ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 31/03/2011.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 31/03/2011, 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:
Regidors
:

Andrés Moll Huguet (PP)
Jaime Riudavets Moll (PP)
Gemma Fernández Bosch (PP)
Lucas March Balle (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-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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de les actes de les sessions extraordinàries de
data 22.12.2010 i 24.02.2011, així com de l’extraordinària urgent de
21.01.2011; sense entrar en debat se sotmeten a votació i s’aproven per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de les resolucions dels mesos de desembre de 2010, i
de gener, febrer i març de 2011 i que fan referència a assumptes de
personal (concessió i denegació de vacances i d’assumptes propis, permís
d’excedència voluntària, reincorporació d’excedència, permís de reducció de
jornada laboral, reconeixement de triennis, bases i convocatòria per places
de policia local i turística (interins), autorització de comissió de
serveis, nomenament personal laboral indefinit no fix), recaptació
(aprovació padrons,
baixes, baixa i devolució,
liquidacions de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, liquidació
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, liquidació mensual del
conveni per a places del centre de dia (ocupades i reservades), liquidació
definitiva d’obres), intervenció (reintegrament parcial de la compensació
econòmica de les retribucions del batle, expedients de modificació de
crèdit), contractació (inici d’expedient de contractació), cementeri
(inhumacions, trasllats, cessions, lloguer de nínxols), 0bres i urbanisme
(sol·licitud de pròrroga del PIC, concessió de llicències d’obra menors i
de primera ocupació, pròrroga de llicència, arxiu de llicències d’obertura
i funcionament,
incoació i arxiu d’expedient de disciplina urbanística i
sancionadors, ocupacions de la via pública, concessió de termini per
legalitzar obres), organització i funcionament (designació de tinents de
batle i de membre de la Junta de Govern Local),concessió de guals, donació
d’instruments a l’escola, baixa de llibres de la biblioteca municipal,
concessió de comptadors d’aigua, sol·licituds de subvencions i altres de
gestió i tràmit ordinaris. Especialment es fa referència a les resolucions
de designació del regidor Sr. Lucas March Balle com a membre de la Junta de
Govern Local i tercer tinent de batle.
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El Ple en resta assabentat.
TERCER.- DESIGNACIÓ PORTAVEU GRUP POPULAR. DONAR-NE COMPTA
En el tercer punt de l’ordre del dia es dóna compta de l’escrit presentat
pel grup popular municipal en data 16.03.2011 (reg. entrada 255) pel qual
comuniquen que el Sr. Lucas March Balle s’integra en el seu grup i que
designen la regidora Sr. Gemma Fernández Bosch com a portaveu del grup
popular. El Ple en resta assabentat.
QUART.- DESIGNACIÓ NOU MEMBRE DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA
PERSONAL
Es llegeix la següent proposta d’Alcaldia que fou dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data 25 de març:
“Atès que des del 24 de febrer el Sr. Lucas March Balle és regidor de
l’Ajuntament des Migjorn Gran en substitució, per renúncia, de la Sra.
Mercedes Francesca Bresco;
Atès que, d’acord amb l’article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 24.1 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes
Balears, les comissions informatives estaran integrades per representants
de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada
grup;
Atès que des de la renúncia de la Sra. Francesca la Comissió Informativa de
Serveis a la Persona no manté la proporció indicada;
Atès que la portaveu popular, de conformitat amb l’article 125.c del R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, ha presentat escrit demanant l’adscripció del
Sr. Lucas March Balle com a membre de la Comissió Informativa de Serveis a
la Personoa i com a suplent de la d’Hisenda, Règim Intern i Territori, venc
en elevar al Ple la següent
PROPOSTA
ÚNIC.- Designar el Sr. Lucas March Balle, adscrit al grup polític partit
popular, com a membre titular de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona i com a membre suplent de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Intern i Territori.
EL BATLE,
Andrés Moll Huguet
Es Migjorn Gran, 21 de març de 2011”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor, dels grups popular i alternativa i quatre (4)
abstencions, del grup socialista.
CINQUÈ.- DESIGNACIÓ
COL·LEGIATS

E

NOU

REPRESENTANT

MUNICIPAL

EN

DIFERENTS

ÒRGANS

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori del 24 de març:
“El Sr. Batle comenta que la proposta, tot i que no ha tingut temps de
redactar-la, és que el nou regidor Sr. Lucas March Balle sigui el
representant de l’Ajuntament a tots els òrgans col·legiat als que
representava l’anterior regidora., Sra. Mercè Francesca Brescó.

La comissió acorda per unanimitat, informar-la favorablement i proposar al
Ple la seva aprovació.”
Sense debat se sotmet a votació la proposta i s’aprova per cinc (5) vots a
favor, dels grups popular i alternativa i quatre (4) abstencions, del grup
socialista.
SISÈ.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA CAIB PER INTEGRAR LA
POLICIA LOCAL EN LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA DEL SEIB 112
La secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a
la Persona:
“Atès el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn per integrar la
seva Policia Local en la plataforma tecnològica del SEIB 112 a través d’un
accés remot al sistema de gestió d’emergències (CAD Storm) i per mitjà de
l’aplicació per a PDA CAD Mòbil; la Sra. Gemma Fernández explica que el
motiu és que ja que no tenim Policia Local durant 24 hores, amb el PDA la
població podrà estar amb connexió si hi ha alguna incidència; també vol fer
constar que a una reunió amb la Gerent del SEIB van indicar que el servei
seria totalment gratuït, no obstant, quan s’ha rebut la PDA, resulta que
s’ha de pagar la tarjeta SIM; aquest cost suposa uns 19 euros al mes; la
Comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC.- RATIFICAR el conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn per
integrar la seva Policia Local en la plataforma tecnològica del SEIB 112 a
través d’un accés remot al sistema de gestió d’emergències (CAD Storm) i
per mitjà de l’aplicació per a PDA CAD Mòbil.”
Obert el debat, el Sr. Sánchez -del grup socialista- indica que no creu que
aquest conveni pugui suplir el no tenir policia les 24 hores; considera que
per coordinar pot estar bé, i respecte la gent gran, diu que el seu grup
considera més avantatjos i efectiu el servei de teleassistència.
El Sr. Batle diu que el cost
forma unànime els membres del
una queixa pel fet que aquesta
qui ha de fer front al consum
seria totalment gratuït.

de la tarja SIM serà de 22 € mensuals; de
Consistori acorden elevar a la Conselleria
només regala la PDA però que és l’Ajuntament
quan en principi s’havia dit que el servei

Se sotmet la proposta de ratificació del conveni a votació i s’aprova per
unanimitat.
SETÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'INTERIOR, INNOVACIÓ
I JUSTÍCIA PER A LA COORDINACIÓ POLICIAL, LA MILLORA DE LA SEGURETAT
PÚBLICA I SUPORT A LA POLICIA TURÍSTICA
El dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona diu:
“La Presidenta justifica la urgència; la Comissió aprova la urgència per
unanimitat i passa a estudiar el fons de l’assumpte.
Atès el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Interior, Innovació
i Justícia per a la coordinació policial, la millora de la seguretat
pública i suport a la Policia Turística; la Sra. Presidenta de la Comissió
explica que l’any passat no vam tenir Policia Turística, que estaven
pendents d’una nova llei que en realitat no s’ha aprovat i per la qual cosa
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precisa la regulació d’aquest conveni; la Comissió, per unanimitat, proposa
al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Interior, Innovació i Justícia per a la coordinació Policial, la millora
de la seguretat pública i suport a la Policia Turística, fins al 31 de març
de 2012.
SEGON.- HABILITAR el batle per a la signatura de l’esmentat conveni.
TERCER.- NOTIFICAR els acords anteriors a la Conselleria.”
Se sotmet a votació la proposta anterior i s’aprova per unanimitat.
VUITÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA DE
LES ILLES BALEARS PER DUR A TERME TREBALLS DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I
MILLORA DELS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT PÚBLICA DE SEGON CICLE
D'EDUCACIÓ INFANTIL I D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE LES ILLES BALEARS
En el vuitè punt de l’ordre del dia la secretària llegeix el següent
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona:
“A continuació la Sra. Gemma Fernández explica que aquest conveni té per
finalitat delimitar clarament les competències que corresponen als
ajuntaments i a la Conselleria d’Educació respecte al manteniment,
conservació i millora dels centres docents; la Sra. Baquero demana si queda
detallat a quí correspon cada cosa, la Sra. Fernández contesta que queda
ben escrit i detallat a l’annex I, i que es va fer arribar una còpia el
director de l’escola pública; la Comissió, amb (3) tres vots a favor del
Grup Popular i Alternativa pes Migjorn i (2) dues abstencions del Grup
Socialista, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració amb la conselleria d’Educació
i Cultura de les Illes Balears per dur a terme treballs de conservació,
manteniment i millora dels centres docents de titularitat pública de segon
cicle d’educació infantil i d’educació primària de les Illes Balears.
SEGON.- HABILITAR al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentat conveni
TERCER.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Conselleria d’Educació i Cultura
de les Illes Balears.”
El Sr. Batle informa que aquest conveni s’ha redactat i consensuat des de
la FELIB i que serà un bon instrument per determinar les despeses que
corresponen a cada administració en cada moment concret.
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
NOVÈ.- RATIFICACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ I L'AJUNTAMENT PER A LA
RESERVA I L'OCUPACIÓ DE PLACES A CENTRES DE DIA PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ
DE DEPENDÈNCIA 2011
A continuació es transcriu
Serveis a la Persona:

el

dictamen

de

“Vista l’addenda al Conveni de col·laboració
Socials, promoció i immigració i l’Ajuntament
de places a Centre de Dia per a gent gran en
l’any 2011; la Sra. Fernández comenta que

la

Comissió

Informativa

de

entre la Conselleria d’Afers
per a la reserva i l’ocupació
situació de dependència per a
l’única variació es que han

baixat el preu en un parell d’euros; la Sra. Baquero demana quantes places
tenim i la Sra. Fernández contesta que sis; la Comissió, per unanimitat,
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR l’addenda al conveni de col·laboració entre la
Conselleria d’Afers Socials, promoció i immigració i l’Ajuntament per a la
reserva i l’ocupació de places a Centre de Dia per a gent gran en situació
de dependència per a l’any 2011.
SEGON.NOTIFICAR l’acord
Promoció i Immigració.”

anterior

a

la

Conselleria

d’Afers

Socials,

La portaveu popular informa que la única modificació respecte l’anterior
conveni és que la Conselleria aporta 2 € manco per mes i plaça reservada
(no ocupada).
Se sotmet a votació la ratificació anterior del conveni i s’aprova per
unanimitat.
DESÈ.- EXPEDIENTS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Es llegeixen els dictàmens de les Comissions Informatives d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.12.2010 i 24.03.2011 i la secretària indica
que aquests dies s’han demanat més devolucions que ja compten amb els
informes preceptius; per tot açò, el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari M.Polo, S.L,. per import total de ONZE MIL SETANTA VUIT
EUROS (11.078,00 €) per garantir l’execució del contracte de les obres de
“Reforma d’un edifici destinat a Club per a persones grans en planta baixa
i addició de centre d’estades diürnes i habitatge tutelat en planta pis”
Segon.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari Antonio Y Diego, S.A., per import total de DEU MIL SET-CENTS
VUITANTA DOS amb SETANTA DOS EUROS (10.782,72 €) per garantir l’execució
del contracte de les obres de “Reparació i ampliació de les instal·lacions
de captació i regulació de l’aigua per al proveïment del nucli urbà”
Tercer.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari Antonio Y Diego, S.A., per import total de VUIT-CENTS
NORANTA amb SETANTA QUATRE EUROS (890,74 €) per garantir l’execució del
contracte de les obres de “Construcció de caseta per a grup electrògen”.
Quart.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari Antonio Y Diego, S.A., per import total de DOS MIL SETANTA
SIS amb DINOU EUROS (2.076,19 €) per garantir l’execució del contracte de
les obres de “Pavimentació de l’àrea de captacions d’aigua i millora del
pou núm. 4 del proveïment del nucli urbà”
Cinquè.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari Antonio Y Diego, S.A., per import total de DOS MIL DOS-CENTS
NORANTA NOU amb NORANTA QUATRE EUROS (2.299,94 €)€) per garantir l’execució
del contracte de les obres “addicionals per reparació de les instal·lacions
d’elevació d’aigua pe al proveïment del nucli urbà”.
Sisè.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari Antonio Y Diego, S.A., per import total de MIL SETANTA DOS
amb SETANTA UN EUROS (1.072,71 €) €)€) per garantir l’execució del
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contracte de l’obra civil per a la “Electrificació i regulació de les
instal·lacions d’elevació d’aigua per al proveïment del nucli urbà”.
Setè.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari JUAN MORA, S.A., per import total de NOU-CENTS NORANTA DOS
amb VUITANTA SET euros (992,87 €) per garantir l’execució del contracte de
les obres de la “segona fase d’il·luminació del camp de futbol municipal”.
Vuitè.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari PROMOCIONS VIA RONDA, S.L per import total de TRETZE MIL
CINQUANTA VUIT amb CINQUANTA SET EUROS (13.058,57 €) per garantir
l’execució del contracte de les obres de “construcció d’una escola
infantil”
Novè.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari JUAN MORA, S.A. per import total de CINC-CENTS NORANTA TRES
amb VINT-I-QUATRE EUROS (593,24 €) per garantir l’execució del contracte de
les obres de “Vial de connexió entre la Plaça Menorca i la Zona Esportiva
des Migjorn Gran”.
Desè.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per Vodafone
España, SAU per import total de mil euros (1.000 €) per garantir el
desmantellament de les instal·lacions de telefonia mòbil ubicades a la
torre de l’aigua del dipòsit municipal.
Onzè.Cancel·lar
i
tornar
l’adjudicatari José Felipe Pons
Creació, S.L.) per import total
cèntims (835,20 €) per garantir
manteniment i enjardinament de la

la
fiança
definitiva
dipositada
per
Villalonga (Jardins Felip Manteniment i
de vuit-cents trenta-cinc euros amb vint
l’execució del contracte del servei de
urbanització de Sant Tomàs.

Dotzè.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari Explotaciones Resomar, S.L. per import total de tres mil
trenta euros (3.030 €)per garantir l’execució del contracte d’autorització
per a l’ocupació temporal de part de la zona de domini públic marítim
terrestre de les platges de Sant Tomàs i San Adeodat per a l’exercici 2010.
Tretzè.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari Explotaciones Resomar, S.L. per import total de dos mil
trenta-vuit euros amb vuitanta-dos cèntims (2.038,82 €) per garantir la
retirada de les instal·lacions temporals de part de la zona de domini
públic marítim terrestre de les platges de Sant Tomàs i San Adeodat per a
l’exercici 2010.
Catorzè.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari Aides Marai, S.L. per import total de dos mil quatre-cents
cinquanta euros (2.450,00 €) per garantir l’execució del contracte de les
obres d’ampliació de la planta baixa del club de jubilats.
ONZÈ.- EXPEDIENT
ANTERIORS

1/2011,

DE

RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS

D'EXERCICIS

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori que conté la següent proposta d’acord:
“Primer.- APROVAR l’expedient 1/2011 de reconeixement
d’exercicis anteriors, per un import total de 89.167,64 €

d’obligacions

Segon.- Fer efectiu l’import amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost de l’exercici 2011 i d’acord amb les disponibilitats de la
tresoreria municipal.”

Demana la paraula el Sr. Sánchez, del grup socialista, i diu que el seu
grup no està d’acord atès que voldria una partida específica amb l’import
total del reconeixement i no una distribució entre les diferents
aplicacions; diu que així no sap si existeix prou consignació per fer front
a aquestes despeses més les de l’any en curs i que sospita que el
pressupost de 2011 quedarà hipotecat per aquestes despeses. La portaveu
d’Alternativa també diu que li agradaria veure que les despeses objecte
d’aquest expedient s’incorporen al marge de les ordinàries de l’exercici.
Se sotmet la proposta a 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; atès l’empat se sotmet
l’expedient novament a votació amb el mateix còmput de vots, per la qual
cosa el vot favorable del Sr. Batle fa que es declari aprovat.
DOTZÈ.- CONVENI PER A LA CESSIÓ DE TERRENYS PER EXECUTAR LES OBRES DE
REFORMA DEL CAMÍ DE SA MALAGARBA I PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS
PARÀMETRES URBANÍSTICS DE PARCEL·LA
Vists els
l’epígraf;

informes

favorables

–tècnic

i

jurídic-

sobre

l’assumpte

de

Atès que el Ple va acordar en data 22 de desembre de 2010 l’exposició
pública del conveni (Boib núm. 6, d’11.01.2011 i diari Menorca de 7 de
gener de 2011), i que durant el termini habilitat a l’efecte no s’han
presentat reclamacions;
Atès que l’acord fou notificat als interessats i, en harmonia amb el
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Intern i Territori,
el Ple acorda, per cinc (5) vots a favor, dels grups popular i alternativa,
tres (3) vots en contra, dels Srs. Baquero González, Sánchez Tuomala i
Febrer Nieto, i una (1) abstenció, del Sr. Moll Triay:
Primer.- Aprovar el conveni per a la cessió de terrenys per executar les
obres de reforma del camí de Sa Malagarba i per a la modificació puntual
dels paràmetres urbanístics de parcel·la destinada a equipaments.
Segon.- Habilitar
el Sr. Batle per a la seva
documents siguin necessaris per fer-lo efectiu.

signatura

i

de

quans

Tercer.- Notificar aquest acord als titulars dels terrenys afectats.
TRETZÈ.- REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI
El dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori
tinguda el 20 de desembre de 2010 diu al respecte:
“El Sr. Batle explica que quan es van fer les noves depuradores
l’Ajuntament tenia el compromís de redactar un reglament municipal sobre
l’ús de la xarxa municipal, aquest reglament estava pendent de l’informe de
la Direcció General de Recursos Hídrics i que ara a arribat informant
favorablement. La comissió, per unanimitat, acorda proposar al Ple
l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el reglament municipal sobre l’ús de la xarxa de
clavegueram sanitari.
2n.- Exposar al públic aquest acord per un termini de trenta dies (30)
mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler d’edictes municipal, a l’efecte
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de presentació de reclamacions. En el cas que no se’n presentin s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
Abans de passar a estudiar el següent assumpte la regidora Elena Baquero
González abandona la sessió.
CATORZÈ.- CONVENI AMB AGRYTURSA PER AL COBRAMENT DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
A SANT TOMÀS
El Sr. Batle indica que l’assumpte va ser dictaminat per la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori de data 18.11.2010 però que
avui l’empresa subministradora ha enviat un correu electrònic amb una sèrie
de qüestions que s’han d’estudiar abans d’aprovar-lo ja que probablement
comportin una modificació de l’ordenança reguladora de la taxa.
La secretària demana la paraula i informa que si no s’arriba a un acord amb
l’empresa subministradora, l’Ajuntament compta amb altres possibles
sistemes per poder aplicar una taxa de clavegueram als habitatges de la
urbanització.
Ateses les consideracions del Sr. Batle el Ple acorda, per unanimitat,
deixar l’expedient sobre la taula.
QUINZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
Es llegeix la moció presentada pel grup socialista i que va ser dictaminada
per la Comissió Informativa de Serveis a la Persona:
“Per remuntar l'actual situació de crisi econòmica en la qual el nostre
país es troba sumit en els darrers anys. Però també es fa necessari, per
superar les dificultats existents, un pacte social, de compromís i de
responsabilitat , amb la ciutadania per eradicar definitivament les
desigualtats entre homes i dones encara existents a la nostra societat.
Crear i mantenir un model social més igualitari, més eficient i més
productiu, amb major cohesió social i sense posar en perill l'Estat del
Benestar, fa necessari una reflexió en profunditat i una presa de decisions
meditada però decidida que repercutirà en el benestar general de tota la
societat.
La responsabilitat en l'àmbit privat segueix sent, casi exclusivament de
les dones i, si no aconseguim que els homes és conscienciïn i comparteixin
les responsabilitats familiars, les dones seguiran estant en clara
desavantatge. Perquè la igualtat real i efectiva passa per la incorporació
de les dones a un treball de qualitat en les mateixes condicions que els
homes. La qual cosa exigeix un repartiment igualitari de les feines en
l'esfera privada, dels assumptes domèstics, i de les tasques amb
visualització pública, com és la feina fora de casa. Només amb una
veritable corresponsabilitat entre homes i dones s'equilibraran realment
les oportunitats per elles.
Per açò, la corresponsabilitat entre homes i dones en
seu accés al mercat laboral i a llocs de treball de
l'empoderament de les dones en l'àmbit públic són els
permetran remoure positivament les estructures socials,
societat patriarcal.

l'àmbit privat i el
qualitat, així com
instruments que ens
basades en l'antiga

I volem que aquesta tasca comenci des de la gestió dels municipis, perquè
és des d'aquí on parteixen, en primera instància, les polítiques
d'igualtat. Els ajuntaments volem i podem aconseguir que l'enorme potencial
humà, social i econòmic que signifiquen les dones a la nostra societat,
contribueixi decisivament
a millorar no només la nostra situació
econòmica, sinó també a fer de la nostra societat més equitativa.
Per tot açò, proposam al Ple els següents AC0RDS:
1.
2.

3.

4.

5.

Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques actives
d'ocupació que es desenvolupin a nivell local.
Empendre una reflexió en profunditat sobre els horaris laborals i
comercials, per tendir cap a la seva flexibilització i a l'harmonització
dels temps escolars i comercials, amb l'objectiu que arribin a ser
compatibles amb la conciliació de la vida professional i personal de
dones i homes.
Posar en valor els projectes d'obertura dels centres escolars
existents al nostre municipi, que atenen les necessitats de conciliació
de les famílies, com són les escoles matineres, els serveis de menjador,
les activitats extraescolars o els serveis de caràcter lúdic destinat
als menors, durant els períodes de vacances escolars.
Seguir reforçant els programes del Servei d'Ajuda a Domicili per a
l'atenció a les persones en situació de dependència, majors, famílies en
risc d'exclusió i persones amb discapacitat, promovent la creació
d'ocupació femenina i l'activitat emprenedora de les dones en aquest
sector, a la vegada que potencien la conciliació de la vida familiar,
laboral i personal.
Seguir
fomentant
el
programa
de
promoció
de
la
igualtat
d'oportunitats
a
les
empreses,
liderat
per
l'Ajuntament
i
en
col·laboració amb les associacions empresarials del municipi.

6.

Estimular i donar suport a les iniciatives emprenedores de dones, com
és
l'autoocupació,
a
través
de
la
formació
i
l'assessorament
especialitzat.
7.
Seguir lluitant contra la feminització de l'exclusió social, adequant
la resposta i recursos del Serveis Socials a les necessitats especials i
promovent accions positives per a l'accés als recursos dels col·lectius
de dones.
Es Migjorn Gran, 16 de febrer de 2011”
El portaveu socialista diu que la moció s’havia preparat per a la
celebració del 8 de març però que com no s’ha celebrat cap Ple ordinari
fins avui, la moció no s’ha pogut sotmetre a aprovació fins ara.
Se sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat.
SETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
16.1.- Suggeriment del Sr. Moll Triay: l’IDI havia promès una subvenció de
14.000 € a l’Associació de Comerciants per poder dur a terme els dimarts as
Migjorn de l’any 2010 però finalment no aporta res. Proposa que els tres
grups polítics elevin una queixa formal de l’Ajuntament per aquest fet.
Tots els grups donen la seva conformitat.
16.2.- El Sr. Sánchez Tuomala vol agrair a l’equip de govern que a la
reunió de l’altre dia deixés el pressupost pendent d’algunes modificacions.
16.3.- Prec del Sr. Sánchez Tuomala: que abans de les eleccions es faci una
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Comissió Informativa
urbanística.

per

tancar

el

màxim

d’expedients

de

disciplina

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.

