subscriure amb la
cooperativa en virtud de la possibilitat recollida al Decret 60/2008,de 2
de maig, i així poder funcionar durant el curs 2009-2010. El Sr. Batle
afirma que aquesta es la tònica seguida per molts d’ajuntaments
La Sra. Elena Baquero demana que passa en cas de baixa d’una mestra; la
Secretaria comenta que hi ha una petita quantitat prevista per aquest fi a
l’annex II del conveni on es recull el pressupost d’ingressos i despeses
del curs. No obstant açò l’aportació de l’Ajuntament no es tancada si no
que al finalitzar el curs l’Ajuntament abonarà la despesa justificada tant
si és menys de l’acordada com si és més, sempre que en aquest darrer cas es
tracti
de
despeses
ocasionades
per
causes
imprevistes,
degudament
justificades i que comptin amb el vistiplau de l’Ajuntament.
La Sra. Baquero comenta que s’ha disparat l’aportació de l’Ajuntament i no
entén perquè ha passat tot açò; la Sra. Mira contesta que abans els sous
de les mestres no pujaven tant, que ara es basen amb sous estipulats i
pactats amb l’STEI, que Migjorn és una població petita que no compta amb
una demanda d’inscripcions tant elevada com a altres llocs i que no totes
les places queden cobertes per la qual cosa fa que els ingressos siguin
menors que els d’altres escoletes.

Finalment la Comissió amb
tres (3) vots a favor del grup Popular i
Alternativa pes Migjorn i dues (2) abstencions del grup Socialista proposa
al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni de cooperació entre l’Ajuntament des Migjorn
Gran i la Cooperativa “Escoleta infantil es Migjorn, S.COOP.” en els termes
que consten a l’expedient.
Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Cooperativa “Escoleta infantil es
Migjorn, S.Coop.”
Demana la paraula la Sra. Baquero i diu que l’Ajuntament ha passat
d’aportar uns 12.000 € quan la gestió la feia l’AMPA a 49.000€ ara que la
fa la Cooperativa; la regidora vol saber el motiu i justificació d’aquesta
gran diferència.
El Sr. Batle respon que ja li contestarà degudament. La Sra. Baquero diu
que el Sr. Batle sempre contesta igual, que mai respon el que es demana i
que no informa a l’oposició. El portaveu socialista vol que consti en acta
que després de la renúncia de la regidora d’Alternativa a la gestió
compartida el Sr. Batle va començar a enviar correus electrònics a
l’oposició amb diverses informacions i que semblava que s’havia produït un
canvi d’actitud, però que açò només va durar una setmana i que a data
d’avui el seu grup es troba igual que abans: sense informació.
El Sr. Batle torna a dir que ja contestarà.
Finalitzades les intervencions se sotmet la proposta a votació; es computen
quatre (4) vots a favor, del grup popular, i quatre (4) vots en contra, del
grup socialista. Atès l’empat produït es procedeix a una nova votació, que
dóna el mateix resultat. A la vista de açò i atès el vot de qualitat del
Sr. Batle, que és favorable, es declara aprovada la proposta.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20:55 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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