ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 27/09/2012.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 27/09/2012, 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
:

Sr. Pedro G. Moll Triay
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
Sra. Nancy Lauren Tew

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
26.7.2012, sense entrar a
unanimitat.

de l’acta de la sessió ordinària de data
debat, se sotmet a votació, i s’aprova per

SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compte al Ple de les resolucions d’Alcaldia des del dia 27.7.2012 a
24.9.2012 i que fan referència a Recaptació (compensació de deute
tributari, baixa i nova liquidació taxa de fems 2012, servei d’ajuda a
domicili juliol i agost 2012, servei de centre d’estades diürnes juliol i
agost2012, liquidació del mes de juliol i d’agost del conveni per a la
reserva i ocupació de places d’estades diürnes per a la gent gran en
situació de dependència, concessió comptador d’aigua, compensació de deute
tributari, padró d’aigua 2n trimestre 2012, sol·licitud d’informe a
secretaria,, baixa trimestral i devolució de l’impost de vehicles de
tracció mecànica 2012, poliesportiu agost i setembre 2012, liquidació al
padró de Xibit juliol i setembre 2012, sol·licitud d’informe a secretària,
baixa trimestral, devolució de pagament duplicat, baixes d’activitats
esportives juliol i agost 2012, impost sobre activitats econòmiques 2n
trimestre 2012, baixa de clavegueram 2012, liquidació plusvàlues 2012);
Intervenció (inici d’expedient de modificació de crèdit per transferència
6/2012, expedient de modificació de crèdit per transferència 6/2012, inici
d’expedient de modificació de crèdit per transferència 7/2012, expedient de
modificació de crèdit per transferències 7/2012, inici d’expedient de
modificació de crèdit 8/2012, expedient de modificació de crèdits per
ampliació de crèdits 8/2012, inici d’expedient de modificació de crèdit
9/2012, expedient de modificació de crèdit per transferència 9/2012, inici
d’expedient de modificació de crèdit 10/2012, expedient de modificació de
crèdit per transferència 10/2012, inici d’expedient de modificació de
crèdit 11/2012, expedient de modificació de crèdit per transferència
11/2012, inici d’expedient de modificació de crèdit per generació de
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crèdits 12/2012, aprovació de l’expedien 12/2012, de modificació de crèdit
per generació, inici d’expedient de modificació de crèdit 13/2012,
expedient de modificació de crèdit per transferència 13/2012); Personal
(reconeixement de triennis, concessió de vacances, concessió d’assumptes
propis, nomenament professora de música); Urbanisme (llicències fira de
Sant Cristòfol 2012, ocupació de via pública Sant Cristòfol 2012, llicència
d’obres menors, llicència per col·locació de rètol publicitari, llicències
de primera ocupació, llicència d’obertura i funcionament); Disciplina
urbanística (acord d’incoació, arxiu d’expedient d’ordre d’execució, nou
termini per executar l’ordre d’execució, incoació d’expedients sancionadors
per tinença de cans amollat a la platja, incoació expedient sancionador per
la realització activitat de massatges a Binigaus, prorroga del termini de
l’ordre d’execució de reparació de façana c/ Nou, 36, arxiu expedient per
pagament de la sanció, devolució fiança); Alcaldia (autorització de
matrimoni civil, autorització per oficiar cerimònia civil, delegació
d’autorització per oficiar matrimoni civil); Cementiri (canvi de titular
caseta núm. 18, inhumació restes, trasllat de restes, canvi de titularitat
de níxols); Expedients Sancionadors (resolució d’expedients sancionadors)i
Convivència Ciutadana (incompliment de l’article 58 de l’Ordenança,
rotulació de la via urbana: Camí Petit i numeració del carrer) i
Subvencions (sol·licitud d’ajut per l’escoleta Xibit).
El Ple en resta assebantat.
TERCER.- MODIFICACIÓ
PERMANENTS

DE

LA

COMPOSICIÓ

DE

LES

COMISSIONS

INFORMATIVES

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’hisenda,
règim intern i territori de data 20.9.2012, que es transcriu a continuació:
“Arrel del nomenament de la Sra. Nancy Lauren Tew, com a regidora de
l’Ajuntament des Migjorn Gran en substitució, per renúncia, del Sr. Víctor
Martí Salas, la portaveu del partit popular va presentar escrit demanat
l’adscripció de la Sra. Nancy Lauren Tew com a membre de la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona i com a suplent de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori.
La comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- DESIGNAR la Sra. Nancy Lauren Tew, adscrita al grup polític partit
popular, com a membre titular de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona i com a suplent de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern
i Territori.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
QUART.- FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE 2013
Atès que en data 24.9.2012 (RE 861) la Direcció General de Treball i Salut
del Govern Balear sol·licita a l’Ajuntament que abans del dia 31 d’octubre
de 2012 comuniqui les dates que el Ple de l’Ajuntament hagi fixat com a
dies festius en l’àmbit del municipi per a l’any 2013.
Atès que l’any que ve Sant Antoni i Sant Cristòfol des Sant cauen en dies
feiners.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- ASSENYALAR com a dies festius en l’àmbit del municipi des Migjorn
Gran per a l’any 2013, les següents dates:
-

17 de gener de 2013
10 de juliol de 2013

SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Conselleria de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears.
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
CINQUÈ.- ACORD DE COL·LABORACIÓ I ADDENDA ENTRE EL MINISTERI DE L'INTERIOR
(DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL) I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN EN
MATÈRIA DE SEGURETAT
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent de Serveis a la
persona de data 20.9.2012, que es transcriu a continuació:
“Vist l’acord de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior (Direcció
General de la Guàrdia Civil) i addenda d’assistència en matèria
d’informació automatitzada, addicional a l’acord de col·laboració en
matèria de seguretat; atès que el Cap de la Policia Local dóna el vist-iplau als esmentats acords; la Comissió, per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’acord de col·laboració i addenda entre el Ministeri de
l’Interior (Direcció General de la Guàrdia Civil) i l’Ajuntament des
Migjorn Gran en matèria de seguretat.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Direcció Insular de l’Administració
General de l’Estat a Menorca.”
Obert el debat, el Batle explica que es tracta de signar un acord amb
l’Administració de l’Estat per agilitzar la col·laboració amb la Guardia
Civil, aquesta proposta de conveni compta amb el vist-i-plau de la policia.
El Sr. Verdú demana si es podria sol·licitar a la Guardia Civil que
patrulli més per les nits al municipi, ja que no es disposa de servei de
nit de Policia Local.
El Sr. Batle respon que la Guardia Civil cada vespre passa pes Migjorn
Gran.
La Sra. Fernández comenta que seria interessant que també passessin per la
urbanització de Sant Tomàs, sobretot ara de cara a l’hivern.
El Sr. Batle respon que el dimarts de la setmana que ve tindrà lloc un
reunió de la Junta de Seguretat, ja que tant l’Administració de l’Estat com
la Policia Local, han sol·licitat la seva celebració, degut als incidents
ocasionats per la persona que es feia passar per treballador de “Gesa”, per
tal de col·laborar més estretament. I el Batle comenta que li farà arribar
al Delegat Insular de l’Estat a Menorca, la petició de que patrullin més
per Migjorn i Sant Tomàs.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
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SISÈ.- ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE L'INTERIOR (SECRETARIA
D'ESTAT DE SEGURETAT) I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA INCORPORACIÓ
DEL COS DE LA POLICIA LOCAL AL "SISTEMA DE SEGUIMENT INTEGRAL DELS CASOS DE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE"
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent de Serveis a la
persona de data 20.9.2012, que es transcriu a continuació:
“Vist l’acord de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior (Secretaria
d’Estat de Seguretat) per a la incorporació del cos de la Policia Local als
sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere; atès que
el Cap de la Policia Local dona el vist-i-plau a l’esmentat acord de
col·laboració, la Comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’acord de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior
(Secretaria d’Estat de Seguretat) i l’Ajuntament des Migjorn Gran per a la
incorporació del cos de la Policia Local als sistema de seguiment integral
dels casos de violència de gènere.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Direcció Insular de l’Administració
General de l’Estat a Menorca.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
SETÈ.- PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
SEGURETAT I SALUT LABORAL DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent de Serveis a la
persona de data 20.9.2012, que es transcriu a continuació:
“Tot seguit es dona compte que el 31 de desembre de 2012 finalitza conveni
de col·laboració entre el CIM i l’Ajuntament des Migjorn Gran per la
prestació del servei de seguretat i salut laboral de l’Administració Local
de Menorca i que es pot prorrogar per una durada màxima de tres anys; la
Comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració entre el CIM i
l’Ajuntament des Migjorn Gran per la prestació del servei de seguretat i
salut laboral de l’Administració Local de Menorca.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior al CIM.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que avui de matí l’hi ha reclamat per
part de la secretària de la Junta de Batles si ja s’havia pres l’acord de
prorrogar l’esmentat conveni, i el Ple d’avui precisament ho acordarà
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
VUITÈ.- ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT DINÀMICA: APROVACIÓ INICIAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’hisenda,
règim intern i territori de data 20.9.2012, que es transcriu a
continuació:.
“El Sr. Batle explica que a proposta de la policia local des Migjorn Gran i
arrel d’algunes queixes de la brutícia que suposa veure cartells, catàlegs

i altres elements publicitaris tirats a la via pública sense cap tipus de
control, s’ha redactat una ordenança municipal per tal de regular aquests
repartiments i tenir així una normativa al respecte.
La comissió, per unanimitat, proposa Al Plenari, l’adopció dels següents
acords:
1r.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la publicitat dinàmica
que queda redactada de la següent manera:
ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT DINÀMICA
TÍTOL PRELIMINAR
GENERALITATS
Article 1
Es considera publicitat, a l’efecte d’aquesta Ordenança, qualsevol forma de
comunicació realitzada per persona física o jurídica, pública o privada, en
l’exercici d’activitat industrial, comercial, artesanal, professional, de
serveis o no lucrativa, amb la finalitat de promoure de forma directa o
indirecta la contractació de béns i serveis de qualsevol naturalesa
utilitzant per al seu exercici el domini públic municipal o zones privades
de concurrència o servitud pública.
Constitueixen mitjans de publicitat dinàmica, a l’efecte d’aquesta
ordenança:
a) Propaganda manual
b) Repartiment domiciliari de publicitat
c) Publicitat mitjançant l’ús de vehicles
d) Publicitat oral. S’entén com a publicitat oral aquella que transmet els
seus missatges de viva veu, amb ajuda de megafonia o sense, o d’altres
mitjans auditius auxiliars, mitjançant el contacte directe entre els agents
publicitaris i els possibles usuaris, i amb la utilització, per al seu
exercici, de les zones de domini públic, vies i espai lliures i zones
privades de concurrència pública.
Article 2
No es podran difondre missatges o utilitzar qualsevol material destinat a
propaganda o promoció publicitària, que atemptin contra la dignitat de la
persona o vulneri els valors i drets reconeguts a la Constitució,
especialment els relatius a la infància, la joventut i la dona;
tampoc
publicitat que resulti enganyosa, deslleial o subliminar o que infringeixi
la normativa sectorial reguladora de la publicitat de determinats
productes, béns, activitats i serveis.
Queden
excloses
de
l’aplicació
d’aquesta
ordenança,
les
següents
activitats:
a) La publicitat electoral, en els aspectes regulats per la legislació
electoral.
b) Missatges i comunicats de les administracions públiques en matèries
d’interès general, encara que la seva distribució o comunicació es realitzi
per agents publicitaris independents.
c) Aquells missatges i comunicacions relatius a matèria de seguretat o
emergències.
d) Aquelles comunicacions que vagin adreçades, únicament i exclusivament, a
la materialització de l’exercici d’alguns drets fonamentals i llibertats
públiques inclosos a la secció 1a, del capítol II, del títol I de la
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Constitució Espanyola que, en el seu cas, es
regiran per la normativa
d’aplicació a aquests drets i llibertats.
Serà pública l’acció per exigir a l’Ajuntament l’observança de les normes
en aquesta matèria, adopció de mesures de defensa de la legalitat,
restauració de la realitat física alterada i sanció d’infraccions.
Si aquesta acció està motivada per l’execució d’activitats que es
consideren il·legal, podrà exercitar-se durant la seva execució i fins al
termini de prescripció de les infraccions.
Tot el material imprès utilitzat en la publicitat serà preferentment
reciclat.
Els suports publicitaris en paper hauran de dur obligatòriament una
llegenda que aconselli el dipòsit de paper en contenidors de recollida
selectiva, degudament normalitzats.
La competència per a l’atorgament de les autoritzacions relatives a
l’exercici de la publicitat dinàmica que hagin de realitzar-se en el terme
municipal correspon al Batle, així com exercir les activitats de control,
adoptar les mesures correctores o complementàries que siguin necessàries i
exercir la potestat sancionadora d’acord amb el Reglament de règim jurídic
del procediment general sancionador municipal (o Reglament del Procediment
a seguir per la CAIB per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat
pel Decret 14/1994, de 10 de febrer)
Article 3
Seran d’aplicació les prescripcions d’aquesta ordenança en tot el terme des
Migjorn Gran, sense perjudici del disposat en la Llei 5/1997 de 8 de
juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears i
de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat.
Article 4
Les activitats de publicitat dinàmica estan subjectes a la presentació
d’una declaració responsable per la instal·lació inicial, subscrita per
l’interessat en la que manifesti, sota la seva responsabilitat, que
compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de
la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir durant
el període de temps inherent a l’activitat.
En cas de publicitat mitjançant l’ús de vehicles serà d’aplicació el que
disposa el paràgraf anterior, sempre i quan no s’alterin les condicions
normals del trànsit de vehicles, en cas contrari, serà necessària
l’obtenció de la corresponent llicència municipal.
Article 5
Les llicències tindran un termini màxim de validesa d'un any. Finalitzaran,
en qualsevol cas, dia 31 de desembre i es podran renovar.
Les renovacions s'hauran d'instar abans del 31 d'octubre de cada any. Si la
Batlia no resol sobre aquestes sol·licituds abans del 31 de desembre
següent, les renovacions es consideraran denegades per aplicació del
silenci administratiu negatiu.
Article 6
Les llicències podran revestir en les següents modalitats:
a) Individualitzades: a favor de persona o empresa determinada.
b) Sectorials: a favor d'agrupacions o altres formes associatives amb
personalitat
jurídica pròpia, que tinguin representativitat en el sector econòmic del
qual es tracti, que agrupin o representin legalment professionals o
empresaris d'un sector d'activitat econòmica o representin una zona,
districte o barri del terme municipal.
Els titulars o promotors de la contractació o difusió de missatges en els
termes
previstos
en
aquesta
ordenança
podran
sol·licitar
aquestes
llicències.

Les agrupacions, les associacions sense ànim de lucre amb interès general o
els col·lectius també podran sol·licitar llicències.
Article 7
En el supòsit de llicència sectorial, l'entitat associativa interessada
podrà sol·licitar en forma justificada a la Batlia que es regeixi, sense
perjudici de les norma d'aquesta ordenança, per altres complementàries de
caràcter específic, adaptades a les especials característiques del sector
econòmic o d'activitat afectats. Aquesta regulació s'establirà per via de
conveni bilateral.
En aquest conveni es podrà considerar la individualització o la millora
especialment, de les especificacions dels articles 13, 14, 15 , 16 i 17
d'aquesta ordenança. En aquest supòsit, l'entitat interessada haurà
d'assumir l'obligació de coadjuvar amb l'ajuntament pel que fa la
consecució dels objectius d'aquesta ordenança, mitjançant la col·laboració
en la gestió administrativa i el control de l'activitat dels seus associats
i l'assumpció de les responsabilitats específiques que es derivin d'aquests
compromisos.
L'acceptació de la proposta de conveni correspondrà, discrecionalment, a la
Batlia.
Article 8
La Batlia podrà, discrecionalment, per raons d'interès públic municipal:
alterar
les
zones
d'actuació
autoritzades;
suspendre
temporalment
l'exercici d'aquesta activitat de publicitat dinàmica emparada per
llicència, en general o respecte d'alguns professionals o empresaris
integrats en les sectorials; i retirar definitivament la llicència o
algunes d'aquestes per imperatius legals. En qualsevol cas dels supòsits no
escaurà reclamació, rescabalament o compensació de cap tipus.
Article 9
La declaració responsable ha de seguir el model previst a l’annex I regulat
a la present Ordenança. L’esmentada declaració responsable haurà d’anar
acompanyada de la liquidació de drets que per llicència pertoquin.
Article 10
Els sol·licitants de llicències sectorials hauran, a més d'acreditar de
cadascun dels seus agrupats, associats o representants tot el que es
requereix a l'article anterior, de justificar la representació que detenen.
TÍTOL I
DE LA PROPAGANDA MANUAL
Article 11
Es denomina propaganda manual, a l'efecte d'aquesta ordenança, la difusió
de missatges publicitaris mitjançant la distribució o el repartiment de
material imprès en ma, exclusivament a través de contacte directe amb els
possibles usuaris, amb caràcter gratuït, utilitzant per fer-ho zones de
domini públic, les vies, espais lliures públics, solars i les zones
privades de concurrència o servitud pública.
Article 12
A l'efecte d'aquesta ordenança, es denominen agents de propaganda manual
aquelles persones que, vinculades laboralment a cada empresa titular d'una
llicència
de
propaganda
manual,
realitzen
per
compte
d'aquesta,
exclusivament, l'activitat a què es refereix l'article 2 d'aquesta
ordenança.
Article 13
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El titular d'una llicència individualitzada i cada un dels empresaris
afectats per una llicència sectorial podran disposar d'un nombre d'agents
de propaganda manual proporcional a la seva plantilla laboral, a raó d'un
agent per cada set treballadors o fracció de tres, amb un límit de set per
cada empresa que realitzi l'activitat i un mínim d'un.
Article 14
L'Ajuntament expedirà o homologarà carnets acreditatius de la condició
d'agents de propaganda manual a les persones que figurin en la relació per
cada empresa, d'acord amb els límits establerts. La vigència dels carnets
mai serà superior al període contractual dels agents.
Els agents hauran de dur, durant l'exercici de la seva activitat de
publicitat dinàmica aquesta acreditació, en un lloc visible de la
vestimenta.
Article 15
Durant la vigència de llicència, o de qualsevol de les serves pròrrogues,
l'empresa afectada podrà sol·licitar a l'Ajuntament modificacions en la
plantilla dels seus agents, amb estricta subjecció al que es preveu en
aquesta ordenança quant al límit assignat i a les condicions que han de
complir aquests agents. Correspondrà a la Batlia autoritzar-ho, amb
caràcter previ a l'expedició d'acreditació i a l'inici d'activitats de
propaganda manual dels possibles nous agents.
Les propostes de baixes hauran d'anar acompanyades de les acreditacions
corresponents dels agents cessants, per tal d'inutilitzar-les, o de la
declaració del llicenciatari que justifiqui el fet de no aportar-les.
Article 16
Atesa la naturalesa de l'activitat i la ubicació de l'empresa o empreses
afectades per les llicències, la Batlia podrà delimitar una zona d'actuació
en la qual, exclusivament, puguin exercir la seva activitat els agents de
propaganda manual, així com el nombre màxim d'agents per cada zona.
Quan una mateixa zona constitueix l'àmbit d'actuació determinat per més
d'una llicència, la Batlia, d'acord amb la naturalesa de l'activitat i, si
escau, amb la ubicació dels establiments afectats, podrà modificar les
llicències atorgades a fi de fixar els espais en els quals els agents
podran desenvolupar, amb caràcter exclusiu, l'activitat publicitària.
Article 17
L'horari per a l'exercici de l'activitat publicitària serà el següent:
a. En general, de 10 h a 18 h.
b. Establiments i activitats que realitzin els seus serveis de nit, de 19 h
a 23 h.
Article 18
Es prohibeix:
a) L'exercici d'activitat de propaganda manual en platges i altres béns de
domini públic marítim terrestre.
b) L'ús d'animals com a mitjà de reclam o complementari de l'activitat,
llevat dels
casos determinats per la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen en l'entorn humà.
c) L'ús de mitjans audiovisuals o vehicles dotats d'elements publicitaris,
els quals
requeriran llicència específica.
d) Situar elements de qualsevol tipus, configuració o estructura a les vies
i espais
lliures / públics, com a complement de l'activitat de propaganda manual,
tot i que siguin desmuntables i es retirin quan acabi la jornada.
e) Produir la formació de rotlles o grups de persones que obstaculitzin la
circulació de vianants o de vehicles.

f) Obstaculitzar la circulació de vianants o escometre’ls.
g) Realitzar l'activitat de propaganda manual en passos de vianants i en
els seus
accessos.
h) Quan estigui vinculada, en la mateixa actuació, la venda i revenda
d'entrades i
similars.
i) Vociferar l'activitat que es promou.
j) Envair la calçada de circulació de vehicles per distribuir propaganda
entre conductors o viatgers.
k) Situar el material de propaganda en els parabrises o en altres elements
dels vehicles.
l) El llançament del material publicitari en qualsevol de les seves formes.
Article 19
L'empresa titular d'una llicència de publicitat dinàmica i els seus agents
adoptaran les mesures correctores que tinguin al seu abast per tal d'evitar
embrutar les vies i els espais públics i solars a la seva zona o radi
d'actuació.
Article 20
No podrà fer-se publicitat dinàmica en terrasses, zones de reculada o
altres dependències d'establiments públics de propietat privada i zones de
domini públic subjectes a autorització administrativa o concessió, sense
l'expressa autorització dels propietaris o titulars de la seva explotació,
autoritzats o concessionaris.
TÍTOL II
DEL REPARTIMENT DOMICILIARI
Article 21
A l'efecte d'aquesta ordenança, es considera repartiment domiciliari de
propaganda
la
distribució
de
suports
de
promoció
i
publicitat,
exclusivament mitjançant el seu lliurament directe als propietaris o
usuaris d'habitatges, oficines i despatxos o el seu dipòsit en bústies
individuals o porteries d'immobles.
Article 22
Aquesta activitat requereix l'autorització administrativa que regeix la
matèria i llicència administrativa municipal prèvia i s'ha de subjectar,
com a mínim, a les següents normes:
a) Es prohibeix el dipòsit dels suports de promoció o publicitat de forma
indiscriminada en entrades, vestíbuls o zones comunes d'immobles.
b) Entenent que la bústia és un bé privat, les empreses distribuïdores de
material
publicitari hauran d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles
bústies on s'indiqui clarament la voluntat dels propietaris de no rebre'n.
c) L'exercici de l'activitat queda subjecte a les condicions establertes
als articles 18, 19 i 20.
d) Les infraccions del que disposa aquest Títol i les seves sancions es
regularan pel que estableix el Títol IV.
TÍTOL III
DE LA PUBLICITAT MITJANÇANT L'ÚS DE VEHICLES
Article 23
Aquesta activitat comprèn la realització de missatges publicitaris
mitjançant la situació d'elements de promoció, propaganda i/o publicitat de
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vehicles, estacionats o en circulació, i llur difusió a través de mitjans
audiovisuals en ells instal·lats.
S'inclouen en aquest Títol les denominades caravanes publicitàries, tant si
són activitats principals o complementàries d'altres.
No es consideraran publicitat, a l'efecte d'aquesta ordenança, els rètols,
els emblemes, les grafies o altres elements similars que facin referència
al nom i als llinatges de la persona o a la raó social de l'empresa i/o
l'activitat que exerceixi i que estiguin situats en vehicles de qualsevol
classe el titular del qual sigui, per qualsevol concepte, la persona física
o jurídica de què es tracti, sempre que els esmentats rètols, emblemes,
grafies o qualsevol altre element similar no es trobin col·locats o suports
que no formin part de l'estructura dels vehicles.
Article 24
Només es podrà autoritzar aquest tipus d'activitat en els supòsits
següents:
a) Quan tingui per objecte la promoció o la propaganda d'activitats
d'espectacles, esportives recreatives, socioculturals o humanitàries de
naturalesa temporal o circumstancial.
b) Les activitats que no puguin regular-se segons l'article 4.3.d) de la
Llei 5/1997, de 8 de juliol, de publicitat dinàmica, i siguin realitzades
per grups polítics o forces socials representatives de diferents sectors,
de forma temporal o circumstancial, en qualsevol cas s'hauran de subjectar
al que disposa la legislació electoral i la resta de la normativa
aplicable.
c) Quan així es determina en reglamentacions específiques i en la forma que
s'hi
estableixi.
Article 25
Correspondrà a la Batlia l'atorgament de l'autorització administrativa per
a l'exercici d'aquest tipus de publicitat dinàmica. Aquesta facultat tindrà
caràcter discrecional, atenent al impacte ambiental i la repercussió sobre
el trànsit i la seguretat vial.
La sol·licitud d’autorització i la subsegüent autorització administrativa,
si escau, hauran de concretar: l'activitat a què apliquen aquesta modalitat
de publicitat, el període i l'horari d'exercici, la zona d'actuació, els
vehicles que s'han d'utilitzar i els elements de suport publicitari als
quals s'incorporin aquestes efectes i nivell d'ús.
En cap cas es podrà realitzar des de les 14 h., fins a les 17 h., i des de
les 23 h., fins a les 09 h.
Article 26
L'exercici d'aquest tipus de publicitat dinàmica queda subjecte a les
condicions establertes als articles 18, 19 i 20 del Títol II d'aquesta
Ordenança, en allò que li sigui aplicable.
Les infraccions del que disposa aquest Títol i les seves sancions es
regularan per l'establert al del Títol IV d'aquesta ordenança.
TÍTOL IV
D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Secció I de mesures cautelars
Article 27
Constitueixen mesures cautelars que, si escau, podrà adoptar la Batlia:
a) El decomís del material de promoció o propaganda, quan es tracti
d'activitat no
emparada per llicència o es considera que aquesta mesura resulta necessària
per

impedir la continuació de la infracció detectada i, en concret, en els
supòsits d'infracció del que disposen els apartats h i l de l'article 18.
Aquesta mesura podrà
esser adoptada de forma immediata per efectius de la Policia Local o
personal municipal degudament autoritzat.
b) La immobilització i/o la retirada dels vehicles o elements que serveixin
de suport a l'activitat de promoció o publicitat, contravenint el que
disposa aquesta ordenança, en el supòsit d'absència o resistència del
titular o usuari a cessar la seva actuació il·lícita.
Aquesta mesura podrà ésser adoptada de forma immediata per efectius de la
Policia Local o personal municipal degudament autoritzat, despeses a compte
del titular del vehicle.
c) Reclamar a l'infractor el import de les despeses que es dedueixin de la
correcció
contrària a les prescripcions d'aquesta ordenança, desprès de la valoració
justificada.
d) Retirada del carnet d'agent de propaganda manual, quan estigui caducat,
no s'hagi legalitzat, o l'utilitzi una persona que no es sigui la titular,
retirada per la Policia Local o personal municipal degudament autoritzat,
assabentant a la Batlia.
e) Quan es comprovi la realització d'una activitat publicitària de la què,
raonablement, es pugui presumir el seu caràcter d'infracció greu o molt
greu i que pugui ocasionar danys i/o perjudicis a l'interès públic, podran
adoptar-se les mesures necessàries i imprescindibles per a impedir-la.
Secció II de les infraccions i les seves sancions
Article 28
Corresponen a la Batlia exercir les activitats de control, adoptar les
mesures correctores o cautelars que siguin necessàries per a la correcció
de les infraccions a aquesta ordenança i la incoació i resolució dels
expedients sancionadors que en demanen.
Article 29
Els expedients sancionadors es tramitaran conforme al Reglament del Règim
jurídic del procediment general sancionador de l'Ajuntament, o Reglament
del procediment seguit per l'Administració de la Caib per a l'exercici de
la potestat sancionadora, aprovat per Decret 104/1994, de 10 de febrer.
Article 30
Les infraccions es classifiquen segons la seva entitat, en lleus, greus i
molt greus.
Article 31
Constitueixen infraccions lleus:
a) L’ incompliment de les condicions formals fixades en la corresponent
llicència.
b) L’incompliment de les normes sobre exhibició del carnet d'agent
publicitari.
c) La contravenció dels deures establerts a la Llei 5/1997, de 8 de juliol,
de publicitat dinàmica o en aquesta ordenança quan, per la seva escassa
transcendència, no constitueixen infracció greu o molt greu.
d) La col·locació de material publicitari als parabrises o en altres llocs
dels vehicles.
e) La transgressió de la regla establerta respecte al repartiment
domiciliari, a la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei
5/1997, de 8 de juliol, els suports en què es materialitzin aquest tipus de
publicitat no es podran dipositar de forma indiscriminada o desordenada en
entrades, vestíbuls o zones comunes dels immobles.
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Article 32
Són infraccions greus:
a) Vulnerar el que es disposa a les següents normes:
- article 13
- article 16
- article 17 (horari activitat propaganda manual)
- article 18, excepte la lletra k
- article 20
- article 27
- l’exercici de les activitats publicitàries regulares en aquesta ordenança
sense ajustar-se a les condicions materials determinades en la corresponent
llicència.
- la intervenció en les activitats publicitàries d’un nombre d’agents
superior a l’autoritzat.
- l’exercici sense llicència de les activitats reglades en aquesta
ordenança
b) Les infraccions lleus quan hi concorri l’agreujant de reincidència per
haver comès, en el termini d’un any, més d’una infracció lleu, i així
s’hagi declarat per resolució ferma.
Article 33
Són infraccions molt greus:
a) La distribució de material publicitari o la difusió de missatges
publicitaris que
atemptin contra la dignitat de la persona o en vulnerin els valors
reconeguts a la
Constitució, especialment els que fan referència a la infància, la joventut
i la dona.
b) Qualsevol tipus d’infracció, que tingui com a base la falsificació,
falsedat o ocultació en la presentació de la documentació a què es
refereixen els articles 6b, 9, 10 i 14 d’aquesta ordenança.
c) Les infraccions greus quan hi concorri l’agreujant de reincidència per
haver comès, en el termini d’un any, més d’una infracció greu, i així
s’hagi declarat per resolució ferma.
Article 34
1. Constitueixen sancions aplicables:
a. Multa de 300 euros a 6.000 euros per a les infraccions lleus.
b. Multa de 600 euros a 6.000 euros per a les infraccions greus.
c. Multa de 6.000 euros a 30.000 euros per a les infraccions molt greus.
2. Es podran imposar, com a sanció accessòria a les anteriors, una de les
següents mesures:
a. Retirada del carnet d’agent de propaganda per un període no superior a
un any.
b. Suspensió de la llicència individualitzada o, en el supòsit de llicència
sectorial, dels
drets de l’empresa associada per període no superior a un any.
c. Rescissió del conveni elaborat a l’empara d’una llicència sectorial, a
la qual es refereix l’article 7 d’aquestes normes.
d. La revocació de llicència i la inhabilitació per un període màxim de
tres anys.
3. Les sancions anteriors s’imposaran amb independència de les mesures
complementàries que estiguin d’acord amb el que preveu l’article 27
d’aquesta ordenança. Els dos tipus d’actuacions són compatibles.
Article 35
a. Es tindran en consideració, com a circumstàncies modificatives de la
responsabilitat, a l’efecte de la graduació de les sancions:
- La incomoditat, els perjudicis o danys causats a tercers, a la
conservació, la neteja i a l’ornament de les zones de domini públic o
privat de concurrència pública, a equipament i al mobiliari urbà.

- La importància o categoria de l’activitat promoguda.
- La reincidència o reiteració.
- La reparació espontània dels danys o perjudicis causats.
- La incidència en els drets dels consumidors i usuaris.
- El benefici il·lícit obtingut.
b. Els que resultin ésser responsables de la infracció consistent en
l’exercici d’activitats de publicitat dinàmica sense la preceptiva
llicència municipal, se’ls podrà aplicar la quantia màxima de la sanció que
correspongui, sense tenir en consideració les circumstàncies modificatives
abans esmentades.
Article 36
Seran responsables de les infraccions els que per acció o omissió hi hagin
participat.
Així mateix, també es consideren responsables de les infraccions a què es
refereixi el paràgraf anterior aquelles persones que, ja sigui en qualitat
de titular d’establiments comercials, administradors d’empreses o entitats
mercantils o en qualsevol altre concepte, es beneficiïn directament o
indirectament de les esmentades conductes, fets o omissions o a favor de
qui es realitzin.
Article 37
Quan les infraccions, per la seva naturalesa, repercussió o els seus
efectes, puguin catalogar-se com a vulneració de la Llei general per a la
defensa dels consumidors i usuaris, de l’ordenament urbanístic, penal,
laboral, fiscal, la normativa d’estrangeria i altres de similar naturalesa,
els expedients sancionadors es tramitaran pel procediment, la jurisdicció i
l’òrgan o autoritat administratiu que pertoqui.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot el que no es prevegi en aquesta ordenança, hom s’ajustarà al que
disposen la Llei de bases del règim local i la seva normativa
complementària; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei
34/1998, general de publicitat; el Decret 917/1967, sobre publicitat
exterior; el Decret 3449/1977, sobre publicitat exterior d’espectacles; la
Llei 26/1984, general per a la defensa de
consumidors i usuaris; el Reial Decret 2816/1982, de policia d’espectacles
i activitats recreatives; la Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es
regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears i la resta de preceptes
concordants d’aplicació.
Segona
Es deroguen totes les normes municipals d’igual o inferior rang que
s’oposin a aquesta ordenança o que continguin disposicions reglades en
aquesta.
Tercera
D’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, aquesta ordenança entrarà en
vigor, un cop aprovada definitivament per la Corporació, a partir de la
data en què es publiqui el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sempre que hagi transcorregut el
termini previst a l’article 65.2 de l’esmentada Llei.
ANNEX I
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Declaració
dinàmica

responsable

per

la

realització

d’activitat

de

publicitat

DECLARANT:
Nom i llinatges………………………………………...amb NIF…………………………..
que actua com a titular i/o representant legal de………………………………………..
ADREÇA DE NOTIFICACIÓ:
Carrer/av./Pl…………………………………………………………………………………
Localitat……………………………………………………………………………………..
Codi Postal…………………………Municipi………………………………………………
Telèfon………………………………Fax…………………………………………………..
De conformitat amb l’article 4 de l’Ordenança reguladora de la publicitat
dinàmica i l’article 10 de la Llei5/1997, que regula la publicitat dinàmica
a les Illes Balears,
DECLAR, sota la meva responsabilitat:
a) Que les dades contingudes són certes.
b) Que complesc els requisits que estableix la normativa vigent.
c) Que mantindré els requisits i les condicions durant tota la vigència i
tot l’exercici de l’activitat.
d) Que dispòs de la documentació que ho acredita, pel seu control i
inspecció, que és la següent:
1.- Alta de l'impost d'activitats econòmiques amb àmbit d'actuació del
terme municipal des Migjorn Gran si escau.
2.Llicència
d'obertura
i
funcionament
d'activitat
classificada,
d'activitat exclosa de classificació o d'altres.
3.- Escriptura de constitució, quan es tracti de persones jurídiques.
4.- Imprès TC2 de la Seguretat Social, actualitzat, si escau, mitjançant
els A2.2 corresponents a la darrera mensualitat liquidada o, si escau,
declaració substitutòria respecte del Règim Autònom de la Seguretat Social.
Que adjunt la relació de persones que proposen com a agents de publicitat
dinàmica, amb indicació del seu DNI o passaport i domicili i mostra de la
publicitat que es difondrà.
……………………, ……….de…………………………………………de 2……….
(rúbrica)”
2n.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de l’esmentada
ordenança mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini
de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè es
puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents. En el cas
que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de
nou acord exprés.”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que aquesta Ordenança va ser tractada a la
Comissió d’Hisenda, règim intern i territori, i explica que aquesta
proposta va venir del Cap de la Policia Local per tal d’evitat propaganda i
papers pel mig del carrer.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en el següents termes:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora
dinàmica que queda redactada de la següent manera:

de

la

publicitat

“ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT DINÀMICA
TÍTOL PRELIMINAR
GENERALITATS
Article 1
Es considera publicitat, a l’efecte d’aquesta Ordenança, qualsevol forma de
comunicació realitzada per persona física o jurídica, pública o privada, en
l’exercici d’activitat industrial, comercial, artesanal, professional, de
serveis o no lucrativa, amb la finalitat de promoure de forma directa o
indirecta la contractació de béns i serveis de qualsevol naturalesa
utilitzant per al seu exercici el domini públic municipal o zones privades
de concurrència o servitud pública.
Constitueixen mitjans de publicitat dinàmica, a l’efecte d’aquesta
ordenança:
a) Propaganda manual
b) Repartiment domiciliari de publicitat
c) Publicitat mitjançant l’ús de vehicles
d) Publicitat oral. S’entén com a publicitat oral aquella que transmet els
seus missatges de viva veu, amb ajuda de megafonia o sense, o d’altres
mitjans auditius auxiliars, mitjançant el contacte directe entre els agents
publicitaris i els possibles usuaris, i amb la utilització, per al seu
exercici, de les zones de domini públic, vies i espai lliures i zones
privades de concurrència pública.
Article 2
No es podran difondre missatges o utilitzar qualsevol material destinat a
propaganda o promoció publicitària, que atemptin contra la dignitat de la
persona o vulneri els valors i drets reconeguts a la Constitució,
especialment els relatius a la infància, la joventut i la dona;
tampoc
publicitat que resulti enganyosa, deslleial o subliminar o que infringeixi
la normativa sectorial reguladora de la publicitat de determinats
productes, béns, activitats i serveis.
Queden
excloses
de
l’aplicació
d’aquesta
ordenança,
les
següents
activitats:
a) La publicitat electoral, en els aspectes regulats per la legislació
electoral.
b) Missatges i comunicats de les administracions públiques en matèries
d’interès general, encara que la seva distribució o comunicació es realitzi
per agents publicitaris independents.
c) Aquells missatges i comunicacions relatius a matèria de seguretat o
emergències.
d) Aquelles comunicacions que vagin adreçades, únicament i exclusivament, a
la
materialització de l’exercici d’alguns drets fonamentals i llibertats
públiques inclosos a la secció 1a, del capítol II, del títol I de la
Constitució Espanyola que, en el seu cas, es
regiran per la normativa
d’aplicació a aquests drets i llibertats.
Serà pública l’acció per exigir a l’Ajuntament l’observança de les normes
en aquesta matèria, adopció de mesures de defensa de la legalitat,
restauració de la realitat física alterada i sanció d’infraccions.
Si aquesta acció està motivada per l’execució d’activitats que es
consideren il·legal, podrà exercitar-se durant la seva execució i fins al
termini de prescripció de les infraccions.
Tot el material imprès utilitzat en la publicitat serà preferentment
reciclat.
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Els suports publicitaris en paper hauran de dur obligatòriament una
llegenda que aconselli el dipòsit de paper en contenidors de recollida
selectiva, degudament normalitzats.
La competència per a l’atorgament de les autoritzacions relatives a
l’exercici de la publicitat dinàmica que hagin de realitzar-se en el terme
municipal correspon al Batle, així com exercir les activitats de control,
adoptar les mesures correctores o complementàries que siguin necessàries i
exercir la potestat sancionadora d’acord amb el Reglament de règim jurídic
del procediment general sancionador municipal (o Reglament del Procediment
a seguir per la CAIB per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat
pel Decret 14/1994, de 10 de febrer)
Article 3
Seran d’aplicació les prescripcions d’aquesta ordenança en tot el terme des
Migjorn Gran, sense perjudici del disposat en la Llei 5/1997 de 8 de
juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears i
de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat.
Article 4
Les activitats de publicitat dinàmica estan subjectes a la presentació
d’una declaració responsable per la instal·lació inicial, subscrita per
l’interessat en la que manifesti, sota la seva responsabilitat, que
compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de
la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir durant
el període de temps inherent a l’activitat.
En cas de publicitat mitjançant l’ús de vehicles serà d’aplicació el que
disposa el paràgraf anterior, sempre i quan no s’alterin les condicions
normals del trànsit de vehicles, en cas contrari, serà necessària
l’obtenció de la corresponent llicència municipal.
Article 5
Les llicències tindran un termini màxim de validesa d'un any. Finalitzaran,
en qualsevol cas, dia 31 de desembre i es podran renovar.
Les renovacions s'hauran d'instar abans del 31 d'octubre de cada any. Si la
Batlia no resol sobre aquestes sol·licituds abans del 31 de desembre
següent, les renovacions es consideraran denegades per aplicació del
silenci administratiu negatiu.
Article 6
Les llicències podran revestir en les següents modalitats:
a) Individualitzades: a favor de persona o empresa determinada.
b) Sectorials: a favor d'agrupacions o altres formes associatives amb
personalitat
jurídica pròpia, que tinguin representativitat en el sector econòmic del
qual es tracti, que agrupin o representin legalment professionals o
empresaris d'un sector d'activitat econòmica o representin una zona,
districte o barri del terme municipal.
Els titulars o promotors de la contractació o difusió de missatges en els
termes
previstos
en
aquesta
ordenança
podran
sol·licitar
aquestes
llicències.
Les agrupacions, les associacions sense ànim de lucre amb interès general o
els col·lectius també podran sol·licitar llicències.
Article 7
En el supòsit de llicència sectorial, l'entitat associativa interessada
podrà sol·licitar en forma justificada a la Batlia que es regeixi, sense
perjudici de les norma d'aquesta ordenança, per altres complementàries de
caràcter específic, adaptades a les especials característiques del sector
econòmic o d'activitat afectats. Aquesta regulació s'establirà per via de
conveni bilateral.

En aquest conveni es podrà considerar la individualització o la millora
especialment, de les especificacions dels articles 13, 14, 15 , 16 i 17
d'aquesta ordenança. En aquest supòsit, l'entitat interessada haurà
d'assumir l'obligació de coadjuvar amb l'ajuntament pel que fa la
consecució dels objectius d'aquesta ordenança, mitjançant la col·laboració
en la gestió administrativa i el control de l'activitat dels seus associats
i l'assumpció de les responsabilitats específiques que es derivin d'aquests
compromisos.
L'acceptació de la proposta de conveni correspondrà, discrecionalment, a la
Batlia.
Article 8
La Batlia podrà, discrecionalment, per raons d'interès públic municipal:
alterar
les
zones
d'actuació
autoritzades;
suspendre
temporalment
l'exercici d'aquesta activitat de publicitat dinàmica emparada per
llicència, en general o respecte d'alguns professionals o empresaris
integrats en les sectorials; i retirar definitivament la llicència o
algunes d'aquestes per imperatius legals. En qualsevol cas dels supòsits no
escaurà reclamació, rescabalament o compensació de cap tipus.
Article 9
La declaració responsable ha de seguir el model previst a l’annex I regulat
a la present Ordenança. L’esmentada declaració responsable haurà d’anar
acompanyada de la liquidació de drets que per llicència pertoquin.
Article 10
Els sol·licitants de llicències sectorials hauran, a més d'acreditar de
cadascun dels seus agrupats, associats o representants tot el que es
requereix a l'article anterior, de justificar la representació que detenen.
TÍTOL I
DE LA PROPAGANDA MANUAL
Article 11
Es denomina propaganda manual, a l'efecte d'aquesta ordenança, la difusió
de missatges publicitaris mitjançant la distribució o el repartiment de
material imprès en ma, exclusivament a través de contacte directe amb els
possibles usuaris, amb caràcter gratuït, utilitzant per fer-ho zones de
domini públic, les vies, espais lliures públics, solars i les zones
privades de concurrència o servitud pública.
Article 12
A l'efecte d'aquesta ordenança, es denominen agents de propaganda manual
aquelles persones que, vinculades laboralment a cada empresa titular d'una
llicència
de
propaganda
manual,
realitzen
per
compte
d'aquesta,
exclusivament, l'activitat a què es refereix l'article 2 d'aquesta
ordenança.
Article 13
El titular d'una llicència individualitzada i cada un dels empresaris
afectats per una llicència sectorial podran disposar d'un nombre d'agents
de propaganda manual proporcional a la seva plantilla laboral, a raó d'un
agent per cada set treballadors o fracció de tres, amb un límit de set per
cada empresa que realitzi l'activitat i un mínim d'un.
Article 14
L'Ajuntament expedirà o homologarà carnets acreditatius de la condició
d'agents de propaganda manual a les persones que figurin en la relació per
cada empresa, d'acord amb els límits establerts. La vigència dels carnets
mai serà superior al període contractual dels agents.
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Els agents hauran de dur, durant l'exercici
publicitat dinàmica aquesta acreditació, en
vestimenta.

de la seva activitat
un lloc visible de

de
la

Article 15
Durant la vigència de llicència, o de qualsevol de les serves pròrrogues,
l'empresa afectada podrà sol·licitar a l'Ajuntament modificacions en la
plantilla dels seus agents, amb estricta subjecció al que es preveu en
aquesta ordenança quant al límit assignat i a les condicions que han de
complir aquests agents. Correspondrà a la Batlia autoritzar-ho, amb
caràcter previ a l'expedició d'acreditació i a l'inici d'activitats de
propaganda manual dels possibles nous agents.
Les propostes de baixes hauran d'anar acompanyades de les acreditacions
corresponents dels agents cessants, per tal d'inutilitzar-les, o de la
declaració del llicenciatari que justifiqui el fet de no aportar-les.
Article 16
Atesa la naturalesa de l'activitat i la ubicació de l'empresa o empreses
afectades per les llicències, la Batlia podrà delimitar una zona d'actuació
en la qual, exclusivament, puguin exercir la seva activitat els agents de
propaganda manual, així com el nombre màxim d'agents per cada zona.
Quan una mateixa zona constitueix l'àmbit d'actuació determinat per més
d'una llicència, la Batlia, d'acord amb la naturalesa de l'activitat i, si
escau, amb la ubicació dels establiments afectats, podrà modificar les
llicències atorgades a fi de fixar els espais en els quals els agents
podran desenvolupar, amb caràcter exclusiu, l'activitat publicitària.
Article 17
L'horari per a l'exercici de l'activitat publicitària serà el següent:
a. En general, de 10 h a 18 h.
b. Establiments i activitats que realitzin els seus serveis de nit, de 19 h
a 23 h.
Article 18
Es prohibeix:
a) L'exercici d'activitat de propaganda manual en platges i altres béns de
domini públic marítim terrestre.
b) L'ús d'animals com a mitjà de reclam o complementari de l'activitat,
llevat dels
casos determinats per la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen en l'entorn humà.
c) L'ús de mitjans audiovisuals o vehicles dotats d'elements publicitaris,
els quals
requeriran llicència específica.
d) Situar elements de qualsevol tipus, configuració o estructura a les vies
i espais
lliures / públics, com a complement de l'activitat de propaganda manual,
tot i que siguin desmuntables i es retirin quan acabi la jornada.
e) Produir la formació de rotlles o grups de persones que obstaculitzin la
circulació de vianants o de vehicles.
f) Obstaculitzar la circulació de vianants o escometre’ls.
g) Realitzar l'activitat de propaganda manual en passos de vianants i en
els seus
accessos.
h) Quan estigui vinculada, en la mateixa actuació, la venda i revenda
d'entrades i
similars.
i) Vociferar l'activitat que es promou.
j) Envair la calçada de circulació de vehicles per distribuir propaganda
entre conductors o viatgers.

k) Situar el material de propaganda en els parabrises o en altres elements
dels vehicles.
l) El llançament del material publicitari en qualsevol de les seves formes.
Article 19
L'empresa titular d'una llicència de publicitat dinàmica i els seus agents
adoptaran les mesures correctores que tinguin al seu abast per tal d'evitar
embrutar les vies i els espais públics i solars a la seva zona o radi
d'actuació.
Article 20
No podrà fer-se publicitat dinàmica en terrasses, zones de reculada o
altres dependències d'establiments públics de propietat privada i zones de
domini públic subjectes a autorització administrativa o concessió, sense
l'expressa autorització dels propietaris o titulars de la seva explotació,
autoritzats o concessionaris.
TÍTOL II
DEL REPARTIMENT DOMICILIARI
Article 21
A l'efecte d'aquesta ordenança, es considera repartiment domiciliari de
propaganda
la
distribució
de
suports
de
promoció
i
publicitat,
exclusivament mitjançant el seu lliurament directe als propietaris o
usuaris d'habitatges, oficines i despatxos o el seu dipòsit en bústies
individuals o porteries d'immobles.
Article 22
Aquesta activitat requereix l'autorització administrativa que regeix la
matèria i llicència administrativa municipal prèvia i s'ha de subjectar,
com a mínim, a les següents normes:
a) Es prohibeix el dipòsit dels suports de promoció o publicitat de forma
indiscriminada en entrades, vestíbuls o zones comunes d'immobles.
b) Entenent que la bústia és un bé privat, les empreses distribuïdores de
material
publicitari hauran d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles
bústies on s'indiqui clarament la voluntat dels propietaris de no rebre'n.
c) L'exercici de l'activitat queda subjecte a les condicions establertes
als articles 18, 19 i 20.
d) Les infraccions del que disposa aquest Títol i les seves sancions es
regularan pel que estableix el Títol IV.
TÍTOL III
DE LA PUBLICITAT MITJANÇANT L'ÚS DE VEHICLES
Article 23
Aquesta activitat comprèn la realització de missatges publicitaris
mitjançant la situació d'elements de promoció, propaganda i/o publicitat de
vehicles, estacionats o en circulació, i llur difusió a través de mitjans
audiovisuals en ells instal·lats.
S'inclouen en aquest Títol les denominades caravanes publicitàries, tant si
són activitats principals o complementàries d'altres.
No es consideraran publicitat, a l'efecte d'aquesta ordenança, els rètols,
els emblemes, les grafies o altres elements similars que facin referència
al nom i als llinatges de la persona o a la raó social de l'empresa i/o
l'activitat que exerceixi i que estiguin situats en vehicles de qualsevol
classe el titular del qual sigui, per qualsevol concepte, la persona física
o jurídica de què es tracti, sempre que els esmentats rètols, emblemes,
grafies o qualsevol altre element similar no es trobin col·locats o suports
que no formin part de l'estructura dels vehicles.
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Article 24
Només es podrà autoritzar aquest tipus d'activitat en els supòsits
següents:
a) Quan tingui per objecte la promoció o la propaganda d'activitats
d'espectacles, esportives recreatives, socioculturals o humanitàries de
naturalesa temporal o circumstancial.
b) Les activitats que no puguin regular-se segons l'article 4.3.d) de la
Llei 5/1997, de 8 de juliol, de publicitat dinàmica, i siguin realitzades
per grups polítics o forces socials representatives de diferents sectors,
de forma temporal o circumstancial, en qualsevol cas s'hauran de subjectar
al que disposa la legislació electoral i la resta de la normativa
aplicable.
c) Quan així es determina en reglamentacions específiques i en la forma que
s'hi
estableixi.
Article 25
Correspondrà a la Batlia l'atorgament de l'autorització administrativa per
a l'exercici d'aquest tipus de publicitat dinàmica. Aquesta facultat tindrà
caràcter discrecional, atenent al impacte ambiental i la repercussió sobre
el trànsit i la seguretat vial.
La sol·licitud d’autorització i la subsegüent autorització administrativa,
si escau, hauran de concretar: l'activitat a què apliquen aquesta modalitat
de publicitat, el període i l'horari d'exercici, la zona d'actuació, els
vehicles que s'han d'utilitzar i els elements de suport publicitari als
quals s'incorporin aquestes efectes i nivell d'ús.
En cap cas es podrà realitzar des de les 14 h., fins a les 17 h., i des de
les 23 h., fins a les 09 h.
Article 26
L'exercici d'aquest tipus de publicitat dinàmica queda subjecte a les
condicions establertes als articles 18, 19 i 20 del Títol II d'aquesta
Ordenança, en allò que li sigui aplicable.
Les infraccions del que disposa aquest Títol i les seves sancions es
regularan per l'establert al del Títol IV d'aquesta ordenança.
TÍTOL IV
D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Secció I de mesures cautelars
Article 27
Constitueixen mesures cautelars que, si escau, podrà adoptar la Batlia:
a) El decomís del material de promoció o propaganda, quan es tracti
d'activitat no
emparada per llicència o es considera que aquesta mesura resulta necessària
per
impedir la continuació de la infracció detectada i, en concret, en els
supòsits d'infracció del que disposen els apartats h i l de l'article 18.
Aquesta mesura podrà
esser adoptada de forma immediata per efectius de la Policia Local o
personal municipal degudament autoritzat.
b) La immobilització i/o la retirada dels vehicles o elements que serveixin
de suport a l'activitat de promoció o publicitat, contravenint el que
disposa aquesta ordenança, en el supòsit d'absència o resistència del
titular o usuari a cessar la seva actuació il·lícita.
Aquesta mesura podrà ésser adoptada de forma immediata per efectius de la
Policia Local o personal municipal degudament autoritzat, despeses a compte
del titular del vehicle.

c) Reclamar a l'infractor el import de les despeses que es dedueixin de la
correcció
contrària a les prescripcions d'aquesta ordenança, desprès de la valoració
justificada.
d) Retirada del carnet d'agent de propaganda manual, quan estigui caducat,
no s'hagi legalitzat, o l'utilitzi una persona que no es sigui la titular,
retirada per la Policia Local o personal municipal degudament autoritzat,
assabentant a la Batlia.
e) Quan es comprovi la realització d'una activitat publicitària de la què,
raonablement, es pugui presumir el seu caràcter d'infracció greu o molt
greu i que pugui ocasionar danys i/o perjudicis a l'interès públic, podran
adoptar-se les mesures necessàries i imprescindibles per a impedir-la.
Secció II de les infraccions i les seves sancions
Article 28
Corresponen a la Batlia exercir les activitats de control, adoptar les
mesures correctores o cautelars que siguin necessàries per a la correcció
de les infraccions a aquesta ordenança i la incoació i resolució dels
expedients sancionadors que en demanen.
Article 29
Els expedients sancionadors es tramitaran conforme al Reglament del Règim
jurídic del procediment general sancionador de l'Ajuntament, o Reglament
del procediment seguit per l'Administració de la Caib per a l'exercici de
la potestat sancionadora, aprovat per Decret 104/1994, de 10 de febrer.
Article 30
Les infraccions es classifiquen segons la seva entitat, en lleus, greus i
molt greus.
Article 31
Constitueixen infraccions lleus:
a) L’ incompliment de les condicions formals fixades en la corresponent
llicència.
b) L’incompliment de les normes sobre exhibició del carnet d'agent
publicitari.
c) La contravenció dels deures establerts a la Llei 5/1997, de 8 de juliol,
de publicitat dinàmica o en aquesta ordenança quan, per la seva escassa
transcendència, no constitueixen infracció greu o molt greu.
d) La col·locació de material publicitari als parabrises o en altres llocs
dels vehicles.
e) La transgressió de la regla establerta respecte al repartiment
domiciliari, a la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei
5/1997, de 8 de juliol, els suports en què es materialitzin aquest tipus de
publicitat no es podran dipositar de forma indiscriminada o desordenada en
entrades, vestíbuls o zones comunes dels immobles.
Article 32
Són infraccions greus:
a) Vulnerar el que es disposa a les següents normes:
- article 13
- article 16
- article 17 (horari activitat propaganda manual)
- article 18, excepte la lletra k
- article 20
- article 27
- l’exercici de les activitats publicitàries regulares en aquesta ordenança
sense ajustar-se a les condicions materials determinades en la corresponent
llicència.
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- la intervenció en les activitats publicitàries d’un nombre d’agents
superior a l’autoritzat.
- l’exercici sense llicència de les activitats reglades en aquesta
ordenança
b) Les infraccions lleus quan hi concorri l’agreujant de reincidència per
haver comès, en el termini d’un any, més d’una infracció lleu, i així
s’hagi declarat per resolució ferma.
Article 33
Són infraccions molt greus:
a) La distribució de material publicitari o la difusió de missatges
publicitaris que
atemptin contra la dignitat de la persona o en vulnerin els valors
reconeguts a la
Constitució, especialment els que fan referència a la infància, la joventut
i la dona.
b) Qualsevol tipus d’infracció, que tingui com a base la falsificació,
falsedat o ocultació en la presentació de la documentació a què es
refereixen els articles 6b, 9, 10 i 14 d’aquesta ordenança.
c) Les infraccions greus quan hi concorri l’agreujant de reincidència per
haver comès, en el termini d’un any, més d’una infracció greu, i així
s’hagi declarat per resolució ferma.
Article 34
1. Constitueixen sancions aplicables:
a. Multa de 300 euros a 6.000 euros per a les infraccions lleus.
b. Multa de 600 euros a 6.000 euros per a les infraccions greus.
c. Multa de 6.000 euros a 30.000 euros per a les infraccions molt greus.
2. Es podran imposar, com a sanció accessòria a les anteriors, una de les
següents mesures:
a. Retirada del carnet d’agent de propaganda per un període no superior a
un any.
b. Suspensió de la llicència individualitzada o, en el supòsit de llicència
sectorial, dels
drets de l’empresa associada per període no superior a un any.
c. Rescissió del conveni elaborat a l’empara d’una llicència sectorial, a
la qual es refereix l’article 7 d’aquestes normes.
d. La revocació de llicència i la inhabilitació per un període màxim de
tres anys.
3. Les sancions anteriors s’imposaran amb independència de les mesures
complementàries que estiguin d’acord amb el que preveu l’article 27
d’aquesta ordenança. Els dos tipus d’actuacions són compatibles.
Article 35
a. Es tindran en consideració, com a circumstàncies modificatives de la
responsabilitat, a l’efecte de la graduació de les sancions:
- La incomoditat, els perjudicis o danys causats a tercers, a la
conservació, la neteja i a l’ornament de les zones de domini públic o
privat de concurrència pública, a equipament i al mobiliari urbà.
- La importància o categoria de l’activitat promoguda.
- La reincidència o reiteració.
- La reparació espontània dels danys o perjudicis causats.
- La incidència en els drets dels consumidors i usuaris.
- El benefici il·lícit obtingut.
b. Els que resultin ésser responsables de la infracció consistent en
l’exercici d’activitats de publicitat dinàmica sense la preceptiva
llicència municipal, se’ls podrà aplicar la quantia màxima de la sanció que
correspongui, sense tenir en consideració les circumstàncies modificatives
abans esmentades.
Article 36

Seran responsables de les infraccions els que per acció o omissió hi hagin
participat.
Així mateix, també es consideren responsables de les infraccions a què es
refereixi el paràgraf anterior aquelles persones que, ja sigui en qualitat
de titular d’establiments comercials, administradors d’empreses o entitats
mercantils o en qualsevol altre concepte, es beneficiïn directament o
indirectament de les esmentades conductes, fets o omissions o a favor de
qui es realitzin.
Article 37
Quan les infraccions, per la seva naturalesa, repercussió o els seus
efectes, puguin catalogar-se com a vulneració de la Llei general per a la
defensa dels consumidors i usuaris, de l’ordenament urbanístic, penal,
laboral, fiscal, la normativa d’estrangeria i altres de similar naturalesa,
els expedients sancionadors es tramitaran pel procediment, la jurisdicció i
l’òrgan o autoritat administratiu que pertoqui.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot el que no es prevegi en aquesta ordenança, hom s’ajustarà al que
disposen la Llei de bases del règim local i la seva normativa
complementària; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei
34/1998, general de publicitat; el Decret 917/1967, sobre publicitat
exterior; el Decret 3449/1977, sobre publicitat exterior d’espectacles; la
Llei 26/1984, general per a la defensa de
consumidors i usuaris; el Reial Decret 2816/1982, de policia d’espectacles
i activitats recreatives; la Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es
regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears i la resta de preceptes
concordants d’aplicació.
Segona
Es deroguen totes les normes municipals d’igual o inferior rang que
s’oposin a aquesta ordenança o que continguin disposicions reglades en
aquesta.
Tercera
D’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, aquesta ordenança entrarà en
vigor, un cop aprovada definitivament per la Corporació, a partir de la
data en què es publiqui el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sempre que hagi transcorregut el
termini previst a l’article 65.2 de l’esmentada Llei.
ANNEX I
Declaració
dinàmica

responsable

per

la

realització

d’activitat

de

publicitat

DECLARANT:
Nom i llinatges………………………………………...amb NIF…………………………..
que actua com a titular i/o representant legal de………………………………………..
ADREÇA DE NOTIFICACIÓ:
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Carrer/av./Pl…………………………………………………………………………………
Localitat……………………………………………………………………………………..
Codi Postal…………………………Municipi………………………………………………
Telèfon………………………………Fax…………………………………………………..
De conformitat amb l’article 4 de l’Ordenança reguladora de la publicitat
dinàmica i l’article 10 de la Llei5/1997, que regula la publicitat dinàmica
a les Illes Balears,
DECLAR, sota la meva responsabilitat:
e) Que les dades contingudes són certes.
f) Que complesc els requisits que estableix la normativa vigent.
g) Que mantindré els requisits i les condicions durant tota la vigència i
tot l’exercici de l’activitat.
h) Que dispòs de la documentació que ho acredita, pel seu control i
inspecció, que és la següent:
1.- Alta de l'impost d'activitats econòmiques amb àmbit d'actuació del
terme municipal des Migjorn Gran si escau.
2.Llicència
d'obertura
i
funcionament
d'activitat
classificada,
d'activitat exclosa de classificació o d'altres.
3.- Escriptura de constitució, quan es tracti de persones jurídiques.
4.- Imprès TC2 de la Seguretat Social, actualitzat, si escau, mitjançant
els A2.2 corresponents a la darrera mensualitat liquidada o, si escau,
declaració substitutòria respecte del Règim Autònom de la Seguretat Social.
Que adjunt la relació de persones que proposen com a agents de publicitat
dinàmica, amb indicació del seu DNI o passaport i domicili i mostra de la
publicitat que es difondrà.
……………………, ……….de…………………………………………de 2……….
(rúbrica)
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de
l’esmentada Ordenança, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal
durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin
pertinents. En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.
NOVÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA
CULTURAL, EDUCATIU I ESPORTIU: APROVACIÓ INICIAL

DE

LA

TAXA

DE

CARÀCTER

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’hisenda,
règim intern i territori de data 20.9.2012, que es transcriu a
continuació:.
“S’explica que es tracta d’aplicar l’augment de l’IPC a l’ordenança
reguladora de la taxa per activitats de caràcter cultural, educatiu i
esportiu. La comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1r.Aprovar
provisionalment
la
modificació
de
l’Ordenança
fiscal
reguladora de la taxa per activitats de caràcter cultural, educatiu i
esportiu, que queda redactada de la següent manera:

“ORDENANÇA REGULADORA
EDUCATIU I ESPORTIU.

DE

LA

TAXA

PER

ACTIVITATS

DE

CARÀCTER

CULTURAL,

Article 1. Concepte.
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i conformement amb el que disposen
els articles del 15 al 19 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,
aquest Ajuntament imposa la taxa per activitats de caràcter cultural,
educatiu, musical i esportiu; així com les de ús de les instal·lacions
esportives.
Aquesta taxa es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen a allò que disposa l’article 57 de l’esmentat RD 2/2004.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la recepció dels serveis de
caràcter
cultural,
educatiu,
musical
i
esportiu
i
l’ús
de
les
instal·lacions esportives.
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones
que es beneficiïn dels serveis o activitats que es regulen o assisteixin
als cursos que es programin, o bé que gaudeixin de les instal·lacions
esportives municipals.
Article 4. Quotes tributàries.
1.

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada
a la tarifa de l’apartat següent per a cadascun de les diferents
activitats.

2.

La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

Servei d’escola de música:
CONCEPTE
Matrícula curs
Música i moviment (3/4 setmanal)
Iniciació al llenguatge musical (1,5 h
setmanal)
Llenguatge musical (2 h setmanals)
Instruments (3/4 h)

Import taxa/euros
30,70 €
22,50€
22,50 €

28,60 €
32,70€
36,80 € adult (*)
Instrument (30 minuts)
28,60€
31,70€ adult (*)
Conjunt Instrumental (1h setmanal)
9,20 €
Rotació (30 minuts)
20,45 €
Manteniment llenguatge musical
20,45 €
(*) S’entendrà com adult aquell alumne que no faci llenguatge musical
Serveis esportius:
CONCEPTE

Import taxa/euros
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Pista poliesportiva
Lloguer pista
Lloguer 1/2 pista
Activitats escola pública
Activitats CD Migjorn
Entrada puntual poliesportiu
musculació

18,00 €
9,00 €
---o

Pista de tennis
Lloguer pista adults (sense llum)
Lloguer pista adults (amb llum
Lloguer
pista
adults
abonats
programa (sense llum).
Lloguer
pista
adults
abonats
programa (amb llum).
Bonus de 5 lloguers per adults
Lloguer menors 16 anys (sense llum)
Lloguer menors 16 anys (amb llum)
Lloguer menors 16 anys abonats
programa (sense llum)
Lloguer menors 16 anys abonats
programa (amb llum).
Bonus de 5 lloguers per a menors 16
Activitats escola pública
Activitats CD Migjorn

sala

4,00 €

al

7,00 €
9,00 €
3,00 €

al

5,00 €

al
al

Escoles esportives
Gimnàstica
artística.
Nivell
I
(competició)
Gimnàstica
artística.
Nivell
II
(competició)
Gimnàstica artística (iniciació)
Patinatge artístic (iniciació-benjamí)
Patinatge artístic (nivells I i II)
Tennis adults
Tennis fillets
Aerobic (2 dies a la setmana)
Aerobic (3 dies a la setmana)
Badminton
Manteniment físic
Gerotogimnàstica
Musculació
Ioga .
Pilates

29,50
4,00
5,00
1,00

€
€
€
€

2,00 €
15,00 €
------37,50 €
42,80 €
22,25
32,75
32,75
44,80
32,75
26,75
32,75
32,75
26,75
18,95
26,75
32,75
32,75

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.

Les persones abonades a alguna activitat podran gaudir de l’ús de
la sala de musculació amb un suplement de 11,95 €.

4.

Gaudiran d’una bonificació del 25% de la tarifa els germans de les
famílies nombroses sempre que al manco 3 d’ells s’hagin matriculat
a
qualque
activitat
reglada
en
aquesta
ordenança.
Les
bonificacions no afectaran a les matrícules de l’escola de música.
La pràctica d’una segona activitat per part d’un mateix usuari sempre que les dues activitats efectuades siguin de caràcter
esportiu- gaudirà d’una bonificació del 50%, bonificació que
s’aplicarà sobre l’activitat més econòmica. En el cas del programa
d’adults la bonificació per segona activitat només serà aplicable
quan l’usuari es matriculi des de l’1 d’octubre i fins a final
d’abril.

5.

6.

Les bonificacions necessitaran per a ser declarades, sol·licitud
prèvia dels subjectes passius i hauran d’ajuntar a la mateixa la
documentació
acreditativa
de
tal
circumstància.
Ambdues
bonificacions son incompatibles entre si i el subjecte passiu
haurà d’escollir la que li sigui més interessant.

Article 5. Gestió.
Servei d’escola de música:
1.

La percepció de la taxa regulada en aquesta Ordenança s’efectuarà
mitjançant el rebut emès per l’Ajuntament.

2.

Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i
seran satisfetes durant els primers cinc dies.

3.

Les altes que es produeixin dintre dels deu primers dies de cada
mes causaran la meritació de la quota mensual, que serà satisfeta
dintre dels cinc dies següents. Les que es produeixin després del
dia 10 de cada mes meritaran quota pels dies que hi restin fins a
final de mes i es liquidaran aplicant la proporció corresponent.

4.

Les baixes en la realització d’activitats s’hauran de notificar a
l’Ajuntament almenys amb quinze dies d’antelació.

5.

Els
dèbits
per
quotes
meritades
i
no
satisfetes
que
l’Administració no percebi en els terminis indicats es recaptaran
d’acord amb els procediments generals del Reglament de recaptació
i disposicions concordants.
Serveis esportius:

1.

La percepció de la taxa regulada en aquesta Ordenança s’efectuarà
mitjançant el rebut emès per l’Ajuntament.

2.

Les tarifes mensuals es meritaran en iniciar-se el curs esportiu i
seran satisfetes durant els primers cinc dies de cada mes.

3.

Les altes que es produeixin dintre dels deu primers dies de cada
mes causaran la meritació de la quota mensual, que serà satisfeta
dintre dels cinc dies següents. Les que es produeixin després del
dia 10 de cada mes meritaran quota pels dies que hi restin fins a
final de mes i es liquidaran aplicant la proporció corresponent.

4.

Les tarifes per curs complet es meritaran en iniciar-se el curs i
es pagaran dins els primers cinc dies del mes. Les altes que es
produeixin després d’iniciat el curs meritaran la mateixa tarifa,
la qual és irreductible i s’ha de satisfer dintre dels cinc dies
següents a l’alta.

5.

El cobrament pel lloguer de les instal·lacions s’efectuarà
mitjançant talonaris numerats que lliurarà dipositaria de fons,
mitjançant càrrec oportú a les persones encarregades de la
vigilància i custòdia de els instal·lacions, les quals hauran
d’efectuar l’ingrés de les quotes recaptades quinzenalment o en un
període inferior, si així ho exigeix dipositaria.

6.

Les baixes en la realització d’activitats s’hauran de notificar a
l’Ajuntament almenys amb quinze dies d’antelació.
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7.

Els
dèbits
per
quotes
meritades
i
no
satisfetes
que
l’Administració no percebi en els terminis indicats es recaptaran
d’acord amb els procediments generals del Reglament de recaptació
i disposicions concordants.

Article 6 Actualització
Aquesta Ordenança es modificarà el setembre de cada any aplicant-hi la
variació de l’IPC.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en
el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.”
2n.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que s’ha aplicat a l’Ordenança la
revisió del IPC.
El Sr. Verdú demana si la resta d’Ordenances s’els hi aplica la pujada de
l’IPC.
El Sr. Vidal respon que no totes les ordenances aprovades l’any passat
preveien la pujada del IPC.
La Sra. Fernández demana si es posa a la pràctica la revisió del IPC, si
aquestes ordenances passaran per Ple.
La Sra. Secretària interina respon que qualsevol modificació d’ordenança
passarà per ple.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en el següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per activitats de caràcter cultural, educatiu i
esportiu, que queda redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA REGULADORA
EDUCATIU I ESPORTIU.

DE

LA

TAXA

PER

ACTIVITATS

DE

CARÀCTER

CULTURAL,

Article 1. Concepte.
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i conformement amb el que disposen
els articles del 15 al 19 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,
aquest Ajuntament imposa la taxa per activitats de caràcter cultural,
educatiu, musical i esportiu; així com les de ús de les instal·lacions
esportives.

Aquesta taxa es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen a allò que disposa l’article 57 de l’esmentat RD 2/2004.

Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la recepció dels serveis de
caràcter
cultural,
educatiu,
musical
i
esportiu
i
l’ús
de
les
instal·lacions esportives.
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones
que es beneficiïn dels serveis o activitats que es regulen o assisteixin
als cursos que es programin, o bé que gaudeixin de les instal·lacions
esportives municipals.

Article 4. Quotes tributàries.
7.

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada
a la tarifa de l’apartat següent per a cadascun de les diferents
activitats.

8.

La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

Servei d’escola de música:
CONCEPTE
Matrícula curs
Música i moviment (3/4 setmanal)
Iniciació al llenguatge musical (1,5 h
setmanal)
Llenguatge musical (2 h setmanals)
Instruments (3/4 h)

Import taxa/euros
30,70 €
22,50€
22,50€

28,60 €
32,70€
36,80 € adult (*)
Instrument (30 minuts)
28,60€
31,70€ adult (*)
Conjunt Instrumental (1h setmanal)
9,20 €
Rotació (30 minuts)
20,45 €
Manteniment llenguatge musical
20,45 €
(*) S’entendrà com adult aquell alumne que no faci llenguatge musical
Serveis esportius:

CONCEPTE
Pista poliesportiva
Lloguer pista
Lloguer 1/2 pista
Activitats escola pública
Activitats CD Migjorn
Entrada puntual poliesportiu
musculació

Import taxa/euros
18,00 €
9,00 €
---o

Pista de tennis
Lloguer pista adults (sense llum)
Lloguer pista adults (amb llum
Lloguer
pista
adults
abonats

sala

4,00 €

al

7,00 €
9,00 €
3,00 €
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programa (sense llum).
Lloguer
pista
adults
abonats
programa (amb llum).
Bonus de 5 lloguers per adults
Lloguer menors 16 anys (sense llum)
Lloguer menors 16 anys (amb llum)
Lloguer menors 16 anys abonats
programa (sense llum)
Lloguer menors 16 anys abonats
programa (amb llum).
Bonus de 5 lloguers per a menors 16
Activitats escola pública
Activitats CD Migjorn

al

al
al

Escoles esportives
Gimnàstica
artística.
Nivell
I
(competició)
Gimnàstica
artística.
Nivell
II
(competició)
Gimnàstica artística (iniciació)
Patinatge artístic (iniciació-benjamí)
Patinatge artístic (nivells I i II)
Tennis adults
Tennis fillets
Aerobic (2 dies a la setmana)
Aerobic (3 dies a la setmana)
Badminton
Manteniment físic
Gerotogimnàstica
Musculació
Ioga .
Pilates

5,00 €
29,50
4,00
5,00
1,00

€
€
€
€

2,00 €
15,00 €
------37,50 €
42,80 €
22,25
32,75
32,75
44,80
32,75
26,75
32,75
32,75
26,75
18,95
26,75
32,75
32,75

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.

Les persones abonades a alguna activitat podran gaudir de l’ús de
la sala de musculació amb un suplement de 11,95 €.

10.

Gaudiran d’una bonificació del 25% de la tarifa els germans de les
famílies nombroses sempre que al manco 3 d’ells s’hagin matriculat
a
qualque
activitat
reglada
en
aquesta
ordenança.
Les
bonificacions no afectaran a les matrícules de l’escola de música.

11.

La pràctica d’una segona activitat per part d’un mateix usuari sempre que les dues activitats efectuades siguin de caràcter
esportiu- gaudirà d’una bonificació del 50%, bonificació que
s’aplicarà sobre l’activitat més econòmica. En el cas del programa
d’adults la bonificació per segona activitat només serà aplicable
quan l’usuari es matriculi des de l’1 d’octubre i fins a final
d’abril.

12.

Les bonificacions necessitaran per a ser declarades, sol·licitud
prèvia dels subjectes passius i hauran d’ajuntar a la mateixa la
documentació
acreditativa
de
tal
circumstància.
Ambdues
bonificacions son incompatibles entre si i el subjecte passiu
haurà d’escollir la que li sigui més interessant.

Article 5. Gestió.
Servei d’escola de música:

6.

La percepció de la taxa regulada en aquesta Ordenança s’efectuarà
mitjançant el rebut emès per l’Ajuntament.

7.

Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i
seran satisfetes durant els primers cinc dies.

8.

Les altes que es produeixin dintre dels deu primers dies de cada
mes causaran la meritació de la quota mensual, que serà satisfeta
dintre dels cinc dies següents. Les que es produeixin després del
dia 10 de cada mes meritaran quota pels dies que hi restin fins a
final de mes i es liquidaran aplicant la proporció corresponent.

9.

Les baixes en la realització d’activitats s’hauran de notificar a
l’Ajuntament almenys amb quinze dies d’antelació.

10.

Els
dèbits
per
quotes
meritades
i
no
satisfetes
que
l’Administració no percebi en els terminis indicats es recaptaran
d’acord amb els procediments generals del Reglament de recaptació
i disposicions concordants.
Serveis esportius:

8.

La percepció de la taxa regulada en aquesta Ordenança s’efectuarà
mitjançant el rebut emès per l’Ajuntament.

9.

Les tarifes mensuals es meritaran en iniciar-se el curs esportiu i
seran satisfetes durant els primers cinc dies de cada mes.

10.

Les altes que es produeixin dintre dels deu primers dies de cada
mes causaran la meritació de la quota mensual, que serà satisfeta
dintre dels cinc dies següents. Les que es produeixin després del
dia 10 de cada mes meritaran quota pels dies que hi restin fins a
final de mes i es liquidaran aplicant la proporció corresponent.

11.

Les tarifes per curs complet es meritaran en iniciar-se el curs i
es pagaran dins els primers cinc dies del mes. Les altes que es
produeixin després d’iniciat el curs meritaran la mateixa tarifa,
la qual és irreductible i s’ha de satisfer dintre dels cinc dies
següents a l’alta.

12.

El cobrament pel lloguer de les instal·lacions s’efectuarà
mitjançant talonaris numerats que lliurarà dipositaria de fons,
mitjançant càrrec oportú a les persones encarregades de la
vigilància i custòdia de els instal·lacions, les quals hauran
d’efectuar l’ingrés de les quotes recaptades quinzenalment o en un
període inferior, si així ho exigeix dipositaria.

13.

Les baixes en la realització d’activitats s’hauran de notificar a
l’Ajuntament almenys amb quinze dies d’antelació.

14.

Els
dèbits
per
quotes
meritades
i
no
satisfetes
que
l’Administració no percebi en els terminis indicats es recaptaran
d’acord amb els procediments generals del Reglament de recaptació
i disposicions concordants.

Article 6 Actualització
Aquesta Ordenança es modificarà el setembre de cada any aplicant-hi la
variació de l’IPC.
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Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en
el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
DESÈ.- PROTOCOLS DE
APROVACIÓ DEFINITIVA

LES

FESTES

DE

SANT

CIRSTÒFOL

DE

SES

CORREGUDES:

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent de Servei a la
persona de data 20.9.2012, que es transcriu a continuació:.
“A continuació es dóna compte de l’escrit d’al·legació presentat pel grup
socialista en relació a l’existència d’algunes errades explícites i
concretes en els protocols, que no suposa cap modificació significativa. La
Sra. Gomila Vidal comenta que va venir a consultar l’expedient i comprovar
que efectivament l’al·legació no modifica els protocols, sinó que concreta
o explica algunes errades; la Comissió amb tres (3) vots a favor del grup
socialista i dues (2) abstencions del grup popular, proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades pel grup socialista en els
Protocols de les Festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT els protocols de les Festes Patronals de
Sant Cristòfol de Ses Corregudes en els termes establerts.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que el grup socialista durant el
tràmit d’exposició pública dels protocols van veure que en el document hi
havia una sèrie de qüestions que no estaven ben reflexades, per això el dia
16.8.2012 van presentar aquesta al·legació.
El Sr. Verdú contesta que el seu grup no té res a dir, ja que el document
recull la petició que varen fer en relació als anys de residència as
Migjorn Gran.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprovar per
unanimitat, la proposta en el següents termes:
Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades pel grup socialista en els
Protocols de les Festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT els protocols de les Festes Patronals de
Sant Cristòfol de Ses Corregudes en els termes establerts, quedant
redactats de la següent manera:
“PROTOCOLS DE LES FESTES PATRONALS DE SANT CRISTÒFOL DE SES CORREGUDES
PRIMER.- PARTICIPANTS
Qualsevol persona , independentment de si és home o dona, pot participar
amb igualtat de condicions a la Qualcada de les Festes patronals de Sant

Cristòfol de Ses Corregudes. En conseqüència, la redacció del text es passa
a fer emprant la fórmula genèrica i vàlida per ambdós sexes de manera que
qualsevol persona pot participar de la Qualcada.
Seran considerats caixers o cavallers de ple dret, els que compleixin amb
els següents requisits:
a) Residir i estar inscrit en el Padró Municipal d’Habitants amb una
antiguitat mínima de dotze (12) mesos.
b) Si és menor d’edat, complir dotze anys dins de l’any en curs.
En aquest dos casos,
obstant, si el nombre
complint els requisits
s’oferirà una plaça per

el número de participants, serà il·limitat, no
de persones que vulguin participar a la Qualcada
abans esmentats, és inferior a vint-i-cinc (25),
ordre de preferència, als següents grups:

1.- Pagesos dels llocs del terme municipal, per orde d'antiguitat a
la finca agrícola/ramadera. (De més antiguitat a menys).
S'entendrà per pagesos del terme
regentin la finca en qüestió.

municipal:

l'amo,

madona

i

fills que

2.- Naturals des Migjorn Gran empadronats a un altre municipi.
3.- Missatges del terme, per ordre d'antiguitat a la finca (De més
antiguitat a menys).
4.- Persones d'altres pobles que convisquin (casades
migjorners i tinguin el domicili as Migjorn Gran.
5.- Persones d'altres pobles que convisquin (casades
migjorners i tinguin el domicili fora des Migjorn Gran.

o
o

no)

amb

no)

amb

6.- Altres.
Podrà fer-se canvi de cavallers de ple dret (dissabte-diumenge) sempre que
es mantengui el mateix número de participants tant pel dissabte com pel
diumenge. Si fos el cas, en el moment de la inscripció, el cavaller haurà
d'especificar quin dels dos dies desitja sortir i quin nom del cavaller
cobrirà l'altra dia.
La relació dels membres participants a la Qualcada, serà aprovada cada any,
pel Ple Extraordinari de Sant Pere, que té lloc, normalment, Dalt La Sala
el dia vint-i-nou (29) de juny o el dia anterior si aquest escau en
dissabte o el dia posterior si escau en diumenge.
SEGON.- INSCRIPCIÓ DELS CAVALLERS
Les dates d’inscripció per participar a la Qualcada serà entre el dia
quinze (15) de maig (Festivitat de Sant Isidre llaurador) i el dia trenta
un
(31) de maig. Aquest termini serà absolutament improrrogable. Una
setmana abans de Sant Isidre, l'Ajuntament farà col·locar cartells a les
botigues del poble per tal d'avisar als interessats.
La documentació es presentarà a les oficines municipals mitjançant una
instància normalitzada (facilitada per l'Ajuntament) i signada per
l’interessat on hi apareixeran les següents dades:
•
•

Dades personals (Nom, llinatges i any de naixement)
Dades del cavall amb el que participarà
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•
•

Nombre de compte bancari
Dades del possible beneficiari de l’assegurança en cas d’accident

La instància anirà acompanyada d’una fotocòpia del document nacional
d’Identitat (DNI) del participant i una fotografia actual (tamany carnet)
del participant vestit de caixer amb la guindola posada.
TERCER.- DATES DE LA FESTIVITAT
Les festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses corregudes se celebraran el
cinquè cap de setmana del mes de juliol o, en cas de no haver-n'hi, el
primer cap de setmana d'agost.
QUART- JUNTA DE CAIXERS
Seran nomenats Caixers, els membres de la Qualcada que formin la Junta,
diferentziant-se de la resta que són nomenats cavallers.
Serà l’encarregada de vetllar pel bon comportament de la Qualcada durant
tots els actes de les Festes en què els caixers intervinguin. Aquesta Junta
tindrà el poder de resoldre tot allò que afecti a la organització de la
Qualcada i estarà composta per:
•

CAIXER BATLE: Serà el Batle de la població o regidor/a amb qui ell
delegui. El Sr. Batle també tindrà l'opció de delegar aquest càrrec
en qualsevol persona natural i veí des Migjorn Gran (En aquest cas,
persona natural s'entendrà per la persona que dugui com a mínim 12
anys visquent i estant empadronada al terme municipal)

La seva funció consistirà en presidir la Qualcada en nom del batle del
municipi, per la qual cosa haurà de tenir cura del correcte desenvolupament
de tots els actes en què participi la Qualcada i caldrà que vetlli pel bon
comportament de tots i cadascun dels caixers i cavallers.
Si per algun tipus de raó el Caixer Batle ha d’abandonar la Qualcada,
aquest càrrec passarà automàticament al CAIXER CASAT.
•

CAIXER CAPELLÀ (“Sa Capellana”): Serà el rector de la parròquia de
Sant Cristòfol, de no fer-ho delegarà el càrrec en un prevere o
diaca.

Com a signe dels orígens religiosos de les Festes Patronals, el Caixer
Capellà serà la representació religiosa de la Qualcada i s’encarregarà de
realitzar les funcions litúrgiques programades entre els actes festius.
•

CAIXER CASAT: Serà el cavaller casat o que estigui inscrit al
registre de parelles de fet, veí i natural des Migjorn Gran, i que
designi el batle. (En aquest cas, persona natural s'entendrà per la
persona que dugui com a mínim 12 anys visquent i estant empadronada
al terme municipal)

El Caixer Casat s’ocuparà de fer d'intermediari entre el Caixer Batle i la
resta de cavallers i en cas que el Caixer Batle hagués d’abandonar
la
Qualcada, passaria a ocupar el seu càrrec.
•

CAIXER SOBREPOSAT: Serà el cavaller fadrí, més vell, natural i veí
des Migjorn Gran,(en aquest cas, persona natural s'entendrà per la
persona que dugui com a mínim 12 anys visquent i estant empadronada

al terme municipal) major de dotze anys i amb una antiguitat mínima
ininterrompuda de dos anys, dins la qualcada i que encara no hagi
ostentat el càrrec. Serà qui portarà la bandera o penó de Sant
Cristòfol. S’entén com a fadrí aquella persona que no és casada ni
està inscrita al registre de parelles de fet. En cas extraordinari,
el Sr. Batle podrà designar, baix el seu criteri, el nomenament del
Caixer Sobreposat seguint les anteriors pautes.
El Caixer Sobreposat serà l’encarregat de portar i tenir cura del penó de
Sant Cristòfol al llarg de tots els actes en què participi la Qualcada.
En els supòsits que tots els Cavallers de la Qualcada haguessin estat
Caixer Sobreposat, aniran repetint en el càrrec per ordre d’antiguitat
sortint a la Qualcada, començant pels de major antiguitat.
•

FABIOLER: Es designat
pel Batle, tinguent preferència les persones
veïnes del municipi i interessades en ostentar aquest càrrec. A
diferència de la resta, el Fabioler, cavalca sobre un ase i porta un
tambor i un flabiol. Al fabioler, l’acompanyarà en tot moment una
persona de confiança que conduirà l’ase pels itineraris decidits
prèviament i que ajudarà al Fabioler en tot allò que sigui precís. La
funció del Fabioler serà la d’anunciar el pas de la Qualcada al so
del tambor i flabiol, en aquest sentit, caldrà que conegui i marqui
l’itinerari de la Qualcada que haurà estat prefixat abans i que el
Fabioler no podrà alterar baix cap concepte, a més a més, el Fabioler
s’ocuparà d’amenitzar certs moments de les funcions religioses segons
el que s’explica més endavant.

En cas que algun dels caixers nomenats entre el període comprés des del seu
nomenament (29 de juny) i els dies de la celebració de les festes, algun
caixer causés baixa, el Sr. Batle serà l'encarregat de designar la persona
que l'hagi de substituir, en el cas del Caixer Capellà l'encarregat de
nomenar un substitut serà el rector del poble.
CINQUÈ.- ORDRE DE LA QUALCADA:
Serà sempre el següent: el Fabioler serà
qui obrirà la comitiva, seguit
del Sobreposat -amb el penó-, tots els cavallers per ordre d'edat (de més
jove a més vell) i, finalment, el Caixer Casat, el Caixer Batle i el Caixer
Capellà.
SISÈ.- VESTIMENTA
Els integrants de la Qualcada es vestiran seguint els cànons següents:
•

CAVALLERS: Tots duran calçons blancs, levita negre, guardapits blanc,
camisa blanca de màniga llarga, corbatí negre, calcetins negres
i
sabates negres amb polaines del mateix color, esperons, guindola negre
llisa amb un galó daurat d'un centímetre d'amplària a la part dreta i
inclinat i portaran,
en mà, un cinglador o fuet acabat amb toca
vermella i groga, quatribarrada.

•

FABIOLER: Durà la mateixa vestimenta que els cavallers.

•

CAIXER SOBREPOSAT I CAIXER CASAT: Aquests es diferenciaran de la resta
en el color del corbatí, que, en aquestos casos, serà de color blanc.

•

CAIXER BATLE: Vestirà calçons, camisa de màniga llarga, guardapits,
corbatí i guants blancs, amb la levita de color negre. Anirà calçat amb
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botes de pell negres i de muntar, esperons i durà el fuet acabat amb
toca vermella i groga, quatribarrada. La guindola durà un galó de tres
centímetres d'amplària a la part dreta i inclinat. Aquest galó estarà
fet per una toca daurada d'un centímetre amplària a la part superior i
una altra a la part inferior i una zona central d'entremat vermell i
negre.
•

CAIXER CAPELLÀ: Vestirà calçons negres, levita i plastró negres, coll
clerical blanc, guardapits negre i guants blancs. Damunt la levita durà
una capa curta negre i es cobrirà amb una guindola negra amb dos
centímetres d'amplària, de galó negre. Durà un fuet folrat de pell
negra, botes negres de pell de muntar i esperons.

Els cavalls de tots els components de la Qualcada (tret del cavall del
Caixer Batle i el del Caixer Capellà, dels que ja es parlarà més endavant)
duran la coa i el cap enramat amb flocs i flors. Així mateix, duran una
gualdrapa i un estel al front.
Tot i això, cal tenir en compte les concrecions següents:
a) El cavall del Caixer Sobreposat portarà un pitral amb picarols,
propietat de l'Ajuntament
El cavall del Caixer Batle portarà la coa amollada, sense cap ornament.
Tampoc no portarà ni estel ni flocs. Aquest cavall portarà una gualdrapa on
hi haurà brodat l'escut de l'Ajuntament i pitrall amb el mateix escut, tot
propietat de l'Ajuntament.
El cavall del Caixer Capellà portarà la coa amollada, sense cap ornament.
Tampoc no portarà estels ni flocs. Aquest cavall portarà una gualdrapa
propietat de la parròquia.
L'ase del Fabioler portarà gualdrapa i flocs.
SETÈ.- ORDRE DE LA FESTA
L'ordre de la festa serà el següent:
* DISSABTE: A les disset hores repicaran les campanes de l'Església
anunciant el començament de les Festes i seguidament, la Banda de Música
iniciarà, al Pla de l'Església, un passacarrers pel poble.
Un poc abans de les divuit hores, el Fabioler anirà a ca el Caixer
Sobreposat a recollir-lo; des d'allà, ambdós es dirigiran a l'escalinata de
l'antic Ajuntament, on els esperaran tots els membres del Consistori
Municipal.
A les divuit hores, el Fabioler, que, juntament amb el Caixer Sobreposat,
ja haurà arribat a l'Ajuntament, demanarà al Batle o batle en funcions,
permís per començar el replec de cavalls i cavallers. Un cop se li hagi
atorgat el permís, es tocarà el primer toc de tambor i flabiol. A
continuació, el regidor més jove de l'Ajuntament donarà el penó al Caixer
Sobreposat. En aquest moment, la Banda de Música interpretarà la peça “El
gato montés” mentre el Caixer Sobreposat oferirà els bots del seu cavall
al públic allà congregat.
Seguidament, el Fabioler i el Caixer Sobreposat començaran les tres voltes
fent el replec dels cavallers components de la qualcada, que esperaran
damunt els seus respectius cavalls en els punts de trobada (prèviament
decidits per la Junta de Caixers). En arribar la comitiva el saludaran i
aquest tornarà la salutació i s'afegirà a la qualcada ocupant el lloc que
li correspongui per edat, (de més jove a més vell).
El darrer en
incorporant-se a la qualcada serà el Caixer Casat.
Completades les tres voltes (que hauran d'estar fetes, abans de les dinou
hores), els cavallers i caixers es dirigiran al domicili del Caixer Batle
perquè s'incorpori a la qualcada. Aquest esperarà al costat del cavall, al
portal de casa seva o d'algun familiar directe. Els components de la

Qualcada aniran passant per davant del Caixer Batle, saludant-lo llevant-se
la guindola i oferint-li un bot; el primer en passar serà el fabioler qui
després de saludar al Caixer Batle llevant-se la guindola oferirà una
tocada amb el tambor i flabiol.
El Caixer Batle tornarà la salutació a
cada cavaller i caixer d'igual forma. Un cop hagin passat tots, el Caixer
Batle s'afegirà a la Qualcada. Seguidament es dirigiran cap a les
escalinates de l'antic Ajuntament.
A les dinou hores, els membres de la qualcada aniran passant per davant les
escalinates de l'antic Ajuntament fent un bot amb els cavalls com a
salutació als veïns i membres del consistori allà presents i esperaran al
llarg del Carrer Major; en el torn del Caixer Batle aquest s'aturarà per
tal de rebre de mans del batle o batle en funcions, el bastó de comandament
i la medalla de Sant Cristòfol. El batle o batle en funcions dirigirà unes
paraules al Caixer Batle desitjant-li sort.
En aquest moment, la Banda de Música interpretarà la peça “El gato montés”
mentre el Caixer Batle oferirà els bots del seu cavall al públic allà
congregat.
Després d'aquest acte, la Qualcada es dirigirà pels carrers Major, Francesc
d'Albranca, Sant Cristòfol, Maria Auxiliadora i pel Pla de l'Església. En
arribar al carrer Sant Llorenç, el Caixer Capellà, esperarà al portal de la
Rectoria, mentre que el seu cavall restarà al Pla de l'Església. Els
components de la Qualcada aniran passant per davant del Caixer Capellà,
saludant-lo llevant-se la guindola i oferint-li un bot; el primer en passar
serà el fabioler qui després de saludar al Caixer Capellà, llevant-se la
guindola, oferirà una tocada amb el tambor i flabiol.
El Caixer Capellà
tornarà la salutació a cada cavaller i caixer d'igual forma. Un cop hagi
passat tota la comitiva, el Caixer Batle el convidarà a integrar-se a la
Qualcada.
Tots junts faran una volta completa pel poble i, seguidament, es dirigiran
cap a l'antic Ajuntament (Carrer Major; davant el centre sanitari) on
baixaran dels seus respectius cavalls. Els caixers i cavallers hauran
d'haver cercat una persona que es quedi amb el cavalls durant el temps de
les Completes. En comitiva, juntament amb el Consistori, els convidats i la
Banda de Música, que anirà animant el recorregut, es dirigiran a l'església
parroquial a celebrar les Solemnes Completes en honor de Sant Cristòfol,
màrtir. La comitiva l'encapçalarà la Banda de Música que estarà
flanquejada, en sengles fileres a banda i banda, per tots els caixers i
cavallers (que s'aniran col·locant per ordre creixent d'edat) excepte el
Caixer Capellà i el Caixer Batle, que restaran amb el Consistori i
convidats, que se situaran darrera la Banda de Música i estaran rodejats i
protegits pels policies que es considerin oportuns. L'itinerari seguit
serà: es partirà de les escales de l'antic Ajuntament
i s'arribarà a
l'església pel Carrer Major.
Un cop arribats a la porta major de l'església, tots els caixers i
cavallers se situaran, en l'ordre en què arribin, a banda i banda del
llindar formant un passadís pel que passaran els membres del final de la
comitiva. L'ordre d'entrada serà el següent: el Caixer Capellà entrarà en
primer lloc i saludarà al Rector, que sortirà a rebre'l a l'entrada del
recinte sagrat i l'acompanyarà fins a la sagristia; juntament amb el Caixer
Capellà entraran, en aquest ordre, el Caixer Batle, els membres del
Consistori, els convidats, el Caixer Casat i la resta de cavallers en el
mateix ordre en què havien format el passadís; en darrer lloc entraran el
Caixer Sobreposat i el Fabioler, que anirà interpretant una peça
durant
l'entrada .
El Caixer Batle amb els membres del consistori i convidats es col·locaran
als primers bancs de la part esquerra del temple. El Fabioler i els Caixers
Sobreposat i Casat es col·locaran al primer banc de la part dreta del
temple; mentre que la resta de cavallers s'aniran col·locant als respectius
banc de la part dreta. El Caixer Sobreposat, quan entri a l'església,
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s'agenollarà davant l'altar i donarà tres bandades amb el penó, per tot
seguit col·locar-la al lloc preparat al presbiteri.
Seguidament, el Caixer Capellà, acompanyat pels altres preveres que
l'assisteixin a la cerimònia, començarà amb el rés de les Completes.
Al final de la pregària de les Completes, els quatre cavallers més joves
repartiran les candeles entre els assistents mentre es canten els Goigs de
Sant Cristòfol, màrtir. Per fer-ho, es dirigiran davant el presbiteri,
faran una genuflexió, agafaran els ciris que hi haurà preparats dins les
respectives paneres i els repartiran als feligresos, dos pel centre de la
nau i dos més pels laterals. En primer lloc, però, el cavaller més jove
dels quatre, pujarà al presbiteri a donar una candela al Caixer Capellà i
als concelebrants. Un cop repartides totes les candeles, tornaran tots
quatre, de dos en dos pel centre de la nau, per deixar les que sobren al
lloc inicial, i , després de fer una genuflexió, ocuparan el seu lloc
corresponent.
Un cop acabada la celebració, el Caixer Capellà entrarà a la sagristia on
es traurà els ornaments sagrats. Mentrestant, el Caixer Sobreposat agafarà
la bandera i de nou saludarà l'altar com la vegada anterior mentre el
Fabioler interpretarà una
peça musical. Després d'incorporat el Caixer
Capellà, sortirà amb la resta de la Qualcada i amb les autoritats.
Al finalitzar les Completes, l'ordre de sortida serà el següent: Fabioler,
Caixer Sobreposat, cavallers per ordre creixent d'edat, Caixer Casat,
Caixer Batle, Caixer Capellà, membres del Consistori i convidats. A
continuació, la Banda de Música acompanyarà la comitiva fins a les
escalinates de l'antic Ajuntament; els caixers i cavallers pujaran en
formació fins dalt de la Plaça i pel mig del passadís que formaran aniran
entrant el Caixer Batle, Caixer Capellà, membres dels Consistori i
convidats.
Un cop arribats a la plaça, el Consistori oferirà una beguda als allà
presents. Una parella de policies vetllarà perquè únicament les persones
amb invitació puguin entrar a la recepció.
En acabar la beguda, els cavallers i caixers prendran les seves muntures i
faran una volta al poble des del Carrer Major voltaran pel carrer Francesc
d'Albranca, carrer Sant Cristòfol i carrer Mª Auxiliadora i s'aturaran al
Pla de l'Església i als carrers adjacents per tal d'iniciar el Jaleo. El
Caixer Batle i el Caixer Capellà no aniran a fer la volta pel carrer
Francesc d'Albranca, sinó que vinguent del Carrer Major (igual que la resta
de la qualcada) giraran al Pla de l'Església (on ja hi hauran arribat els
demés caixers i cavallers) i aniran al Carrer Major (entre Sa Plaça i el
Pla de l'Església) preparats per entrar al mig de Sa Plaça. Mentrestant,
el fabioler, sense la seva muntura, es dirigirà cap a Sa Plaça, pel carrer
Sant Llorenç i restarà dalt la tarima amb els músics mentre duri el Jaleo.
A continuació, la Banda de Música interpretarà el pasdoble “El gato montés”
mentre el Caixer Batle i el Caixer Capellà entraran a Sa Plaça, es
dirigiran a la tarima on hi haurà els músics de la Banda de Música, i el
fabioler, saludaran i començaran a fer bots i remolins. Un cop aquest
Caixers hagin sortit de Sa Plaça, la Banda acaba la peça musical.
Seguidament, el Caixer Sobreposat entrarà a Sa Plaça (sense música) on
lliurarà la bandera de Sant Cristòfol al Regidor de Festes o regidor/a en
qui delegui. La bandera es col·locarà en un lloc visible de la tarima.
El Caixer Sobreposat, una volta hagi entregat la bandera, es dirigirà amb
el seu cavall al Carrer Major, (entre Sa Plaça i el Pla de l'església)
Després d'això, es donarà inici al tradicional Jaleo començant pel Caixer
Sobreposat i seguint d'un amb un, segons l'ordre establert. Es faran tres
voltes de Jaleo.
A l'inici de la tercera volta, el Caixer Sobreposat entrarà a Sa Plaça
(sense música) a recollir de mans del Regidor de Festes o Regidor/a en qui
delegui, la bandera de Sant Cristòfol. Una volta entregada el Caixer
Sobreposat
tornarà novament al Carrer Major (entre Sa Plaça i el Pla de

l'Església). Acte seguit, aquest Caixer, donarà inici a la darrera volta
del Jaleo que acabarà amb la intervenció del Caixer Casat.
Posteriorment, el Caixer Batle i el Caixer Capellà entraran a Sa Plaça
acompanyats de les notes del “Gato Montés” dirigint-se a la Banda de Música
i fent els
bots i remolins característics. En casos que els dos caixers
així ho acordin, l'entrada a Sa Plaça la farà primer el Caixer Batle i
posteriorment el Caixer Capellà.
Seguidament, la Qualcada, encapçalada novament pel Fabioler, farà tres
voltes al poble: a la segona, deixarà el Caixer Capellà a la Rectoria, i a
la tercera volta, deixarà el Caixer Batle al seu domicili. Es dissoldrà la
Qualcada fins a l'endemà.
* DIUMENGE: A les vuit del matí, la Banda de Música tocarà diana pels
carrers del poble.
A les nou del matí el Fabioler arribarà a ca'l Caixer Sobreposat des d'on
es tornarà a realitzar el replec amb el mateix ordre i procediment que es
va celebrar el dissabte a capvespre a excepció feta de l'entrega del penó i
de la medalla i el bastó de comandament. Un cop complet el replec de la
Qualcada, es deixaran els cavalls a l'antic Ajuntament (Carrer Major;
davant el centre sanitari)
A les deu i quart, els caixers i cavallers, acompanyats pel Consistori, i
amb el toc del tambor i flabiol sonat pel Fabioler,
aniran cap a
l'Església on assistiran a la celebració de la Missa de Caixers.
El pas de la comitiva i l'ordre d'entrada en el temple serà el mateix i,
semblantment, els caixers i cavallers i el Consistori seuran al mateix lloc
que la jornada anterior. El Caixer Sobreposat tornarà a saludar l'altar
d'igual forma i deixarà la bandera patronal al seu lloc corresponent.
En el moment de l'ofertori, els quatre cavallers de més edat repartiran
l'aigua-ros entre els presents. Es dirigiran al presbiteri, faran una
genuflexió i agafaran les marratxes per repartir el perfum: amb una mà
portaran la marratxa mentre que amb l'altra hi duran la guindola per tal de
passar la col·lecta. Els quatre cavallers repartiran l'aigua-ros dos pel
centre de la nau i dos pels laterals. El cavaller de més edat, d'aquest
quatre dels cavallers, pujarà dalt el presbiteri per perfumar el Caixer
Capellà i els altres concelebrants. Un cop hagin acabat es dirigiran de dos
en dos al presbiteri pel passadís central, faran una genuflexió davant
l'altar i deixaran les marratxes i la col·lecta. Mentre els cavallers
reparteixen l'aigua-ros, el Fabioler sonarà una tonada adequada per aquest
moment.
Acabada l'eucaristia, el Caixer Capellà entrarà a la sagristia per
desvestir-se dels ornaments i , mentrestant, el Caixer Sobreposat saludarà
de nou l'altar amb la bandera.
La sortida de l'església es farà seguint les mateixes premisses del dia
anterior. Els caixers i cavallers a toc de tambor i flabiol, es dirigiran
cap a l'antic Ajuntament a cercar les seves muntures, per a continuació
donar un parell de voltes al poble repetint el mateix procediment que el
dissabte.
El Jaleo es desenvoluparà exactament igual que el dia anterior.
Quan s'hagin realitzat les tres voltes, tots els caixers i cavallers
entraran dins Sa Plaça i aniran d'un amb un a la tarima dels músics, on
se'ls lliurarà una canya verda amb cullereta de plata lligada amb toca
quadribarrada. La Banda de Música sonarà durant l'entrega el passdoble “El
Maniquí”. En casos excepcionals, de parentesc o afinitat entre membres de
la qualcada, es permetrà que aquesta entrada a Sa Plaça es faixí de manera
conjunta.
El Batle o batle en funcions serà l'encarregat d'entregar la canya verda
al Fabioler i al Caixer Casat, no obstant, podrà delegar aquesta funció amb
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qualsevol altre regidor que tingui el primer grau de consanguinitat amb el
caixer en qüestió. Obligatòriament, entregarà la canya verda al Caixer
Batle.
El regidor més jove serà l'encarregat de donar-la al Caixer Sobreposat i el
Regidor de Festes l'entregarà al Caixer Capellà. Els regidors també podran
delegar aquesta funció amb un altre regidor/a d'igual forma que en el cas
del Batle o batle en funcions. Els demés cavallers rebran la canya verda
de mans dels membres del Consistori.
Seguidament, la Qualcada, encapçalada novament pel Fabioler, farà tres
voltes al poble i acompanyaran el Caixer Capellà i el Caixer Batle als seus
respectius domicilis i després es dissoldrà momentàniament la Qualcada.
Al cap de mitja hora, es trobaran tots els caixers i cavallers a Ca'l
Caixer Sobreposat, des d'on aniran a cercar el Caixer Batle i el Caixer
Capellà per anar tots junts cap al Pla de l'Església on seran rebuts pels
membres del Consistori i la Banda de Música, aquest acte anirà acompanyat
del so del tambor i flabiol. En formació (de la mateixa manera que
dissabte) i acompanyats per la Banda de Música que tocarà “El Maniquí” es
dirigiran pel Carrer Major, cap a l'antic Ajuntament, on s'oferirà la
Beguda Popular. En acabar, s'acompanyarà el Caixer Batle al seu domicili on
aquest convidarà a un refrigeri als caixers i cavaller i agrairà i
acomiadarà amb unes paraules als membres de la Qualcada. Posteriorment, i
una vegada deixat el Caixer Batle al seu domicili, la resta d'integrants
acompanyats pel so del tambor i flabiol, es dirigiran a la rectoria per tal
d'acomiadar el Caixer Capellà , on s'hi deixarà també la bandera de Sant
Cristòfol. A peus del portal de la rectoria, el flabioler sonarà el darrer
toc del tambor i flabiol.
Seguidament, les parelles de caixers i cavallers (que s'hauran establert a
una reunió prèvia a les festes) iniciaran el recorregut pel poble repartint
l'aigua-ros pels domicilis.
Amb aquest darrer acte es donen per finalitzats els actes protocolaris de
les Festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes.
VUITÈ.- COMPORTAMENT DELS COMPONENTS DE LA QUALCADA
Durant els actes de la Festa, es prega serietat per part de tots els
membres de la Qualcada i s'estableixen les següents normes de comportament:
a) Els caixers i cavallers estan obligats a dur la guindola posada en tot
moment durant els actes en què participi la Qualcada, a excepció de dins
l'església.
b) Els caixers i cavallers saludaran treïent-se la guindola quan passin per
davant l'Ajuntament, l'Església i davant del Caixer Batle i del Caixer
Capellà i en tots els actes d'anar a cercar-los i acomiadar-los. El
Caixer Sobreposat saludarà posant la bandera horitzontalment.
Els caixers i cavallers no fumaran, ni beuran alcohol durant els actes de
la festa.
Els caixers i cavallers que per una causa justificada hagin de retirar-se
de la Qualcada, ho faran sempre amb el consentiment del Caixer Batle, a qui
ho faran saber per mediació del Caixer Casat.
Queda totalment prohibit que algún membre de la Qualcada entri en cavall a
qualsevol edifici privat, de la mateixa manera que es prohibeix totalment
l'entrada amb cavall o sense a qualsevol establiment públic. (S'entén que
pel cas del fabioler en lloc del cavall serà l'ase)
Es prega que en cap moment es perdi el contacte visual amb el Caixer i/o
cavaller que hom té al seu davant.
NOVÈ.- COMPORTAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES

Durant els actes de la Festa on els regidors hagin d'intervenir per
protocol, es prega serietat per part de tots els membres del Consistori i
s'estableixen les següents normes de comportament:
a) Amb cura del seu aspecte personal, les senyores regidores duran vestit
de còctel i els senyors regidors aniran amb americana i corbata per
assistir a les Solemnes Completes. S'entén que el Batle o Batlessa,
sempre que no formi part de la Qualcada,
anirà amb idèntic tipus de
vestuari que els regidors i regidores. A més hauran de vestir de manera
formal i lluir la medalla consistorial, que els hi serà lliurada
prèviament des de la secretaria de l'Ajuntament, a tots els actes
protocolaris als que hagin d'intervenir i que són:
Dissabte:
a) Actes de l'entrega de la bandera al Caixer Sobreposat i entrega de
medalla de Sant Cristòfol i bastó de comandament al Caixer Batle
b) Solemnes Completes en honor a Sant Cristòfol i beguda posterior
Diumenge:
Missa de Caixers
Entrega de les canyes verdes”
ONZÈ.- 2NA CONVOCATÒRIA PER L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent de Servei a la
persona de data 20.9.2012, que es transcriu a continuació:.
“A continuació s’informa que el passat 29 de juny de 2012 acabava el
termini establert per presentar sol·licituds per optar a la convocatòria a
la plaça de Jutge de Pau substitut i no es va presentar ningú, per la qual
cosa, s’haurà de tornà a treure la convocatòria per intentar cobrir aquest
càrrec; el Sr. Verdú demana quins requisits són necessaris per a presentarse; la secretaria de la Comissió li contesta que no fan falta estudis i
únicament els establerts a la convocatòria; la Comissió, per unanimitat,
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- OBRIR
substitut.

la

2ª

convocatòria

per

a

l’elecció

de

Jutge

de

Pau

SEGON.- FER PÚBLICA la convocatòria, donant-li la màxima difusió.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es torna a treure la convocatòria
de Jutge de Pau substitut, ja que la primera vegada no es va presentar
ningú.
El Sr. Verdú comenta que si no es presenta ningú tal vegada s’hauria de
presentar algun dels regidors per tal de deixar el tràmit enllestit.
Sense més intervencions, el Ple acorda per unanimitat l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- OBRIR
substitut.

la

2na

convocatòria

per

a

l’elecció

de

Jutge

de

Pau

SEGON.- FER PÚBLICA la convocatòria, donant-li la màxima difusió.
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TERCER.- Fixar el dia 19 d’octubre de 2012 com a termini màxim per a
presentar sol·licituds.
DOTZÈ.- SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA MODIFICACIÓ DEL PLA INSULAR DE
COOPERACIÓ 2012 I MANIFESTACIÓ DE CONTINUAR AMB EL PROJECTE DE REFORMA I
AMPLIACIÓ DEL LOCAL SENSE ÚS AL CAMÍ DE S'EXCORXADOR, 5 APROVAT PEL PLE DE
DATA 24.11.2011
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’hisenda,
règim intern i territori de data 20.9.2012, que es transcriu a
continuació:.
“ El Sr. Batle explica que s’ha perdut l’aportació estatal arran de la
inexistència de crèdit en la Llei de pressupostos generals de l’Estat de
l’any 2012 i arrel de la consulta realitzada als vuit ajuntaments es va
acordar redistribuir el Pla Insular de Cooperació 2012, per tal d’adaptarlo al finançament existent, així idò, la comissió, per tres (3) vots a
favor del grup socialista i dues (2) abstencions del grup popular, proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- APROVAR l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular
de Menorca per l’obra anomenada “Reforma i ampliació d’un local sense ús
definit situat al Camí de s’Escorxador, 5” i demanar la seva inclusió en la
modificació del Pla Insular de cooperació per a l’any 2012 i del Pla
complementari per tal de redistribuir el finançament.
2n.- ACCEPTAR específicament les normes establertes a la convocatòria del
Pla Insular de Cooperació per a l’any 2012, el Pla Complementari i el
reglament de Cooperació del CIM.
3r.- ADOPTAR el compromís d’incloure en el Pressupost 2013 consignació
pressupostària suficient per assumir part de l’execució de l’obra anomenada
“Reforma i ampliació d’un local sense ús definit situat al Camí de
s’Escorxador, 5” de la qual es sol·licita la seva inclusió en el Pla
Insular de Cooperació de l’any 2012.
4t.- MANIFESTAR la voluntat de continuar amb el projecte inclòs en el PIC
2012 i en el Pla Complentari.”
Obert el debat, el Batle explica que aquesta modificació del Pla Insular de
Cooperació, es degut a la manca de finançament de les obres per part de
l’Administració de l’Estat. El Batle comenta que amb aquesta nova
convocatòria el Consell Insular de Menorca, preveu distribuir 300.000€, a
l’Ajuntament des Migjorn Gran li correspondrà uns 24.000€.
El Sr. Verdú respon que el seu grup no està en contra de l’obra a
s’Excorxador, no obstant considera que hi ha altres obres més prioritàries.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
cinc (5) vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del grup
popular.
TRETZÈ.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE D'OBRES
D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ PEL SISTEMA MUNICIPAL D'AIGÜES
SUBTERRANIES E IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’hisenda,
règim intern i territori de data 20.9.2012, que es transcriu a
continuació:.

“Atesa la sol·licitud de devolució de l’aval bancari dipositat com a
fiança, per la U.T.E.: CENTRO DE MONTAJE, S.A. – ANTONIO Y DIEGO, S.A. pel
contracte d’obra “Instal·lació elèctrica de baixa tensió per al sistema
municipal d’elevació d’aigües subterrànies i impulsió d’aigua potable al
terme municipal des Migjorn Gran”, la comissió, per unanimitat, proposa al
Plenari l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- CANCEL·LAR i RETORNAR l’aval dipositat per l’adjudicatari U.T.E.:
CENTRO DE MONTAJE, S.A.-ANTONIO Y DIEGO, S.A., per un import de QUATRE MIL
SIS-CENTS NORANTA SIS amb TRES EUROS (4.696,03 €) per garantir l’execució
de les obres “Instal·lació elèctrica de baixa tensió per al sistema
municipal d’elevació d’aigües subterrànies i impulsió d’aigua potable al
terme municipal des Migjorn Gran.”
Obert el debat,
administratiu.

el

Sr.

Batle

comenta

El Sr. Verdú respon que si l’expedient
municipal, el seu grup no hi té res a dir.
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El Sr. Vidal comenta que en un primer moment aquesta obra tenia algunes
deficiències, però la UTE las va esmenar i ara es pot retornar la fiança.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat.
CATORZÈ.ANTERIORS

EXPEDIENT

3/2012,

DE

RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS

D'EXERCICIS

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’hisenda,
règim intern i territori de data 20.9.2012, que es transcriu a
continuació:.
“Vist l’esborrany ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures
que detalla a continuació:
N. d'entrada

Data

F/2012/331
F/2012/516
F/2012/517
F/2012/518
F/2012/519
F/2012/559
F/2012/560
F/2012/561
F/2012/562
F/2012/563
F/2012/583
F/2012/584
F/2012/585
F/2012/586
F/2012/1015

30/03/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
21/05/2012
21/05/2012
21/05/2012
15/05/2012
28/08/2012

N. de
document
99307030
A-297
A-65
A-64
A-269
739250
788186
837897
938498
915927
M-8
M-9
M-3
7
1748

Data doc.
06/04/2011
31/07/2009
28/02/2009
28/02/2009
31/07/2010
16/06/2009
24/12/2009
29/07/2010
01/09/2011
30/06/2011
31/08/2010
30/09/2010
31/03/2011
03/05/2010
29/08/2011

Import total Nom
967,74
382,80
92,80
139,20
413,00
8,16
9,85
5,52
10,44
18,70
90,00
90,00
123,00
348,00
15,84
72,1
2.787,15

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
GRUAS TORRES MENORCA S.L.
GRUAS TORRES MENORCA S.L.
GRUAS TORRES MENORCA S.L.
GRUAS TORRES MENORCA S.L.
SAN CRISPIN S. COOP.
SAN CRISPIN S. COOP.
SAN CRISPIN S. COOP.
SAN CRISPIN S. COOP.
SAN CRISPIN S. COOP.
ARNICA FISIOTERAPIA, SC
ARNICA FISIOTERAPIA, SC
ARNICA FISIOTERAPIA, SC
CENTRE D'ESTUDIS LOCALS D'ALAIOR
BOSCH FLORIT FRANCISCO
CONSELL INSULAR DE MENORCA

La comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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1r.- APROVAR l’expedient 3/2012 de reconeixement d’obligacions d’exercici
anteriors (2011), per un import total de dos mil set-cents vuitanta set amb
quinze euros (2.787,15 €).
2n.- Fer efectiu l’import amb càrrec a les partides corresponent del
pressupost i d’acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta de factures d’anys
anteriors que per la seva aprovació s’han de passar per Ple.
El Sr. Verdú comenta que considera un robo la factura de les SGAE.
El Sr. Batle manifesta que està d’acord amb l’apreciació del Sr. Verdú.
Sense més intervencions, se sotmet l’expedient i s’aprova per unanimitat,
la proposta en els següents termes:
PRIMER.APROVAR
l’expedient
3/2012
de
d’exercici anteriors (2011), per un import
vuitanta set amb quinze euros (2.787,15 €).

reconeixement
total de dos

d’obligacions
mil set-cents

SEGON.- Fer efectiu l’import amb càrrec a les partides corresponent del
pressupost i d’acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal.
QUINZÈ.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE PLE DE DATA
29.11.2011 QUE MODIFICAVA L'ORDENACIÓ E IMPOSICIÓ DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DOTACIÓ DE SERVEIS DEL C/
EXCORXADOR
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’hisenda,
règim intern i territori de data 20.9.2012, que es transcriu a
continuació:.
“La secretària de la comissió explica que els veïns del Camí de
s’Escorxador afectats pel pagament de les contribucions especials van
presentar recurs de reposició sobre el l’expedient de modificació de
l’ordenació de contribucions especials. Comenta que tal i com es desprèn de
l’informe de secretaria intervenció aquest recurs està presentat fora de
termini i que per tant no es pot admetre.
El Sr. Verdú comenta que ja que aquest augment de contribucions especials
és arrel de les modificacions produïdes durant les obres, modificacions que
havien d’haver estat incloses dins el projecte i que no hi estaven i que
per tant l’Ajuntament, baix el seu criteri, té un tant de culpa, manifesta
que tot i haver-se presentat fora de termini es podria admetre i valorar al
manco les al·legacions que presenten. S’obre un petit debat al respecte on
el Sr. Batle comenta que es va fer una reunió amb tots els veïns explicantlis la situació i ningú va dir res. La Sra. Baquero demana si no es pot
demanar responsabilitat als constructor o als arquitectes i la comissió,
per unanimitat, proposa al Ple desestimar el recurs presentat i iniciar els
tràmits necessaris per tal de demanar responsabilitats als arquitectes i/o
constructors.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que el tema va ser tractat a la
Comissió Informativa permanent d’Hisenda, règim intern i territori, i es va
acordar que es demanaria un informe a la tècnica municipal per veure la
pujada de les obres.
EL Sr. Batle diu que avui de matí la tècnica li ha donat l’informe que li
farà arribar al grup popular.
El Sr. Verdú demana si hi ha cap resposta del director de l’obra.
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municipal.

respon

que
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es

un
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El Sr. Verdú diu que a la Comissió Informativa es va parlar de demanar
responsabilitats al tècnic director de l’obra.
El Sr. Batle respon que l’informe de la tècnica municipal explica tots els
canvis produïts.
La Sra. Baquero comenta que a partir d’aquest informe es pot reclamar al
tècnic director de l’obra.
El Sr. Verdú contesta que tots els canvis realitzats a l’obra s’haurien
d’haver previst al projecte, a excepció del canvi d’enrajolat.
El Sr. Batle diu que també hi ha coses que estaven al projecte i que no es
varen fer. El Sr. Batle reitera que demà farà arribar l0informe de la
tècnica municipal al grup popular.
El Sr. Verdú diu que a partir d’ara si es dona una desviació del projecte
hauria de cercar-se responsabilitats.
El Sr. Batle està d’acord amb controlar l’execució de les obres públiques.
Sense més intervencions, se sotmet l’expedient i s’aprova per unanimitat,
l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- INADMETRE el recurs de reposició interposat en data 12.7.2012 (RE
660) pels Srs. Julian Torrent Coll, Josep Portella, Toni Pons Jordi i Joan
Gomila Vidal contra l’acord del Ple de data 29.9.2011 que aprovava
l’expedient de modificació de l’ordenació e imposició de contribucions
especials per l’execució del projecte de dotació de serveis al camí de
s’Excorxador, per no haver-se presentat en el termini previst a l’article
117 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
SETZÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN AMB MOTIU DE
L'ANUNCI DEL GOVERN D'ESPANYA DE REFORMAR LA LLEI 2/2010, DE SALUT SEXUAL I
REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS
Es llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN AMB MOTIU DE L'ANUNCI DEL GOVERN D'ESPANYA DE REFORMAR LA LLEI
2/2010 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE
L'EMBARÀS.
D'acord i a l’empara del que preveu el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic
de
les
Entitats Locals,
el Grup
Municipal
Socialista de l'Ajuntament des Migjorn Gran desitja sotmetre a
la consideració del Ple Municipal la següent MOCIÓ:
Davant la intenció manifesta de l’actual Govern d’Espanya de reformar la
Llei 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de
l’Embaràs, en termes clarament restrictius i d’eliminació de drets, més de
140 organitzacions de dones, col·lectius en defensa de la sanitat i
entitats socials, s’han unit amb el manifest “Decidir ens fa lliures” que
aposta clarament pel dret de les dones a decidir lliurament sobre la
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interrupció del seu embaràs com a part fonamental dels Drets Humans de les
dones, perquè l’exercici d’aquest dret no pugui ser regulat pel Codi Penal.
Un cop més el Govern del PP, davant la ineficàcia de la seva política
econòmica, ha optat per aplicar la seva política ideològica més
conservadora, retallant els drets de les dones. Una pèrdua de drets que
suposaria un risc per a la salut i la vida de les dones, ometent
l'obligació de l'Estat d'acord amb la normativa europea i internacional, de
ratificar la protecció i seguretat jurídica en matèria de drets sexuals i
reproductius.
El dret a decidir de les dones sobre els seus cossos
i les seves vides
està enfrontant el prototip de feminitat que discrimina a les dones i que
pretén imposar el Govern amb aquesta anunciada reforma.
Amb aquesta moció seguim les recents recomanacions que Nacions Unides ha
realitzat a Espanya, en ocasió de la revisió del compliment del Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), on reconeix
els drets a la feina, educació, seguretat social i el dret a garantir el
més alt nivell possible de salut, incloent la salut mental, sexual i
reproductiva, sense cap discriminació. En elles Nacions Unides recomana al
nostre Estat / Espanya garantir la plena aplicació de la Llei orgànica
2/2010 de 3 de març de 2010 a tot el territori nacional i l'adopció d'un
procediment bàsic comú a totes les comunitats per garantir un accés
equitatiu la interrupció voluntària de l'embaràs, per assegurar que
l'exercici de l'objecció de consciència per part de metges i d'altres
membres del personal sanitari, no constitueixi un obstacle per a les dones
que vulguin posar fi a un embaràs.
Per tot això, aquest Ajuntament des Migjorn Gran aprova la següent moció i
donarà trasllat de la mateixa al Govern de la Nació:
Aquest Ajuntament s’uneix al manifest “Decidir ens fa lliures” elaborat per
la Plataforma Estatal en Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius que
agrupa a més de 140 organitzacions socials i de dones. I, promourà
activament a través dels mitjans de comunicació locals i amb activitats la
seva difusió.
Exigir al Govern de la nació el manteniment d ela llei 2/2010, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva i de l’ interrupció voluntària de
l’embaràs, així com la garantia de que les dones puguin exercir el seu dret
a l’ interrupció voluntària de l’embaràs.
Es Migjorn Gran a 14 de setembre de 2012
Portaveu del Grup Municipal PSOE-Migjorn”
Sense cap intervenció, se sotmet la moció a votació i s’aprova per cinc (5)
vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del grup popular.
DISSETÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER INSTAR
AL GOVERN D'ESPANYA A MODIFICAR LES RESTRICCIONS INTRODUIDES AL "PLA
PREPARA" EN EL REIAL DECRET-LLEI 23/2012, DE 24 D'AGOST DIRIGIT A LES
PERSONES QUE ESGOTIN LA SEVA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ
Es llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN PER INSTAR AL GOVERN D'ESPANYA A MODIFICAR LES RESTRICCIONS
INTRODUÏDES AL PLA PREPARA EN EL REIAL DECRET-LLEI 23/2012, DE 24 D'AGOST
DIRIGIT A LES PERSONES QUE ESGOTIN LA SEVA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'atur és el principal problema dels espanyols. L'actuació del govern
agreuja dia a dia aquest problema i les seves conseqüències més negatives
per als ciutadans. L'última enquesta de població activa posa de manifest el
dramàtic augment de la desocupació, l'increment del nombre d'aturats de
llarga durada i el de les llars amb tots els seus membres en atur.
L'enquesta reflecteix els augments de l'atur que ja mostraven les xifres
desestacionalizades dels mesos d'abril, maig, juny i juliol del present
any.
Les polítiques desenvolupades pel govern, lluny de tallar el problema de
l'atur, ho agreugen i cada nova previsió del govern estableix un nou rècord
d'aturats.
La reforma laboral, en abaratir i facilitar l'acomiadament en temps de
crisi, està provocant una sagnia insuportable en termes d'ocupació.
Els pressupostos generals de l'estat han significat la retallada dràstica
de les polítiques actives d'ocupació, especialment les transferències a les
CCAA, amb reduccions de més d'1.700 milions d'euros, un 54%. Aquestes
retallades es porten per davant les polítiques d'ajuda als aturats en la
seva cerca d'ocupació, doncs afecten als programes d'orientació, formació i
requalificació. Tot això en contra de les recomanacions del Consell
Europeu.
El Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat disminueix de
forma descomunal la protecció dels aturats en suprimir subsidis especials
per als majors de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i expulsa de
la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris.
Centenars de milers d'aturats es veuran sense protecció alguna en els
propers mesos.
Les polítiques del govern estan provocant la fractura social d'Espanya: més
atur, menys protecció, menys drets, i contra tota recomanació comunitària,
menys polítiques actives per afavorir l'ocupació dels aturats.
En aquest context, el Govern s'ha vist obligat per la pressió popular a
aprovar un Reial decret que prorroga l'ajuda dels 400 euros, però amb
moltes restriccions que fan que el Reial decret no sigui una pròrroga de
l'anterior programa PREPARA ja que deixa fora a la immensa majoria dels
joves, a tots els aturats de llarga durada amb un sol fill, a tot parat
sense família encara que estigui en la indigència. D'igual forma, deixa
fora als aturats que han tingut contractes temporals i a les més de 583.000
famílies amb tots els seus membres en atur que no reben cap prestació.
Per això la continuïtat del programa PREPARA, tal com va ser aprovat per
l'anterior Govern socialista, és una necessitat de primer ordre. Aquest
programa ha mostrat llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora
de la ocupacionalitat de més de 450.000 aturats. Aquest programa es recolza
en
una
combinació
de
mesures
actives
d'orientació,
formació
i
requalificació al mateix temps que facilita una ajuda de renda a la persona
aturada.
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No podem permetre que el Pla PREPARA es desvirtuï en les circumstàncies
actuals, perquè és l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten
la desocupació i que no tenen gens més que aquests 400€ per poder viure.
Per tot això el Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran ACORDA:
Instar al Govern d'Espanya al fet que, amb la finalitat de garantir la
transició a l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les
polítiques actives d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i
evitar l'exclusió social:
Anul·li les restriccions introduïdes al Pla Prepara en el REIAL DECRET-LLEI
23/2012, de 24 d'agost, i prorrogui el Reial decret-Llei 1/2011, d'11 de
febrer fins a, almenys, el 15 d'agost de 2013.
Es Migjorn Gran, 19 de setembre de 2012.
La portaveu del Grup Municipal Psoe-Migjorn
Nom i llinatges: Elena Baquero González”
Sense cap intervenció, se sotmet la moció a votació i s’aprova per cinc (5)
vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del grup popular.
DIVUITÈ.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES COOPERATIVES 2012
Es llegeix la Declaració Institucional de suport a les Cooperatives 2012,
en el marc de l’any internacional de les cooperatives:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT
INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES

A

LES

COOPERATIVES

2012.

ANY

La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama
2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats
membres, com també sol·licita a altres institucions públiques i agents
socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la
contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i
impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de
l’Any Internacional : “Les empreses cooperatives ajuden a construir un món
millor”, reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les
persones i al seu entorn.
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat
dels seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres,
de les persones usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots
els sectors de l’economia Balear: l’agricultura, l’ensenyament, el comerç,
la cultura, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les
empreses, l’hostaleria, l’industria, i un llarg etcètera. Les cooperatives
són empreses democràtiques que promouen l’ocupació estable i de qualitat,
la responsabilitat social l’arrelament al territori i la màxima implicació
en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent
també els col·lectius més desafavorits.
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o
altra a una cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives
més grans equival a la desena economia mundial. A Balears existeixen 211
cooperatives, prop de 3.000 treballadors i uns 5.900 socis de cooperatives
agroalimentàries, sense comptabilitzar els socis de les cooperatives
d’apotecaris o de les cooperatives de consum. Les cooperatives són
generadores d’ocupació i, en el període més sever de la crisi econòmica
actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut menys llocs de
treball que el conjunt d’empreses convencionals.

En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses
que reuneixin els principis i els trets característics que demostren
diàriament les cooperatives.
Per tot això, es proposa al Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament
des Migjorn Gran l’adopció del següent acord:
•

Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de
l’Assemblea General de les nacions unides sobre el 2012, Any
Internacional de les Cooperatives.

•

Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions
representatives del cooperativisme per a la divulgació de l’Any
Internacional de les Cooperatives a la nostra ciutat.

•

Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que
s’impulsin a la nostra ciutat durant 2012.

•

Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de
l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les
persones emprenedores que s’atenen des dels diferents dispositius
municipals.

Es Migjorn Gran, 21 de setembre de 2012
La Portaveu del Grup Socialista des Migjorn Gran
Elena Baquero Gonzàlez”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que tot i estar d’acord amb el
Cooperativisme, actualment la persona que n’és la Presidenta (La Sra.
Malena Riduavets) es descendent del Sr. Joan Riudavets natural des Migjorn,
per la qual cosa creu adient donar suport institucional a les Cooperatives
2012.
Sense cap més intervenció, se sotmet la Declaració institucional a votació
i s’aprova per unanimitat.

DINOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Verdú demana si s’ha parlat amb l’escola pel tema que varen comentar
el passat ple, respecte a la poca preparació dels alumnes que surten de
l’escola CP Francesc d’Albranca.
La Sra. Baquero comenta que va parlar amb el Sr. Pere Fayas, director del
centre i li va dir que no era cert que anessin poc preparats a l’Institut
d’Alaior. No obstant, la Sra. Baquero explica que havia de proporcionar al
director del centre còpia de l’acta de Ple on això es va reflexar, per tal
que ell contestés per escrit.
El Sr. Verdú respon que la manca de preparació dels alumnes es un comentari
que l’hi ha fet els mestres de l’Institut d’Alaior, i demana que se li faci
arribar la proposta per escrit per poder parlar amb l’Institut d’Alaior.
La Sra. Gomila diu que el Sr. Pere Fayas estava al corrent dels problemes
que desprès tenen els alumnes que arriben a l’Institut.
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LA Sra. Baquero comenta que els hi farà arribar la contesta de l’actual
directora del CP Franscesc d’Albranca.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
20.55
hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

