ACTA DE LA
28/07/2011.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 28/07/2011, 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:
Pedro G. Moll Triay
Regidors
: 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
Sr. Víctor Martí Salas
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària interina 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 les actes de les sessió extraordinàries de dia
29.6.2011 i dia 30.6.2011, sense entrar a debat se sotmet les actes a
votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2010. DONAR-NE COMPTA
Es dona compta al Ple de la liquidació pressupostària de l’exercici 2010,
aprovada per Decret d’Alcaldia de data 9.6.2011 amb el següent resum:
-

Resultat pressupostari: -402.385,26 euros
Resultat pressupostari ajustat: -210.482,59 euros
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament
118.874,81 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 1.108,61 euros
Romanent de tresoreria total: 119.983,40 euros

afectat:

El Ple en resta assabentat.
TERCER.- PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2011 I PLANTILLA
DE PERSONAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori que conté la següent proposta:
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“Primer.- APROVAR inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2011 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

Imposts directes
890.650,00 €

II

Imposts indirectes
55.670,00 €

III

Taxes i altres ingressos
489.154,00 €

IV

Transferències corrents
638.399,00 €

V

Ingressos patrimonials
90.072,00 €
CORRENT
2.163.945,00
€
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL

VI

Alienació d'inversions reals
-

VII

€

Transferències de capital
333.555,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES

VIII

Actius financers
2.500,00 €

IX

Passius financers
TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

€

2.500.000,00
€

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

1.093.909,22
€
624.058,70 €
6.400,00 €
320.549,00 €

CORRENT
2.044.916,92
€
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Inversions reals
Transferències de capital

376.738,08 €
13.845,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers

2.500,00 €
62.000,00 €

TOTAL

2.500.000,00
€

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 2011
1. DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA
Habilitació de caràcter
nacional
Administració general

SUBESCA
LA
secreta
riainterve
nció
Adminis
tratiu

CLASE DENOMINACIÓ

GRUP

Administratiu
(suport gestió
administrativa)

A1/A2

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

C1

16

NO

C1

16

NO

C2

16

SI

A1
C1(*)

22
18

SI
NO

C1

15

NO

C1

15

NO

C1

15

NO

Administració general

Adminis
tratiu

Administració general

Adminis
tratiu

Administació especial
Administació especial

tècnica
Serveis
especia
ls
Serveis Policia Local
especia
ls
Serveis Policia Local
especia
ls
Serveis Policia Local
especia
ls

Administació especial
Administació especial
Administació especial

NIVELL VACANT
C.DESTÍ
25
Interin
a
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Administació especial

Serveis Policia Local
especia
ls

C1(*)

15

NO

2. FUNCIONARIS INTERINS
COS O ESCALA
Policia local

turístic

Policia local turístic

SUBESCAL
A
Serveis
especial
s
Serveis
especial
s

CLASE DENOMINACIÓ GRUP
Policia local
C1(*)
auxiliar turístic
Policia local
C1(*)
auxiliar turístic

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

3. DEL PERSONAL LABORAL FIX
COS O ESCALA
Cap Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Suport administratiu (a extingir)
Auxiliar Administratiu
Psicòleg (1/2 jornada)
Auxiliar biblioteca (20 hores setmana)

VACANT
NO
Interí
Interí
interí
NO
Interí
NO

Netejadora
Netejadora
Cap Netejadora
Treballador Social
Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar

Interí
Interí
NO
Interí
Interí
Interí
Interí

4. DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL
TIPUS CONTRACTE
Auxiliar Administratiu (Centre
Sanitari, 22,5h setm.)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar
Dinamitzador juvenil (1/2 jornada)
Educador social (1/2 jornada)
Agent de desenvolupament local
Educadora infantil/directora
Educadora infantil (tècnic educació
infantil)
Educadora infantil (tècnic educació

12 mesos
12 mesos
12 mesos
5 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
11 mesos
11mesos
11mesos

NIVELL VACANT
C.DESTÍ
15
interí
15

interí

infantil
Professor llenguatge i coord. ( 35
h/set)
Professor clarinet (10 h/set )
Professor vent metall (16 h/set)
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Director de temps lliure
Auxiliar Biblioteca ( 20h setm.)
Auxiliar Administratiu (substitució
centre sanitari)
Netejadora
Auxiliar administratiu SOIB (1/2
jornada)
Educadora infantil (tècnic educació
infantil)

11 mesos
10 mesos
10 mesos
2 mesos
2 mesos
2 mesos
1 mes
2,5 mesos
2 mesos
1 mes
3 mesos
6 mesos
9 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.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que ens trobem davant un moment de
l’any atípic per aprovar el pressupost, dins del mes de juliol no és una
època normal aprovar el pressupost i menys el dijous abans de les festes de
Sant Cristòfol, però s’havia de fer quan abans millor, per no allargar més
en el temps la pròrroga de l’anterior pressupost.
El Sr. Batle diu que tal i com és va explicar a la Comissió Informativa
d’Hisenda, règim intern i territori, és un pressupost pensat pel que resta
d’any, no es preveuen inversions i s’ha eliminat la previsió d’ingressos en
concepte de multes urbanístiques i la taxa de clavegueram de Sant Tomàs.
El Batle comenta que no és el seu pressupost, sinó que estem davant un
pressupost realista i auster.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la portaveu del grup popular, assenyalant
que desprès intervindrà el grup socialista des Migjorn Gran i per últim es
donarà una segona intervenció al grup popular.
La Sra. Fernández assenyala que en representació del grup popular
intervindrà la Sr. Gomila, ja que va ser ella qui va assistir a la Comissió
Informativa d’Hisenda, règim intern i territori.
La Sra. Gomila diu que el seu grup discrepa del pressupost en un parell de
punts: en relació a la taxa de clavegueram de Sant Tomàs prevista en 63.000
€ d’ingressos, creu que dins l’exercici d’enguany s’hagués pogut aconseguir
almenys 18.000 €, per altra banda creu que l’Ajuntament està cobrant una
quota ridícula de 72 € per un lloguer d’un local propietat de l’Ajuntament,
si ho comparam amb el lloguer que paga l’Ajuntament al Bisbat en concepte
de lloguer de les dependències municipals que puja a la quantitat de 8.000
€.
La Sra. Gomila comenta que el seu grup en un primer moment tenia la
intenció d’abstendre’s en el seu vot del pressupost, però consultat
l’expedient a secretaria l’altre dia, es va donar compte que el pressupost
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dut a aprovació i el pressupost que sel’s hi va fer arribar via correu
electrònic no eren coincidents. La Sra. Gomila assenyala que el pressupost
que es dur a votació l’han rebut avui per correu electrònic a les 12.50 h.
La Sra. Gomila diu que en el pressupost que han rebut avui, han detectat
que ha baixat la partida de funcionaris i ha pujat la partida destinada als
regidors. Aquest fet, no els ha agradat gens, ja que fiaven que el
pressupost que van rebre l’altre dia era el definitiu, per això i votaran
en contra.
El Sr. Batle explica que en el pressupost es va detectar una equivocació,
en els sous del Batle i regidors. L’únic canvi que s’ha fet, és que de la
partida que hi havia per a la plaça de secretària que ha estat vacant
durant uns mesos s’ha passat a la partida dels regidors. EL Sr. Batle
remarca que aquesta és l’única partida que s’ha canviat.
El Sr. Batle explica en relació al cobrament de la taxa de clavegueram, que
va ser el grup popular qui va dur a plenari un conveni que no estava signat
pels promotors. Els promotors plantejaven tres qüestions al conveni: volien
un termini determinat de duració del conveni, que el mateix conveni
reflexes la quantitat total a pagar i no és fes una remissió a l’ordenança
municipal i volien una reducció en la quota total a pagar argumentant que a
Sant Tomàs molta de l’aigua utilitzada va destinada al reg dels jardins.
El Sr. Batle comenta que s’està fent feina per solucionar el tema i al
final és pugui cobrar aquesta taxa.
El Sr. Batle diu que el lloguer de 72 € al qual ha fet referència la Sra.
Gomila, és el local on ell hi té ubicat la carnisseria, i comenta que ells
han tingut 4 anys per aclarir aquest tema del lloguer.
La Sra. Gomila diu que ella considera que hi ha una desproporció entre el
lloguer que cobra l’Ajuntament per un local situat al c/ Major i el lloguer
que paga l’Ajuntament, per una altre local situat pràcticament al mateix
carrer.
El Sr. Batle contesta que creu que es més una qüestió personal que altre
cosa.
La Sra. Baquero intervé donant l’enhorabona al Sr. Vidal per la feina que
ha fet en relació al pressupost. La Sra. Baquero comenta que cada dia es
troben més factures que pagar.
La Sra. Baquero dona les gràcies als col·laboradors i al personal de
l’Ajuntament per l’ajuda rebuda en la confecció del pressupost.
La Sra. Baquero comenta que no creu adient que s’hagi de retreure el
lloguer de 72 € del local de la carnisseria del Sr. Batle.
El Sr. Vidal diu que demana perdó al grup popular per haver-los enviat avui
el pressupost per correu electrònic. Comenta que en el moment de tancar el
pressupost és va detectar que un canvi en la dotació econòmica de la
plantilla de personal suposava un canvi a la resta, d’aquí el canvi de
darrera hora.
El Sr. Vidal comenta que s’ha fet un pressupost a la baixa, s’ha preferit
no incloure la taxa de clavegueram encara que fos de 18.000 € perquè no
s’estava segur de poder-los cobrar. Així mateix, ha passat amb el tema de
les multes. El Sr. Vidal comenta que el moment de fer-se la liquidació del
pressupost anterior s’ha demostrat que ens hem passat del que podíem
gastar.

El Sr. Vidal conclou que si l’únic punt de disconformitat del partit
popular amb el pressupost és el seu sou i la tardança en l’entrega del
document, creu que el partit popular hauria de votar a favor.
El Sr. Batle comenta que ha tingut que comprometer-se a pagar un munt
factures l’any que ve.
La Sra. Gomila diu que el seu partit ja ha dit tot el que havia de dir,
encara que considera que seria important seguir fent feina per aconseguir
la signatura del conveni de clavegueram de cara a l’any que ve.
El Sr. Batle explica que no és poden canviar les ordenances fins a final
d’any i assenyala que l’Ajuntament no té les suficients dades per fer
cobrar la taxa de clavegueram. El Sr. Batle comenta que és un conveni que
tothom vol veure signat , però que és difícil. Però es compromet a seguint
fent feina.
El Sr. Vidal comenta que abans hi havia un conveni que pujava a 21.000 €
per la dotació d’aliments i que ara amb el nou sistema de fer-se el menjar
ells mateixos, s’espera estalviar.
El Sr. Batle comenta que es pretén reduir el capítol de despeses de
l’escola de música i esports que és de 50.000 €, i és vol arribar a la
barrera dels 30.000 €.
La. Sra., Fernández comenta que perquè avui és voti en contra del
pressupost, no vol dir que el seu partit no vulgui parlar d’altres temes en
el futur, únicament demana més comunicació entre els dos grups polítics.
El Sr. Batle diu que el darrer mes i mig ha estat una mica complicat , amb
el ple de festes, el ple d’aprovació del nou cartipàs i avui el pressupost.
El Sr. Batle espera que el pròxim pressupost arribi abans.
Sense més intervencions se sotmet a votació el document pressupostari i
s’aprova per cinc (5) vots a favor, del grup socialista des Migjorn Gran ,
i quatre (4) vots en contra, del grup popular.

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