ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 25/03/2009.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 25/03/2009, 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
Mercedes Francesca Bresco
Jaime Riudavets Moll
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala, que compareix abans d’iniciar el
quart punt de l’ordre del dia.
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

Presideix la sessió el Sr. Batle, 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 extraordinària de 19 de
gener de 2009 i de la sessió extraordinària urgent tinguda el 28 de gener
de 2009; se sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de les resolucions d’alcaldia dictades durant els mesos de
gener i febrer de 2009 i que fan referència, entre d’altres, a assumptes de
personal (concessió de vacances, concessió i denegació d’assumptes propis,
concessió de bestreta reintegrable, reincorporació de personal per
excedència i modificació de jornada, intervenció (pagament a justificar),
recaptació (aprovació padrons,
baixes,
liquidacions de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, liquidació
de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, liquidació i fraccionament de
contribucions especials, inici i resolució d’expedients sancionadors per
infraccions de trànsit), cementeri (inhumacions, trasllat de restes, cessió
a perpetuïtat), urbanisme (concessió de
llicències d’obra menor, de
primera ocupació,
d’instal·lació, obertura i funcionament, pròrrogues de
llicències, autoritzacions de reconstrucció de parets i per aportar terres
a préstec); també s’han dictat resolucions d’autorització de comptadors
d’aigua, sol·licitud de subvenció, autoritzacions d’ocupació de la via
pública, i altres de tràmit i gestió ordinària.
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- EXPEDIENTS VARIS. DONAR-NE COMPTA
3.1.- La regidora de Serveis a la Persona dóna compta del conveni a signar
amb l’AMPA i mitjançant el qual ’Ajuntament aporta 2.000 € per a les
activitats extraescolars programades per l’AMPA; el conveni va rebre el
dictamen de la Comissió Informativa corresponent i s’ha aprovat avui per la
Junta de Govern.
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3.2.- La Sra. Mira també dóna compta que la Junta de Govern Local va
aprovar, el passat 25 de febrer, una declaració institucional sobre el
conflicte del Sàhara occidental; la declaració comporta la reiteració de la
demanda d’una solució negociada al conflicte, acceptable per ambdues parts,
justa, basada en les resolucions de Nacions Unides i en l’exercici del dret
d’autodeterminació i plenament respectuosa de la legalitat internacional.
Diu que el Fons Menorquí de Cooperació va demanar urgentment l’adopció de
l’acord i que es va aprofitar la celebració de la Junta per aprovar-lo,
evitant així la convocatòria d’un Ple extraordinari per prendre l’acord.
3.3.- La Sra. Mira informa que la Junta de Govern Local de dia 28 de gener
va acordar incloure al Pla Territorial d’Instal·lacions i Equipaments
Culturals les següents actuacions:
-

L’adquisició d’un escenari per l’àrea de cultura i festes, valorat en
16.228,63 €,
L’adquisició d’un piano per a l’escola de música, valorat en 10.000 €.
L’adquisició de dos armaris amb destinació a la Biblioteca Municipal,
amb un cost de 3.619,83 €.

Indica la regidora que el Consell Insular encara no ha comunicat la seva
aportació al Pla.
La regidora socialista, Sra. Baquero diu que el seu grup no considera que
sigui el moment oportú per adquirir un piano d’un import tant elevat i
demana on s’instal·larà. La Sra. Mira contesta que l’equip de govern sí
considera necessària aquesta adquisició, que el piano s’ubicarà al Punt
d’Informació Juvenil i que serà en aquest punt on es faran les audicions de
l’Escola. La Sra. Baquero manifesta que no és un bon lloc i que és arriscat
deixar un piano tan costós a l’abast dels joves; també diu que ja es van
fer audicions al Casal de Joves i que el resultat no va ser l’esperat. La
Sra. Mira diu que el piano s’ubicarà al Punt d’Informació Juvenil que, a
data d’avui, compta amb un responsable municipal que controla les
instal·lacions i l’ús que de les mateixes fan els joves; pel que fa a les
audicions, diu que és la coordinadora de l’Escola de Música la que ha
proposat que es celebrin al PIJ i que aquesta proposta l’avala l’afinador.
La Sra. Baquero vol fer constar en acta el rebuig del seu grup a la
inversió i a la ubicació prevista.
3.4.- La regidora d’esports informa que la Junta de Govern Local de dia 28
de gener va acordar incloure al Pla Territorial d’Instal·lacions i
Equipaments Esportius les següents actuacions que venen finançades pel
Consell Insular amb un 66%:
-

Material de gimnàstica artística (anclatges per les paral·leles
asimètriques i colxoneta de protecció de barra d’equilibri), amb un cost
de 638 €.
Maquinària cardiovascular, valorada en 14.854,84 €.
Maquinària de tonificació muscular, amb un cost de 12.825,81 €.
Arreglar claraboies i mirall, per umport de 754,40 €.
Adquisició d’una xarxa de protecció de futbol, amb un cost de 317,84 €.
Reparació de la porta d’accés públic del poliesportiu, valorada en
365,65 €.
Adquisició de prestatgeries per a magatzems, per import de 313,84 €.

El portaveu socialista indica que la regidora d’esports va dir que el
projecte de les dues sales annexes al poliesportiu contemplava l’equipament
complet i que açò es contradiu amb l’adquisició ara de la maquinària. La
Sra. Francesca contesta que el Fons Estatal d’Inversió Local només
subvenciona l’execució d’obra; quan en el seu moment va dir equipament es
referia a que les dues sales quedarien completament llestes, amb totes les

instal·lacions necessàries, però que açò no volia dir que la maquinària
estaria inclosa.
Aprofita el portaveu socialista per
demanar si finalment el Consell
Insular pagarà la redacció del projecte de les dues sales. El Sr. Batle
contesta que van celebrar una reunió amb el Consell i que el Sr. President
va dir que analitzarien el tema.
QUART.- PERSONACIÓ I DESIGNACIÓ DE LLETRAT EN EL RECURS CONTENCIOS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER TREBALÚGER, S.A. CONTRA LA DESESTIMACIÓ
PRESUMPTA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ
Es llegeix la següent Resolució de data 10 de març i que ha rebut el
dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori tinguda el 19 de març:
“Atès que per la Procuradora Sra. María Garau Montané, en nom i
representació
de
l’entitat
TREBALUGER,
SA,
s’ha
interposat
recurs
contenciós administratiu contra la desestimació presumpte de la reclamació
per responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament des Migjorn
Gran i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tramitat davant el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala del Contenciós
Administratiu, Secció 001, pel Procediment Ordinari en actes núm. 65/2009;
Atesa la comunicació de l’esmentat Tribunal, ordenant a aquest Ajuntament
la remissió de l’expedient que motivà la resolució impugnada, en un termini
màxim de vint dies, i la notificació de la resolució que ordeni la remissió
de l’expedient a tots els interessats, emplaçant-los per comparèixer i
personar-se en l’esmentat procediment en el termini de nou dies;
Vista la urgència de l’assumpte i atès que no està prevista la celebració
de sessió plenària en breu;
I atesos els articles 21.1-k) i 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.COMPARÈIXER I PERSONAR-SE davant el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, Sala del Contenciós Administratiu, Secció 1,
en els actes 65/2009 sobre recurs Contenciós Administratiu, tramitat pel
Procediment Ordinari, interposat per la Procuradora Sra. María Garau
Montané, en nom i representació de l’entitat TREBALUGER, SA, contra la
desestimació presumpte de la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada davant l’Ajuntament des Migjorn Gran i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
SEGON.DESIGNAR com a lletrat al Sr. José Luis Pérez López i als
següents procuradors perquè assumeixin la representació de l’Ajuntament des
Migjorn Gran:
Procuradores de Maó i Ciutadella:
- Sra. María Dolores Pérez Genovard
- Sra. Montserrat Miró Martí
Procuradors de Palma de Mallorca:
- Sr. Miguel Ferragut Rosselló
- Sra. Montserrat Montané Ponce
Procuradors de Madrid:
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-

Sr. Gabriel Sánchez Walingre
Sr. Santos de la Gandarilla Carmona.
Sr. Luis Arredondo Sanz

TERCER.-

RATIFICAR aquesta resolució en el proper Ple que es celebri.

Es Migjorn Gran, 10/03/2009
El Batle,

Davant meu,
La Secretària,”

Se sotmet a votació i el Ple acorda, per unanimitat, la ratificació del
Decret.
CINQUÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSORCI DE RESIDUS
ENERGIA DE MENORCA PER LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

URBANS

I

El Sr. Batle proposa retirar l’assumpte de l’ordre del dia atès que
considera convenient la redacció d’un informe de secretaria intervenció
sobre l’assumpte; se sotmet a votació la proposta de retirada, que s’aprova
per unanimitat.
SISÈ.- EXPEDIENTS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Es dóna compta de diverses sol·licituds de devolució de fiances dipositades
per garantir l’execució dels seus respectius contractes. Atès el dictamen
favorable emès la la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.Cancel·lar
i
torna
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari “Juan Mora, S.A.” per import total de nou-cents quarantavuit euros amb cinquanta-sis cèntims(948,56 €) per garantir l’execució del
contracte de l’obra
“primera fase d’il·luminació del camp de futbol
municipal”.
Segon.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari “ Juan Mora, S.A.” per import total de cent noranta-dos
euros amb trenta-dos cèntims(192,32 €) per garantir l’execució del
contracte de l’obra “pavimentació d’un tram del camí de La Figuerenya”
Tercer.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari “Juan Mora, S.A.” per import total de set-cents cinquantasis euros amb cinquanta-quatre cèntims (756,54 €) per garantir l’execució
del contracte de l’obra “formigonat d’una rampa al camp de futbol
municipal”
Quart.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari “Juan Mora, S.A.” per import total de dos mil tres-cents
quaranta euros (2.340,00 €) per garantir l’execució del contracte de l’obra
“ordenació de l’espai d’aparcament annex a la zona esportiva municipal”
Cinquè.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari “Ángel Domínguez Rodríguez per import total de quatre mil
nou-cents vuitanta-quatre euros (4.984 €) per garantir l’execució del
contracte d’autorització de l’ocupació temporal de la zona de domini públic
marítim
terrestre
amb
instal·lacions
temporals
corresponent
a
les
temporades 2005, 2006, 2007 i 2008.
Sisè.- Cancel·lar i tornar la fiança dipositada per l’adjudicatari “Ángel
Domínguez Rodríguez” per import total de tres mil set-cents trenta-vuit
euros (e.738,00 €) per garantir la retirada de les instal·lacions temporals

de la zona de domini públic marítim terrestre corresponent a les temporades
2005, 2006, 2007 i 2008.
SETÈ.- EXPEDIENT
ANTERIORS

1/2009,

DE

RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS

D'EXERCICIS

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:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures,
la Comissió, per tres (3) vots a favor del partit popular i Alternativa per
Es Migjorn Gran i dues (2) abstencions del Partit Socialista , proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.APROVAR
l’expedient
1/2009
de
reconeixement
d’obligacions
d’exercicis anteriors, per un import total de TRENTA TRES MIL VINT-I-NOU
amb TRENTA VUIT EUROS (33.029,38 €) segons la relació que figura a
l’expedient.
Segon.- FER EFECTIU l’import amb càrrec a les partides corresponent del
pressupost de l’exercici 2009 i d’acord amb les disponibilitats de la
tresoreria municipal.”
Obert el debat el Sr. Sánchez, del grup socialista, vol fer dos comentaris:
-

-

Es presenten factures que corresponen a despeses de festes; d’açò
es desprèn que la partida prevista en 2008 fou insuficient. Si
aquestes despeses s’han de pagar amb càrrec a 2009 i la partida
del present exercici no és del mateix import que
la de l’any
passat sinó que s’ha disminuït, el total amb càrrec a 2009 serà
molt major al previst. La conclusió és que la quantitat plasmada
al pressupost de 2009 és totalment irreal.
Es torna a demostrar que les despeses de policia són molt elevades
i que manca control.

El Sr. Batle contesta que la disminució de la partida de festes de 2009
obeeix a que les retribucions dels policies de reforç (entre 9.000 i 10.000
€) s’han previst al grup 2; per tant, la reducció no és tal sinó que és un
canvi de partida. Per altra banda, diu que a data d’avui les despeses de la
policia s’estan controlant.
La Sra. Mira vol fer constar que les despeses de l’escola d’estiu van
quedar compensades amb els ingressos.
Sense més debat se sotmet a votació l’expedient 1/2009, de reconeixement
d’obligacions d’exercicis anteriors i s’aprova per cinc (5) vots a favor,
dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran i quatre (4) abstencions,
del grup socialista.
VUITÈ.- CREACIÓ, SI PERTOCA, DEL CONSELL DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES
LOCALS DELS MUNICIPIS DE MENORCA
Es llegeix la proposta d’Alcaldia que ha rebut el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori:
“Antecedents
1. La realitat geogràfica, econòmica, urbanística, social i turística de
l'illa de Menorca ha determinat l’existència d’una àrea territorial, amb
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problemàtica comuna respecte a la seguretat que afecta als nuclis de
població de les diferents entitats locals abans esmentades. Aquesta
realitat crea uns vincles comuns, que fan necessària la planificació
conjunta i la gestió coordinada de les actuacions en matèria de
seguretat pública local i, per tant, de coordinació específica de les
seves policies locals.
2. L’especial dedicació que suposa la necessitat de donar un suport
específic a aquests municipis, pel que fa a la seva actuació en matèria
de seguretat pública local, fa adient la creació d’un òrgan col·legiat
integrat per representants de la Conselleria d’Interior,
dels
ajuntaments i pels responsables en matèria de policia local de cada un
d’aquest municipis, que proporcioni l’assessorament i els instruments
tècnics adequats per exercir correctament la competència autonòmica
sobre coordinació de les policies locals en l’àmbit de les entitats
locals esmentades,
amb respecte absolut a les competències municipals
que els hi corresponen.
Fonament de dret
1. L’article 148.1.22 de la Constitució Espanyola atribueix a les
comunitats autònomes la competència respecte a la coordinació i a la
resta de facultats en relació amb les policies locals.
2. L’article 30.19 de la L.O. 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut
d'autonomia de les Illes Balears reserva a la comunitat
autònoma de
les Illes Balears la coordinació i altres facultats en
relació amb les policies locals, en els temes que estableixi una llei
orgànica.
3. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat,
regula entre altres qüestions diversos aspectes fonamentals relatius a
l’organització i les funcions de les policies locals, i constitueix el
marc d’actuació de la Comunitat Autònoma en aquesta matèria.
4. En l’exercici de l’esmentada competència exclusiva, el Parlament de les
Illes Balears va aprovar la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears, per la qual es crea un règim
jurídic homogeni per a la policia local i s’estableix el règim de la
seva coordinació, alhora que s’enumeren les funcions en les quals es
concreta i s’estableixen els òrgans que les exerceixen.

5. Així,

l’article 10.1.i) de la llei esmentada determina que la
coordinació de l’actuació de les policies locals comprèn, entre
d’altres, la creació del marc en el qual s’haurà de desenvolupar el
suport i la col·laboració interpolicial en matèria d’informació,
actuacions conjuntes i prestacions recíproques de caràcter temporal i
extraordinari. L’article 12 de l’esmentada llei atribueix l’exercici
directe de les funcions esmentades en matèria de coordinació de les
policies locals a la conselleria competent en matèria de coordinació

de
policies
locals,
respectant
corresponen als municipis.

les

competències

que

6. D’acord amb el que disposa l’article 11.1 de l'esmentada Llei 6/2005, de
3 de juny, en relació amb el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del
president de les Illes Balears, pel qual s’estableix les competències i
l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria d’Interior, la consellera
d’interior és la competent per exercir la competència autonòmica sobre
coordinació de les policies locals. A més, l’article 11.2 de la Llei
6/2005 preveu que, per un millor exercici de les funcions en matèria de

coordinació, es puguin constituir altres òrgans col·legiats assessors
dels òrgans de coordinació prevists a l’apartat 1 de l’esmentat article.
7. L’article 9 del Decret 67/2007 de 7 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes
Balears, estableix que la coordinació té per objecte determinar els
criteris necessaris per a una millor adequació de la formació,
l’organització, la dotació i l’actuació de les policies locals al
sistema i a les finalitats generals de la seguretat pública, en les
funcions que legalment tenguin assignades, com també fixar el mitjans
per a l’homogeneïtzació personal, tècnica i material, per tal
d’aconseguir una acció conjunta de tots els serveis de policia local de
les Illes Balears, orientada cap a la millora de la seva eficàcia i la
seva professionalitat al servei dels ciutadans que es trobin en l’àmbit
territorial de les Illes Balears, sens perjudici de l’autonomia
municipal.
8. D'acord amb l'article 25.2. a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, i l'article 29.2. j) de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, pel que fa a les competències del Municipis en matèria
de
seguretat en llocs públics i de policia local.
9. L'article 21.1. i) de l'esmentada Llei 7/1985,
competència dels batles en matèria de policia local
10.

pel

que

fa

a

la

Per tot això, en aplicació del que disposa l’article 11.2 de
l'esmentada Llei 6/2005, de 3 de juny, i els articles 19.2 i 42.c) de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en ús de les atribucions que
ens confereixen les disposicions legals vigents; atesos els antecedents
exposats i considerats els fonaments de dret esmentats, elev a Ple la
següent
PROPOSTA

Primer.- Participar com a municipi en la creació i posada en funcionament
del Consell de Coordinació de les Policies Locals dels municipis d’Alaior,
Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal, Ferreries, Maó, Sant Lluís i Es
Migjorn Gran.
Segon.- Sol·licitar a la consellera d'Interior del Govern de les Illes
Balears, que resolgui la creació del Consell de Coordinació de les Policies
Locals dels municipis d’Alaior, Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal,
Ferreries,
Maó,
Sant
Lluís
i
Es
Migjorn
Gran
d’acord
amb
les
característiques establertes en l’annex d’aquesta proposta.
Tercer.- Comunicar a la Conselleria d’Interior i als Ajuntaments afectats
els present acord.”
Annex a la proposta de creació del Consell de Coordinació de les Policies
Locals dels municipis de l’Illa de Menorca

Annex
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Primer. Creació
Es crea el Consell de Coordinació de les Policies Locals de Menorca com a
òrgan de consulta i assessorament en l’exercici de la competència
autonòmica de la Conselleria d’Interior sobre coordinació de les policies
locals, en l’àmbit dels municipis d'Alaior, Ciutadella, Es Castell, Es
Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Maó i Sant Lluís.
Segon. Composició
1. El Consell de Coordinació de
integrat pels membres següents:
-

-

les

Policies

Locals

de

Menorca

està

El/la president/a, que ha de ser el/la conseller/a competent en matèria
de coordinació de policies locals.
El/la
vicepresident/a, que ha de ser el/la directora/a general
competent en matèria de coordinació de policies locals.
Vuit vocals, que han de ser els batles o regidors en qui deleguin, en
representació dels ajuntaments dels municipis esmentats.
Vuit vocals, que han de ser els caps de policia local o policies en qui
deleguin, en representació de les policies locals dels municipis abans
esmentats, i que han de ser nomenats per decret de batlia de
l’ajuntament corresponent.
Un/a vocal en representació de l’Institut de Seguretat Pública de les
Illes Balears (ISPIB), nomenat per resolució de la consellera
d’Interior.

2. Tots els membres integrants del Consell de Coordinació de les Policies
Locals de Menorca tenen veu i vot.
3. El/la secretari/a del Consell de Coordinació de les Policies Locals de
Menorca ha de ser un dels vocals, i el Consell l’ha de designar en la
primera reunió.
4. El nomenament dels vocals representants de les entitats locals i dels
caps de policia, sense perjudici que es puguin ésser substituïts
mitjançant decret dels batles respectius, s'han de renovar després que
tenguin lloc els processos electorals corresponents.
5. Amb la finalitat d’activar i resoldre la problemàtica tècnica que pugui
derivar-se del desenvolupament dels acords adoptats a les reunions del
Consell, es constitueix una comissió tècnica integrada pels caps de la
policia local del municipis esmentats o policies en qui deleguin.
Aquesta Comissió serà coordinada pel representant de l’ISPIB en el
Consell de coordinació.
6. El/la president/a del Consell de Coordinació de les Policies Locals de
Menorca pot convidar a les sessions, amb veu i sense vot, persones la
intervenció de les quals consideri convenient, en funció dels punts
inclosos a l’ordre del dia, i en raó dels seus coneixements, preparació,
prestigi o altres circumstàncies.
Tercer. Funcions
1. En matèria de coordinació de les policies locals, el Consell de
Coordinació de les Policies Locals de Menorca té la funció d’emetre
consultes no preceptives i d'assessorament facultatiu sobre:

a) El disseny de polítiques comunes de seguretat per afavorir el suport i
la col·laboració interpolicial entre els municipis que integren el
Consell de coordinació.
b) La previsió de les mesures que s’han d’adoptar davant fets rellevants
per a la seguretat en els termes municipals esmentats.
c) L’anàlisi posterior d’actuacions conjuntes i dels fets que les hagin
motivat.
d) L’establiment d’un sistema d’intercomunicacions policials que permeti
una adequada coordinació entre els cossos de policia.
e) La creació d’un sistema d’informació recíproca entre els cossos de
policia.
f) La determinació de la direcció eventual de les actuacions conjuntes amb
la finalitat d’atendre necessitats en situacions d'emergència o
extraordinàries.
g) D'altres millores en matèria de la coordinació de les policies locals
del Pla.
2. L'exercici de les funcions previstes anteriorment té un caràcter no
vinculant per als òrgans de resolució, excepte en els casos en què la
legislació aplicable ho prevegi expressament.
Quart. Convocatòries i funcionament
1. El Consell de Coordinació de les Policies Locals de Menorca s’ha de
reunir, com a mínim, amb una periodicitat semestral.
2. El Consell de coordinació s'ha de reunir quan el convoqui el president o
quan ho sol·liciti un nombre mínim de vuit vocals.
3. El funcionament i el règim jurídic del Consell de coordinació i de la
Comissió tècnica s'ha d'ajustar a les normes dels òrgans col·legiats
regulades en el capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
4. El/la president/ta del Consell de coordinació, quan els assumptes que
s’hi hagin de tractar ho requereixin, pot convocar a les sessions les
persones expertes en la matèria que consideri oportú.
5. La Comissió
bimestral.

tècnica

s’haurà

de

reunir

amb

una

periodicitat

mínima

Cinquè. Publicació
S’acorda publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Sisè. Règim de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Interior,
en el termini d’un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la
notificació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
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de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà
d'haver rebut la notificació de la Resolució, de conformitat amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.”
A continuació es llegeix l’informe emès pel Cap de la Policia Local i
s’inicia un petit debat sobre la conveniència de incorporar com a membres
al Consell Insular i a altres cossos de seguretat; atès però que es tracta
de la Coordinació de les Policies Locals, finalment se sotmet a votació la
proposta en els mateixos termes en que s’ha presentat i el Ple l’aprova per
unanimitat.
NOVÈ.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES
PLATGES: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES I OBERTURA DEL
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
Es llegeix la següent resolució d’Alcaldia

de data 16.03.2009:

“Atès que en 2008 va finalitzar el contracte per a la gestió del servei de
salvament a les platges des Migjorn Gran;
Vista la memòria de la regidoria de Turisme en què raona la necessitat
d’una nova e contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme
a les platges de Sant Tomàs, San Adeodat i Binigaus;
Atesa la memòria de secretaria en què justifica la necessitat de la
tramitació abreujada i urgent de l’expedient a fi que pugin presentar-se
ofertes per qualsevol interessat, recaient l’adjudicació en el licitador
justificadament triat per l’òrgan de contractació;
Atès que de conformitat amb l’article 96.2 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, els expedients qualificats
d’urgents es tramitaran pel procediment ordinari previst a l’article 93.1
de la citada Llei, amb les especialitats contingudes al primer dels
articles citats;
Atès que la celebració de contractes per part de les Administracions
Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que
s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte
en els termes previstos a l’article 22 de la llei, i declaració d’urgència
per l’òrgan de contractació; a tal efecte, la naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, han quedat
determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació
preparatòria;
Atès que pel fet de tenir el contracte una duració de 4 anys, més altres 2
de pròrroga, i el seu import superar(acumulades les anualitats) el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost d’ingressos de 2009, és competent per a
la formació i aprovació de tot el procediment del contracte el Ple de
l’Ajuntament;
Atès que, no obstant l’anterior, és necessari iniciar aquest expedient, ja
que és convenient que el contracte es pugui començar a executar a principis
del mes de maig, fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- Iniciar expedient de contractació per a l’adjudicació del
contracte de gestió del servei de vigilància, Salvament i Socorrisme a les
platges de Sant Tomàs, San Adeodat i Binigaus.

Segon.- Que es formi l’expedient de contractació per procediment obert i
tramitació abreujada i urgent, amb la redacció del plec de clàusules
administratives, informes de fiscalització prèvia i de secretaria, es
certifiqui, en el seu cas, l’existència de crèdit pressupostari i es passi
l’expedient al Ple de l’Ajuntament perquè l’aprovi i obrir el període de la
licitació, si escau.
Tercer.- Declarar la urgència de l’expedient en virtut d’allò disposat a
l’article 96.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, fonamentada en raons d’interès públic.
Quart.- Ratificar aquesta Resolució mitjançant acord que haurà d’adoptar el
Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri
Es Migjorn Gran, 16/03/2009
El Batle,

Davant meu,
La Secretària,”

A continuació es dóna compta de l’expedient per a l’adjudicació del servei
mitjançant procediment obert i tramitació urgent, així com del plec de
clàusules administratives i tècniques elaborat, que conté els criteris
d’adjudicació.
Obert el debat, el portaveu socialista demana si s’ha gestionat la
col·laboració del hotelers. La regidora de turisme, Sra. Francesca,
contesta que ha mantingut una reunió amb ells per tractar el tema de les
aportacions als serveis de salvament i d’ajardinament; diu que té plena
confiança en que col·laboraran però primer desitja tenir adjudicat el
servei de salvament i així poder concretar les quotes que haurà d’aportar
cada establiment.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que seria convenient tancar primer
el tema dels ingressos amb els hotelers i no confiar tant a posteriori;
comenta que abans eren els hotelers els que per donar un millor servei als
seus clients demanava a l’Ajuntament el salvament i l’ajardinament i
s’oferien a col·laborar. Sembla que ara s’han invertit els papers i és
l’Ajuntament que ha de sol·licitar la seva col·laboració.
El Sr. Sánchez també demana que quan finalitzi la temporada es faci una
reunió per valorar el servei, el cost i la col·laboració final del
hotelers. Finalment demana si ja s’ha preparat la ordenança reguladora de
la taxa de clavegueram per a Sant Tomàs tal com va comunicar el Sr. Batle
en una Comissió Informativa. El Sr. Batle contesta que serà objecte
d’estudi en la propera Comissió que es celebri.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa
Territori, el Ple acorda, per unanimitat:

d’Hisenda,

Règim

Intern

i

PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’inici de l’expedient de contractació del
servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges i que inclou la
declaració d’urgència en la tramitació de l’expedient.
SEGON.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars.
TERCER.- APROVAR l’expedient de contractació del servei per procediment
obert i tramitació urgent i convocar licitació conforme al plec de
clàusules administratives, mitjançant publicació d’anunci en el BOIB i
publicació dels plecs de condicions i de l’anunci a la pàgina web de
l’Ajuntament, perfil del contractant.
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QUART.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 220.22701 del vigent
pressupost municipal.
DESÈ.- ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU
El Sr. Batle proposa la votació secreta per elegir la persona que haurà
d’exercir el càrrec de jutge/essa de pau i comenta que no és necessària
l’elecció de substitut ja que l’actual continua en el càrrec.
A la vista de les consideracions
unanimitat, el Ple acorda:

anteriors,

amb

caràcter

previ

i

per

Únic.- Acordar la votació secreta conforme a l’article 102-3r del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
A continuació la secretària indica que hi ha quatre candidats:
-

Pere Blai Barber Salord.
Margarita Riudavets Florit.
Consuelo Margarita Triay Coll.
Àngela Triay Pons.

Seguidament es procedeix a la votació per elegir jutge/essa de pau, amb el
següent resultat:
-

Pere Blai Barber Salord: 0 vots.
Margarita Riudavets Florit: 4 vots.
Consuelo Margarita Triay Coll: 5 vots.
Àngela Triay Pons: 0 vots.

A la vista de la votació anterior, el Ple acorda designar jutgessa de pau
del municipi des Migjorn Gran la Sra. Consuelo Margarita Triay Coll, amb
DNI núm. ------------ONZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
11.1.- Prec del Sr. Sánchez: demana que s’enviï oficialment i amb registre
de sortida l’expedient de disciplina urbanística que el Sr. Batle diu que
va lliurar en mà al Consorci de disciplina en sòl rústic; també demana que
es desencallin els 12 expedients de disciplina comentats reiteradament. El
Sr. Batle contesta que s’enviarà l’expedient i comunica que ja s’ha
designat instructor pels diversos expedients. La Sra. Mira diu que, tal com
van quedar a la darrera Comissió Informativa, s’hauria de fer una Comissió
amb temes de disciplina en el termini de 15 dies, i el Sr. Sánchez diu que
s’alegra que es pugui fer prest aquesta comissió i que l’espera amb
ansietat.
11.2.- Prec del Sr. Sánchez: que tal com vam comentar a la darrera Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori, que es doni celeritat a la
convocatòria de la plaça d’assessor jurídic en matèria d’urbanisme.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21:50 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

