ACTA DE LA
29/03/2010.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 29/03/2010, 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)
Gemma Fernández Bosch (PP)
Pedro Moll Triay (PSOE)
Elena Baquero González (PSOE)
Juan Sánchez Tuomala (PSOE)
Margarita Febrer Nieto (PSOE)
Purificación Mira Sales (ALTERNATIVA)

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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària tinguda el dia
dos de febrer de 2010; se sotmet a votació i s’aprova per vuit (8) vots a
favor, dels grups popular i socialista, i una abstenció, del grup
alternativa pes Migjorn.
SEGON.- COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2007: APROVACIÓ
S’informa que la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, en data
15.02.2010 (registre d’entrada núm. 223, de 19 de febrer), ha remés un
requeriment a l’Ajuntament pel qual, atès que aquest encara no ha lliurat
el Compte de l’exercici 2007, adjunta un qüestionari que l’Ajuntament ha de
omplir com a primera part de la fiscalització que continuarà amb una segona
part si l’Ajuntament no ret l’exercici 2007 abans del dia 15 de maig. El
Sr. Batle informa que el Compte ja s’ha tramitat (informe de la Comissió
Especial de Comptes i exposició pública) i ara només queda que el Ple
l’aprovi. Diu que la demora en la rendició ve en gran part motivada per la
implantació de la plataforma informàtica; de fet, fa poc que l’Ajuntament
ha aconseguit lliurar informàticament el Compte de l’exercici 2006 que ja
havia remés en format paper en el seu dia. Finalitza indicant que amb la
mateixa data també s’ha rebut un requeriment (reg. entrada núm. 222) pel
qual es demana la rendició del Compte de 2008, compte que ja ha rebut el
dictamen de la Comissió Especial de Comptes i que a data d’avui es troba en
període d’exposició pública.
Vist idò que en data 08.10.2009 la Comissió Especial de Comptes va informar
favorablement el Compte General del pressupost corresponent a l’exercici
2007,
I atès que aquest ha estat exposat durant un termini de quinze (15) dies i
vuit (8) més per a la presentació d’al·legacions i que no se n’ha
presentada cap, el Ple acorda, per quatre (4) vots a favor, del grup
popular, i cinc (5) abstencions, dels grups socialista i alternativa pes
Migjorn:
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Primer: Aprovar el Compte General del pressupost corresponent a l’exercici
2007.
Segon: Remetre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears un exemplar
del Compte General del pressupost corresponent a l’exercici 2007.
TERCER.- PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2010 I PLANTILLA
DE PERSONAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori que conté la següent proposta:
“Primer.- APROVAR inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2010 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1 OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
V

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
CORRENT

783.630,00 €
57.670,00 €
640.675,00 €
744.614,00 €
109.872,00 €
2.336.461,00 €

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Alienació d'
inversions reals
Transferències de capital

- €
334.039,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

2.500,00 €
60.000,00 €
2.733.000,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS NO FINACERES
A.1 OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
CORRENT

1.201.157,93 €
718.331,31 €
8.500,00 €
333.244,00 €
2.261.233,24 €

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Inversions reals
Transferències de capital

385.543,76 €
19.323,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers

2.500,00 €
64.400,00 €

TOTAL

2.733.000,00 €

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 2010
1.- DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA

SUBESCALA

Am habilitació de
caràcter nacional
Administració
general
Administració
general
Administració
general

Secretaria
intervenció
Administratiu

Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial

Tècnica

Administratiu
Administratiu

Tècnica
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP
A1/A
2
C1

Administratiu
(Suport gestió adma)
Administratiu
(Suport gestió adma) C1
Auxiliar
C2
administratiu
(Suport administrat)
Arquitecte
A1
Tècnic assessor
jurídic
Oficial cap Policia
Local
Policia Local

A1

NIVELL VACANT
C.DESTI
25
NO
16

NO
NO

16
16

SI

22

SI

22

SI

C1

18

NO

C1

15

Interí

Policia Local

C1

15

Interí

Policia Local

C1

15

SI

Policia Local:

C
1(*)

15

SI

(*) Classificats al grup C només a efectes de retribucions

2.- FUNCIONARIS INTERINS
COS O ESCALA

SUBESCALA

CLASSE DENOMINACIÓ

GRUP

Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial

Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

Policia Local
auxiliar turístic
Policia Local
auxiliar turístic
Policia Local interí
(3 mesos)

C
1(*)
C
1(*)
C
1(*)

NIVELL VACANT
C.DESTI
15
Interí
15

Interí

1

Interí

SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Administració
Serveis
Policia Local interí C
especial
especials
(3 mesos)
1(*)
(*) Classificats al grup C només a efectes de retribucions

15

Interí

3. DEL PERSONAL LABORAL FIX
DENOMINACIÓ
Treballador social
Cap manteniment
Peó manteniment
Peó manteniment
Suport administratiu
Suport administratiu (a extingir)
Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar
Cap neteja
Desador/a
Desador/a
Auxiliar biblioteca (20 h/set)
Psicòleg Serveis Socials i família (1/2rnada)

VACANT
Interí
NO
Interí
Interí
No
Interí
Interí
Interí
Interí
NO
Interí
Interí
NO
Interí

4. DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL
CATEGORIA PROFESSIONAL
Auxiliar administratiu (centre sanitari 22,5 h/setmana)
Treballador familiar /1/2 jornada
Treballador familiar
Treballador familiar
Dinamitzador juvenil (1/2 jornada)
Educador social (1/2 jornada)
Agent Desenvolupament Local
Professor música (jornada parcial)
Professor música (jornada parcial)
Professor música ( jornada parcial)
Auxiliar biblioteca (20 h/setmana)
Auxiliar administratiu (substitució centre sanitari)
Director de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Peó manteniment
Netejadora
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu (1/2 jornada)
Auxiliar administratiu (1/2 jornada)

TIPUS DE
CONTRACTE
12 mesos
2 mesos
10 mesos
10 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
11esos
9mesos
10mesos
2 mesos
1 mes
2,5 mesos
2 mesos
2 mesos
2 mesos
2 mesos
3 mesos
8 mesos
6 mesos
4 mesos

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.”
A continuació el Sr. Batle informa que el grup socialista ha presentat una
esmena a la totalitat i el grup popular una parcial. El portaveu socialista
demana la paraula i diu que l’esmena del grup popular, si és en els termes
comentats a la reunió que van mantenir fa uns dies els tres grups, li
alegrarà el vespre; comenta que a l’anterior Ple va dir que el Sr. Moll era

el pitjor Batle de la història del poble però avui reconeix que aquest
mateix Batle pot fer que els tres grups es posin d’acord per aprovar el
Pressupost introduint algunes modificacions. El Sr. Batle demana a la
secretària que llegeixi l’esmena parcial del grup popular, que diu:
“Davant la delicada situació econòmica que estem patint a tot l’Estat
espanyol, i essent conscients de que aquesta situació s’està allargant més
del que es preveia en un principi, l’equip de govern de l’Ajuntament des
Migjorn ha pres la decisió de congelar-se els sous per tal d’ajudar a fer
front al pressupost per a l’any 2010, pressupost que nay darrere any pateix
aquesta Administració, la qual, tot i essent una de les més petites, ha de
fer front a moltes despeses de la mateixa manera que altres Administracions
més grosses i més solvents econòmicament.
Reiterem el nostre compromís de gestionar les diferents Àrees de gestió de
la manera més austera possible, i demanem a la vegada la futura implicació
de la resta de grups polítics en lo que en aquest pla d’austeritat es
refereix.
En la partida econòmic 10000 àrea 9 proposem el següent desglossament:
Sou batle :
Sou regidors:
Sou regidors:
Partits:

1938
255
320
210

x
x
x
x

14 =
27.132
12 =
9.180
5 x 1 =
1.600
2 x 12 +90 x 12 = 6.120

TOTAL ............ 44.032
Per tant la diferència de l’esmentada partida és de 8.901,34 que s’afegirà
la partida econòmica 16000 àrea 9 de S.S. Treballadors, tindrà un import
total de 66.901,34 €.”
El portaveu socialista torna a demanar la paraula i diu que el que ha dit
al començament era pensant que tot allò que dilluns van discutir els tres
grups era el que s’havia recollit a l’esmena parcial i que és evident que
si arriba a saber el contingut real no hauria fet un comentari tan alegre.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana la paraula i vol fer constar
que el seu grup no va assistir a la Comissió Informativa que va tractar el
pressupost atès que, després de vàries modificacions d’horari, aquesta es
va celebrar a les 19:00 hores. Diu que el dilluns passat el seu grup es va
reunir
amb
la
resta
de
representants
municipals
amb
esperit
de
col·laboració atès que, entre altres qüestions, a tots els preocupa el
dèficit dels diferents serveis. Per aquest motiu, no entén com és que fins
ara mateix el Sr. Batle no els hi ha informat de l’esmena; primer els envia
un correu electrònic telegràfic i quan el seu grup intenta contactar amb
ell telefònicament, no és possible. Açò ha motivat que el grup socialista
presenti l’esmena a la totalitat: no pretenien modificar tot el pressupost
però si esperaven que l’equip de govern introduís alguns canvis.
El Sr. Batle demana
que es llegeixi l’esmena a la totalitat del grup
socialista, que es transcriu a continuació:
“Antecedents:
1.Aquest projecte arriba molt tard, iniciat ja l’exercici pressupostari
2010, mostrant un any més la incapacitat de gestió, planificació i consens
polític municipal.
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2.El calendari de presentació formal ha estat ple de convocatòries de
comissions informatives fallides, en horaris fora dels aprovats en el
cartipàs municipal i que s’han fixat dins el nostre horari laboral.
3.Els informes tècnics indiquen clarament la dificultat de complir amb les
previsions que fa l’equip de govern.
4.Després de vàries setmanes de debat entre els grups polítics, no s’han
recollit ni les nostres peticions de mínims.
5.A dia d’avui, encara no tenim la liquidació del pressupost de l’exercici
2009, quan ja han passat 3 mesos des del seu tancament formal.
Justificació de la nostra proposta de retirada del projecte de Pressupost:
a)Sobre-pressupostació dels ingressos de l’Ajuntament:
i)Multes urbanístiques que no es liquidaran per falta de voluntat política
en Disciplina Urbanística (demostrada en aquests tres anys...
ii)Alienació de solars, pendents d’un expedient de segregació de la
parcel·la municipal i ulterior concurs públic per alienar-los.
iii)Conveni per liquidar i compensar les diverses despeses del Servei
d’Abastament d’Aigua potable amb el municipi des Mercadal, a data d’avui
sense cap Document ferm i consensuat amb el municipi vesí.
b)Ni una sola proposta fiscal, excepte cobrar la taxa de clavegueram a la
urbanització turística i residencial de Sant Tomàs.
c)Necessitat de mesures de contenció de la despesa corrent per ajustar-nos
a la nova situació:
i)La plantilla es presenta amb un increment d’un 11% (onze per cent!).
Només la plantilla de la policia local tota sola ja representa 300.000
€/any. S’ha de fer un plantejament clar de contenció del capítol 1 de
l’Ajuntament,
ajustant-lo
d’acord
a
les
despeses
socialment
més
prioritàries. Les noves incorporacions plantejades a la plantilla de 2010,
són realment necessàries en la situació actual? És de rebut plantejar
aquestes partides de gratificacions i de productivitats que no s’ajusten ni
a la legalitat ni a la realitat?
ii)Despeses com les de FESTES es pressuposten per sota de les liquidacions
reals: el passat mes gener ja s’ha hagut d’aprovar un quantiós expedient de
Reconeixement d’Obligacions per poder pagar despeses corresponents a les
festes de 2009 que havien quedat pendents... No pot ser que no hi hagi
mesures reals de contenció de la despesa i tot siguin paraules buides no
creïbles.
iii)El mateix passa amb les despeses de funcionament (capítol 2) que s’han
retallat per sota de la realitat, com indica l’informe de SecretariaIntervenció. Tot només per quadrar el pressupost.
iv)Els dèficits dels serveis municipals estan desbordats per falta de
gestió adequada dels regidors de cada àrea. Només ens han facilitat dues
dades, però que indiquen un problema generalitzat:
(1)Escola municipal de música, amb 57.354,02 € de dèficit, pràcticament el
70% del que costa.
(2)Pavelló esportiu municipal, 51.548,32 € de dèficit, també pràcticament
el 70% del que costa.
(3)L’escola infantil Xibit té una aportació municipal de 50.000 € per
sufragar els costos de la seva gestió.
(4)Hem de ser conscients d’aquest greu problema i de la necessitat
d’ajustar els serveis a les nostres possibilitats, fixant unes tarifes que
financin un mínim del 70% d’aquests dos serveis. Si no ho feim, serà pa
avui i fam per demà!!
v)La pujada de les retribucions de l’equip de govern municipal.
(1)No es pot demanar que els ciutadans des Migjorn Gran i els treballadors
municipals s’ajustin el cinturó, mentre els tres regidors de l’equip de
govern es dupliquen la seva retribució.
(2)No és admissible ni està justificat que l’equip de govern que menys
dedicació efectiva fa a l’ajuntament (i amb els resultats de gestió més
pobres en tota la història municipal), pretengui ara un increment del 100%
del sou. La seva dedicació a l’Ajuntament no serà el doble ni a nivell
teòric (difícil) ni molt manco a nivell pràctic (impossible).

d)Ara toca invertir. En aquests moments el municipi des Migjorn Gran
necessita inversions de caràcter productiu. Ni hi ha ni una sola idea en el
projecte. No hi ha cap planificació ni s’hi troba reflectida cap gestió del
govern municipal per aconseguir finançament (més enllà del bàsic que ens ve
donat sense fer res). Altres possibilitats que suposaven borinar i fer
reina, com la Llei de Barris, hem quedat fora.
e)Risc de presentar un pressupost liquidat amb dèficit corrent. Un estalvi
net de 10.827,76 €, que representa un 0,3% del total del pressupost, és
filar molt prim. Especialment quan tots sabem que els ingressos estan
sobre-pressupostats simplement per quadrar un pressupost d’impossible
compliment.
Proposta:
1.-Que l’equip de govern retiri el projecte presentat, consensuï amb les
altres forces polítiques del municipi un projecte més auster, més real i
més social per al nostre municipi.
II.-Que l’equip de govern realitzi un pla d’ajust i d’austeritat que
redueixi el pressupost municipal corrent com a mínim en un 10% de les seves
despeses i ingressos corrents.”
Demana la paraula el Sr. Sánchez, del grup socialista, i diu que encara no
s’explica que fins avui no hagin tingut coneixement de l’esmena parcial del
grup popular; comenta que econòmicament existeix el problema, que és un
projecte de pressupost dolent i demana al Sr. Batle que s’expliqui.
Manifesta que segons es va acordar a la reunió de dilluns, s’havien de
presentar esmenes parcials conjuntes dels tres grups i que finalment l’únic
que s’ha fet és presentar la congelació de sous però mantenint un
pressupost inflat. Assenyala que el seu grup no pretén que avui mateix es
modifiquin els preus públics però sí que es presentin les reduccions
acordades. Finalitza afirmant que li sap greu, però que el seu grup no pot
aprovar el pressupost tal com es presenta ja que no s’han retallat les
despeses acordades (suprimir una treballadora familiar, un policia, la
substitució de la brigada, no posar en marxa la deixalleria, etc).
La portaveu d’Alternativa demana la paraula i diu que, segons van acordar a
la reunió de dilluns, dimecres el pa havia d’estar cuit, que ella ha perdut
dos dies de reunions i només s’ha aconseguit la reducció de sous.
El Sr. Batle assumeix la paraula i diu que la plantilla només augmenta amb
l’àrea social, que de totes maneres quedarà pendent a l’espera del conveni
de dependència.; diu que els policies queden com estan, que no augmentaran
de 6 ja que no es convocaran les altres places.
El Sr. Sánchez diu que aquests aspectes s’havien de recollir a l’esborrany
però com no és així, als grups només els hi queda fiar-se de la paraula del
Sr. Batle.
La portaveu popular diu que si bé no s’han introduït les modificacions a
l’esborrany de pressupost, açò no vol dir que no existeixi el compromís de
controlar i reduir en la pràctica les despeses. El Sr. Sánchez contesta que
no és que no cregui en la paraula de la portaveu popular però que no té
gaire confiança en la paraula del Sr. Batle. Afirma que al seu grup li feia
il·lusió aprovar el pressupost per consens dels tres grups polítics però
que no podrà ser. Manifesta que no creu en les previsions dels ingressos
per multes urbanístiques (manca de voluntat política), o per taxa de
clavegueram, ni tampoc en les previsions de despeses: així, en festes es
gastarà mes, tal com ja ha quedat patent en l’expedient de reconeixement
d’obligacions aprovat fa poc. Finalitza indicant que manca gestió i control
econòmic.
El Sr. Batle diu que l’equip de govern durà a terme els compromisos
assumits, que estudiarà la productivitat de la policia i les millores
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previstes en el conveni de personal, s’estudiaran els diferents serveis i
s’aplicarà la taxa de clavegueram.
Tancat el debat se sotmet a aprovació l’esmena a la totalitat del projecte
de pressupost per a l’exercici 2010 presentada pel grup socialista; es
computen quatre (4) vots a favor, del grup socialista, quatre (4) vots en
contra, del grup popular, i una (1) abstenció, del grup alternativa pes
Migjorn Gran; atès l’empat, en aplicació de l’article 94 de la Llei
municipal i de règim local de les Illes Balears, s’efectua una nova votació
i es computen quatre (4) vots a favor, del grup socialista, quatre (4) vots
en contra, del grup popular, i una (1) abstenció, del grup alternativa pes
Migjorn Gran. Com persisteix l’empat decideix el vot de qualitat del
president i per tant, l’esmena a la totalitat queda rebutjada.
A continuació se sotmet a votació l’esmena parcial presentada pel grup
popular. Es computen cinc (5) vots a favor, dels grups popular i
alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4) abstencions, del grup
socialista, per la qual cosa es declara aprovada l’esmena.
Finalment, se sotmet a votació el document pressupostari una vegada
incorporada l’esmena del grup popular en els termes ja assenyalats, i es
computen quatre (4) vots a favor, del grup popular, quatre (4) vots en
contra, del grup socialista, i una (1) abstenció, del grup alternativa pes
Migjorn Gran; atès l’empat, en aplicació de l’article 94 de la Llei
municipal i de règim local de les Illes Balears s’efectua una nova votació
i es computen quatre (4) vots a favor, del grup popular, quatre (4) vots en
contra, del grup socialista, i una (1) abstenció, del grup alternativa pes
Migjorn Gran. Com persisteix l’empat decideix el vot de qualitat del
president, per la qual cosa el Sr. Batle declara la seva aprovació, que
queda de la següent manera:
Primer.- APROVAR inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2010 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1 OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
V

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
CORRENT

783.630,00 €
57.670,00 €
640.675,00 €
744.614,00 €
109.872,00 €
2.336.461,00 €

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Alienació d'
inversions reals
Transferències de capital

- €
334.039,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

2.500,00 €
60.000,00 €
2.733.000,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS NO FINACERES
A.1 OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
CORRENT

1.201.157,93 €
718.331,31 €
8.500,00 €
333.244,00 €
2.261.233,24 €

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Inversions reals
Transferències de capital

385.543,76 €
19.323,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers

2.500,00 €
64.400,00 €

TOTAL

2.733.000,00 €

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 2010
1.- Personal en règim administratiu:
COS O ESCALA

SUBESCALA

Am habilitació de
caràcter nacional
Administració
general
Administració
general

Secretaria
intervenció
Administratiu Administratiu
(Suport gestió adma)
Administratiu Auxiliar
administratiu
(Suport administrat)
Tècnica
Arquitecte

Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració
especial
Administració

Tècnica
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis

CLASSE DENOMINACIÓ

Tècnic assessor
jurídic
Oficial cap Policia
Local
Policia Local
Policia Local
auxiliar turístic
Policia Local

GRUP
A1/A2

Núm
places
1

C1

2

C2

Vacant

A1

1

Vacant

A1

1

Vacant

C1

1

C1

4

Interí

C 1

2

9 mesos

C

2

3 mesos

SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

especial

especials

auxiliar turístic

2. DEL PERSONAL LABORAL FIX
DENOMINACIÓ
Treballador social
Cap manteniment
Peó manteniment
Suport administratiu
Suport administratiu (a extingir)
Treballador familiar
Cap neteja
Desador/a
Auxiliar biblioteca (20 h/set)
Psicòleg Serveis Socials i família
(1/2rnada)

Núm
places
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1

VACANT
Interí
NO
Interí
No
Interí
Interí
NO
Interí
NO
Interí

3. DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL
CATEGORIA PROFESSIONAL
Auxiliar administratiu (centre sanitari 22,5 h/setmana)
Treballador familiar /1/2 jornada
Treballador familiar
Treballador familiar
Dinamitzador juvenil (1/2 jornada)
Educador social (1/2 jornada)
Agent Desenvolupament Local
Professor música (jornada parcial)
Professor música (jornada parcial)
Professor música ( jornada parcial)
Auxiliar biblioteca (20 h/setmana)
Auxiliar administratiu (substitució centre sanitari)
Director de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Peó manteniment
Netejadora
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu (1/2 jornada)
Auxiliar administratiu (1/2 jornada)
Tercer.- EXPOSAR al públic, durant quinze (15)
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el
d’execució i la plantilla de personal, als
reclamacions. L’aprovació serà definitiva si no
i no caldrà adoptar expressament cap nou acord.

TIPUS DE
CONTRACTE
12 mesos
2 mesos
10 mesos
10 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
11 mesos
9 mesos
10 mesos
2 mesos
1 mes
2,5 mesos
2 mesos
2 mesos
2 mesos
2 mesos
3 mesos
8 mesos
6 mesos
4 mesos

dies, mitjançant anunci al
pressupost, les seves bases
efectes de presentació de
s’hi presenten al·legacions

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21:00 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

