ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 29/01/2015.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 29/01/2015, 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

Pedro G. Moll Triay
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
Sra. Nancy Lauren Tew

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. María Elena Baquero González
del grup socialista.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària 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 l’acta de la sessió extraordinària de data
18.12.2014, sense entrar a debat se sotmet a votació l’esmentada acta i
s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de les Resolucions d’Alcaldia des del dia 24.11.2014
a 23.01.2015, i que fan referència a Organització, Funcionament i Règim
Jurídic (designació de batlessa accidental); Recaptació (Padró serveis i
activitats culturals desembre 2014 i gener 2015, servei d’ajuda a domicili
novembre i desembre 2014, servei de centre d’estades diürnes novembre i
desembre 2014, liquidació del mes de novembre i desembre 2014 en el Conveni
per a la reserva i ocupació de places d’estades diürnes per a gent gran en
situació de dependència, Padró Xibit desembre 2014 i gener 2015, Coworking
desembre 2014 i gener 2015, liquidació de plusvàlues 2015, autorització
lloguer nínxol); Intervenció (inici d’expedient de modificació de crèdit
19/2014, expedient de modificació per transferència 19/2014, expedient
20/2014 de modificació de crèdit amb càrrec a remanent de tresoreria, inici
d’expedient de modificació de crèdit 21/2014, expedient de modificació de
crèdit 21/2014, inici d’expedient de modificació de crèdit 22/2014,
expedient de modificació de crèdit per transferència 22/2014, inici
d’expedient de modificació de crèdit 23/2014, expedient de modificació de
crèdit 23/2014); Cementiri (canvi de titularitat de caseta 36, trasllat de
restes, canvi de titularitat de la caseta 31/B, autorització inhumació de
les restes); Urbanisme (sol·licitud d’eliminació de jardinera de la plaça
Menorca, obres menors, col·locació senyal indicativa rètol hotel rural,
tall de pi); Disciplina Urbanística (arxiu d’expedient sancionador per
pagament
de
sanció);
Ordenança
d’ús
i
aprofitament
de
platges
(desestimació
resolució exp. 22.7/2014, resolució expedient sancionador
22.4/2014); Subvencions (sol·licituds d’ajuts LEADER); Personal (Concessió
de vacances 2014, concessió d’assumptes propis, modificació període de
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vacances concedit, concessió vacances 2015, permís de paternitat); Policia
(renúncia al càrrec de coordinador de platges) i Ordenança de civisme i
convivència
ciutadana
(resolució
sancionador
22.9/2014,
autorització
repartiment domiciliari)
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA
IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DEL DISTINTIU AUTÒNOMIC DE VEHICLE ELECTRIC
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 20.1.2015, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració entre l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn Gran per
a la implantació i gestió del distintiu autonòmic de vehicle elèctric.
El Sr. Batle explica que l’Ajuntament ja va signar aquest conveni l’any
2013, i aquest ha exhaurit la seva durada. El Sr. Batle comenta que tot i
que no es té constància de cotxes elèctrics al municipi des Migjorn, és una
primera passa que fa la Corporació.
Els membres de la Comissió per unanimitat proposen al Ple, l’adopció del
següent acord:
1r.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn per a la
implantació i gestió del distintiu autonòmic de vehicle elèctric.
2n.- HABILITAR el Sr. Batle per la seva signatura.
3r.NOTIFICAR
l’esmentat
acord
a
la
Conselleria
Competitivitat del Govern de les Illes Balears.”

d’Economia

i

Obert el debat, el Sr. Batle explica que el contingut del Conveni es va
explicar a la Comissió Informativa.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
QUART.- EXPEDIENT 1/2015, ANUL·LACIÓ OBLIGACIONS RECONEGUDES EN EXERCICIS
ANTERIORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, Règim
Intern i territori de data 20.1.2015, que es transcriu a continuació:
“Vist la proposta de la secretària interventora interina de donar de baixa
de comptabilitat diversos imports d’altres anys que divergeixen entre la
subvenció atorgada en el seu moment i la subvenció finalment justificada,
que es relació a continuació:
SUBVENCIO O CONVENI
Fons de seguretat
Pública 2013
De la UE: Millora
de la instal·lació
xarxa
elèctrica
Dimarts 2012
Subvenció
Institut
d’Estudis Baleàrics

IMPORT RECONEGUT
41.319,24€

JUSTIFICAT
31.470,38€

DONAR DE BAIXA
9.848,86€

8.088,01€

7.628,44€

459,57€

1.397,00€

476,38€

920,62€

Els membres de la Comissió per unanimitat proposen al Ple, l’adopció del
següent acord:
ÚNIC.- DONAR de baixa de comptabilitat els següents imports:
SUBVENCIO O CONVENI
DONAR DE BAIXA
Fons de seguretat Pública 2013
9.848,86€
De la UE: Millora de la instal·lació xarxa elèctrica 459,57€
Dimarts 2012
Subvenció Institut d’Estudis Baleàrics
920,62€
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
CINQUÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
5.1 El Sr. Verdú comenta que el mes de novembre va sortir per premsa que
s’havia reconegut els serveis prestats pel Policia Tutor des Migjorn, i en
canvi l’Ajuntament des Migjorn Gran no li ha fet cap reconeixement
específic per la bona feina feta.
El Sr. Batle respon que el mes de novembre es va celebrar una Junta de
Seguretat, a petició de la Conselleria d’Administracions Públiques, per tal
de posar d’acord les persones que tracten temes de menors de la Conselleria
d’Administracions Públiques, l’Administració de l’Estat i els policies
tutors. A l’acta de l’esmentada Junta es reconeix la feina feta al policia
tutor des Migjorn Gran.
El Sr. Batle explica que demà divendres al local de l’ACR amb col·laboració
amb l’Ajuntament, el policia tutor fa una xerrada dirigida a la
problemàtica dels joves, on està tothom convidat.
5.2 El Sr. Verdú comenta que a les obres de la cruïlla de l’entrada des
Migjorn, l’aglomerat ja es troba aixecat al mig. El Sr. Verdú diu que s’ha
posat molt poca gruixa d’aglomerat i això ja ha fet que s’aixequi.
El Sr. Batle respon que demà s’ho mirarà amb els serveis tècnics.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.15 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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