ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 31/01/2013.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 31/01/2013, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
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 de l’acta de la sessió extraordinària de data
20.12.2012, sense entrar a debat, se sotmet a votació, i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte al Ple de les Resolucions d’Alcaldia des del dia 26.11.2012
a 25.01.2013 i que fan referència a Recaptació (baixa poliesportiu novembre
2012, baixa poliesportiu octubre i novembre 2012, baixa per bonificació
música octubre i novembre 2012, baixa xibit octubre i novembre 2012,
autorització lloguer nínxol 36 de la galeria 7ª del Cementeri municipal,
baixa i devolució del rebut 305 de la taxa de clavegueram a Sant Tomàs
2012, padró escola infantil Xibit desembre 2012, padró de servei ajut a
domicili novembre 2012, servei del centre d’estades diürnes novembre 2012,
devolució per pagament duplicat taxa de clavegueram a Sant Tomàs 2012,
padró poliesportiu desembre 2012, padró serveis i activitats culturals
desembre 2012, baixa i nova liquidació impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana i taxa per entrada de vehicles 2012, liquidació del mes
de novembre del conveni per a la reserva i ocupació de places d’estades
diürnes per a la gent gran en situació de dependència corresponent al
novembre 2012, liquidació plusvàlues 2012, devolució per ingressos indeguts
alta vehicle 2012, aplicació de la quota reduïda a la matrícula de l’escola
infantil Xibit gener 2013, padró Xibit gener 2013, padró serveis i
activitats culturals gener 2013, padró poliesportiu gener 2013, servei
d’ajut a domicili desembre 2012, servei del centre d’estades diürnes
desembre 2012, liquidació del mes de novembre del conveni per a la reserva
i ocupació de places d’estades diürnes per a la gent gran en situació de
dependència corresponent al desembre 2012, padró aigua 4t trimestre 2012,
liquidació impost sobre vehicles de tracció mecànica 2011 i 2012);
Urbanisme (concessió llicència per cartell indicador, llicències d’obres
menors, pròrroga de llicència d’obra major, llicència d’obres menors,
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pròrroga de llicència d’obra major, remissió de la modificació puntual del
Pla Parcial del Sector C de Sant Tomàs a la Comissió Balear de Medi
Ambient, llicència de primera ocupació, llicència d’obra menor); Personal
(Permís de paternitat, concessió assumptes propis 2012, concessió vacances
2012, denegació vacances, concessió vacances 2012, concessió assumptes
propis 2012, concessió vacances 2013, concessió assumptes propis 2013,
concessió vacances 2013); Cementeri (Inhumació restes, inhumació cendres),
Disciplina
Urbanística
(Arxiu
expedient
disciplina
urbanística
per
prescripció de la infracció urbanística, resolució expedient sancionador
sense al·legacions, arxiu expedient per pagament de la sanció); Intervenció
(Inici d’expedient de modificació de crèdit 15/2012, inici d’expedient de
modificació de crèdit 16/2012, inici d’expedient de modificació de crèdit
per transferència 17/2012, inici d’expedient de modificació de crèdit per
transferència 18/2012, expedient de modificació de crèdit per transferència
17/2012, expedient de modificació de crèdit per transferència 18/2012,
aprovació despeses diverses); Contractació (Inici expedient contractació
gestió serveis esportius municipals, inici d’expedient de contractació
d’obres d’adequació del vial principal de la urbanització de Sant Tomàs)
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL. RÈGIM DE RETRIBUCIONS
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 24.1.2013, que diu així:
“El Sr. Vidal explica que el passat 21 de gener va presentar a l’Ajuntament
la renúncia a partir del mes de febrer a la dedicació parcial que fins ara
té, comenta que ja s’havia explicat a una comissió debatint els pressuposts
que aquesta dedicació parcial s’eliminaria a partir del mes de març, però
que ara i per motius laborals aquesta renúncia s’ha avançat un mes.
El Sr. Batle vol manifestar l’agraïment cap al regidor a l’hora que fa
constar la bona predisposició que ha demostrat el Sr. Vidal, comenta que
potser altres en el seu lloc, haguessin mantingut el mes més de dedicació,
tal i com s’havia previst des d’un principi.
Es passa a votar i els membres de la comissió, per unanimitat, acorden
proposar al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- Suprimir el càrrec amb dedicació parcial (mitja jornada) del 2n.
Tinent de batle d’hisenda i urbanisme, amb efectes a partir del mes de
febrer de 2013, i que tenia una retribució de 12.485
anuals, pagadors amb
catorze mensualitats.
2n.- Assignar al 2n tinent de batle d’hisenda i urbanisme, a partir del mes
de febrer les indemnitzacions pel desenvolupament de les funcions
atribuïdes als regidors amb delegació sense dedicació: 2.900
anuals,
pagadors amb dotze mensualitats.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que fins ara a l’Ajuntament hi havia
el càrrec de regidor amb dedicació parcial però en els pressupostos
presentats pel 2013 s’elimina aquesta dedicació parcial a partir del mes de
març.
El Sr. Batle comenta que el regidor Sr. Vidal va presentar la seva renúncia
a la dedicació especial a partir del mes de febrer, i en aquest acte vol
agrair que el Sr. Vidal hagi renunciat amb anterioritat al mes de març si
efectivament no podia dedicar-se a les seves tasques durant el mes de
febrer.

El Sr. Batle diu que el regidor Sr. Vidal tot i no tenir dedicació parcial,
seguirà sent el responsables de les àrees d’Hisenda i Urbanisme com fins
ara.
El Sr. Batle vol agrair les tasques desenvolupades fins ara pel regidor
d’Hisenda per tal de posar els números de l’Ajuntament al dia.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat, la
proposta en el següents termes:
Primer.- Suprimir el càrrec amb dedicació parcial (mitja jornada) del 2n.
Tinent de batle d’hisenda i urbanisme, amb efectes a partir del mes de
febrer de 2013, i que tenia una retribució de 12.485
anuals, pagadors amb
catorze mensualitats.
Segon.- Assignar al 2n tinent de batle d’hisenda i urbanisme, a partir del
mes de febrer les indemnitzacions pel desenvolupament de les funcions
atribuïdes als regidors amb delegació sense dedicació: 2.900
anuals,
pagadors amb dotze mensualitats.
QUART.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es llegeix la proposta del Batle de data 28.1.2013 que es transcriu a
continuació:
“Atès que l’article 46.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, indica que el Ple celebrarà, com a mínim, sessió
ordinària cada tres mesos en els municipis de fins a 5000 habitants, i
l’article 80.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears diu el mateix però especifica que encara que el
municipi no arribi a 5000 habitants si existeix Junta de Govern Local la
periodicitat del Ple ha de ser cada dos mesos com a mínim;
Atès que el Reglament orgànic municipal també fixa que el plenari celebrarà
una sessió ordinària com a mínim cada dos mesos, i que l’article 78.4 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals assenyala que la periodicitat de les sessions ordinàries – que no
excedirà del límit abans indicat- es fixarà mitjançant acord del Ple en
sessió extraordinària convocada en el termini dels trenta dies següents al
de la sessió constitutiva.
Atès que en data 30 de juny de 2011 el Ple de l’Ajuntament va fixar el
Règim de funcionament del Ple, Comissions informatives, Junta de Govern i
Junta de Portaveus.
Atès que el Ple de 29 de març de 2012 va acordar canviar el dia i hora de
l’esmentada Junta de Govern Local.
Atesa la conveniència de modificar el dia acordat de la Junta de Govern
Local, venc a proposar al Ple la següent
PROPOSTA
PRIMER- Fixar la periocitat mensual de les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local i a aquest efecte acordar la celebració d’aquestes el
darrer dimarts de cada mes a les 13.30 hores. En el supòsit que el dia
fixat fos inhàbil, la Junta de Govern Local ordinària es celebrarà el dia
hàbil immediatament posterior.
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SEGON.- Acordar convocar totes les Juntes de Govern
necessàries per al bon funcionament de l’Ajuntament.“

Local

que

siguin

Obert el debat, el Sr. Batle explica que fins ara les Juntes de Govern
tenien lloc els dimecres a les 9.00h i a partir d’ara seran els dimarts a
les 13.30 h.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per cinc (5) vots a
favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del grup popular, la
proposta en el següents termes:
PRIMER- Fixar la periocitat mensual de les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local i a aquest efecte acordar la celebració d’aquestes el
darrer dimarts de cada mes a les 13.30 hores. En el supòsit que el dia
fixat fos inhàbil, la Junta de Govern Local ordinària es celebrarà el dia
hàbil immediatament posterior.
SEGON.- Acordar convocar totes les Juntes de Govern
necessàries per al bon funcionament de l’Ajuntament.

Local

que

siguin

CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RIELS,
PALS, CADIRETES I PROJECTURA SOBRE LA VIA PÚBLICA
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 24.1.2013, que diu així:
“El Sr. Batle explica que es tracta de modificar algunes ordenances fiscals
arrel de la pujada per l’actualització de l’IPC. El Sr. Verdú comenta que
aquesta pujada ja s’havia acordat que es duria a terme i així es va
redactar a les ordenances i que ell creia que no era necessari haver de fer
tot aquest tràmit de nou. El Sr. Batle li comenta que tot canvi que afectin
a les ordenances s’ha d’aprovar pel Plenari i s’ha de publicar al BOIB.
Explica que les ordenances a les que s’ha d’aplicar la pujada de l’IPC són:
- Taxa per Riels, pals i cadiretes
- Taxa per ocupació de la via pública
- Taxa per expedició de documents administratius
- Taxa per cementiri
- Taxa per entrada de vehicles
La secretària de la comissió comenta que a totes les ordenances la pujada
de l’IPC és del 2,2% i del 2,1% a l’ordenança de la taxa d’entrada de
vehicles. Comenta que aquesta ordenança es va publicar un mes més tard que
la resta i d’aquí el canvi. Així idò, els membres de la comissió, acorden
per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar
fiscals:

provisionalment

la

modificació

de

les

següents

ordenances

-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per riels, pals, cadiretes i
projectura sobre la via pública.

-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació o ús de vies
públiques

-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius

-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal

-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles

2n.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb les noves redaccions de
les ordenança fiscals, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal
durant el termini de 30 dies, així com al butlletí oicial de les Illes
Balears, per tal que es puguin presentar les reclamacions que es considerin
pertinents. En cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.”
Obert el debat, el Batle explica que la modificació d’aquesta ordenança i
les quatre següents consisteixen en regularitzar l’import de les taxes amb
la pujada de l’IPC. El Batle diu que l’IPC ha pujat el 2,2 % per a les 4
primeres i el 2,1% per a l’Ordenança d’entrada de vehicles ja que la seva
aprovació definitiva es va donar un mes més tard.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per riels, pals, cadiretes i projectura sobre la via
pública, que queda redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RIELS, PALS, CADIRETES I PROJECTURA SOBRE LA
VIA PÚBLICA
Article 1. Concepte.
Fent ús de les facultats concedides 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 de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al
19 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 usos
privatius o aprofitaments especials de col·locació de riels, pals, cadiretes i
projectura sobre la via pública.
Aquesta taxa es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RD 2/2004.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o
entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències o aquelles que es
beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’autorització oportuna.
Article 3. Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les tarifes
següents:
1. Pals i cadiretes:
4,35 /any
2. Empreses explotadores de subministraments 2,15% dels ingressos bruts procedents
de
la
facturació
que
obtenguin
anualment en el terme municipal.
Article 4. Normes de gestió.
a) Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes de
temps indicats en els epígrafs respectius.
b) Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i
realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article següent.
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c) Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar exactament la durada
de l’aprofitament, s’entendrà prorrogada fins que les persones interessades
presentin la declaració de baixa.
d) La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia primer del període
natural de temps següent indicat a l’epígraf de les tarifes. La no-presentació
de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
Article 5. Obligació de pagament.
a) L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
b) Si es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.
c) Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia
primer de cadascun dels períodes naturals de temps indicats a la tarifa.
d) El pagament de la tarifa es realitzarà:
e) Si es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la
Dipositaria municipal.
f) Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una
vegada inclosos els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals a les
oficines de la Recaptació municipal.
Article 6. Actualització
Aquest Ordenança es modificarà el setembre de cada any aplicant-hi la variació de
l'IPC.
Disposició addicional.
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Llei
general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOIB.”

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.
SISÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ
O ÚS DE LES VIES PÚBLIQUES
Vist el dictamen de la Comissió
Territori de data 24.1.2013.

Informativa

Sense entrar a debat, se sotmet a votació
unanimitat, la següent proposta d’acord:

d’Hisenda,
l’expedient

Règim
i

Intern

s’aprova

i

per

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació o ús de vies públiques, que queda
redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ O ÚS DE VIES PÚBLIQUES
Concepte, fonament i naturalesa
Article 1.
1. Fent ús de les facultats concedides 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 de conformitat amb el que es disposa en els articles 15

al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament imposa la
taxa per ocupació o ús de vies públiques. Aquesta taxa es regirà per la present
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de
l'esmentat text refós 2/2004. S’exclou de l’àmbit d’aquesta Ordenança fiscal
l’ocupació de la via pública amb parades, barraques, indústries ambulants i
espectacles, atès que aquest tipus d’ocupació s’estableix a l’Ordenança
reguladora de la taxa per parades, barraques, indústries ambulants i espectacles
que se situïn en terrenys d’ús públic.
2. Als efectes d’aplicar les tarifes que es recullen en aquesta Ordenança i de
determinar-ne l’objecte, es fixen els criteris següents:
3. S’entén per ocupació qualsevol ús o aprofitament especial de la via pública que
impedeixi, directament o indirecta, que terceres persones en gaudeixin.
4. S’entén per ús la utilització mateixa o l’aprofitament quan alhora no impedeix
que terceres persones ho facin.
5. Són usos o ocupacions permanents les que es concedeixin per un termini superior
a un any. Es consideren temporals les que es concedeixin per un termini d’un any
o inferior a un any.
6. Dintre de les ocupacions o usos temporals, cal distingir:
7. Anuals: quan siguin superiors a sis mesos i no superiors a un any.
8. Semestrals: quant sent superiors a tres mesos, no n’excedeixin de sis.
9. Trimestrals: quan sent superiors a un mes, no n’excedeixin de tres.
10. Mensuals: quan siguin superiors a quinze dies i inferiors a un mes.
11. Diàries: quan siguin de quinze dies o d’un termini menor.
12. Per la naturalesa de l’ocupació o ús es distingiran les de sòl i subsòl.
Article 2.
S’entenen específicament compreses en aquesta Ordenança les ocupacions i usos per:
a)Taules, cadires i banquetes.
b) Tanques, bastides, grues, materials de construcció, escombraries i anàlegs.
c) A favor d’empreses explotadores de subministraments.
Article 3.
No es consideren subjectes a aquesta Ordenança les ocupacions de sòl que afectin
directament immobles que cotitzin per contribució urbana i no siguin de naturalesa
desmuntable.
Obligats al pagament
Article 4.
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o
entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències o aquelles que es
beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’autorització oportuna.
Tarifes
Article 5.
La tarifa única per fixar la taxa regulada en aquesta Ordenança és:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Classe d’ocupació o aprofitament
Permanents
Anuals
Semestrals
Trimestrals
Mensuals
Diàries

/m2
25,6
25,6
20,45
15,35
10,25
1,05

Normes d’aplicació de les tarifes
Article 6.
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1. Als efectes de fixar la superfície afectada per la taxa es tindran en compte,
juntament amb la zona realment ocupada, la zona d’influència en funció de la
naturalesa de l’ocupació o ús.
2. Els usos o ocupacions de caràcter lineal suposen, als efectes d’aquesta
Ordenança, una ocupació superficial igual als seus propis metres lineals
multiplicats per 1 m2.
3. En cap cas es considerarà, per liquidar la tarifa anterior, una superfície,
per unitat d’ocupació o ús, inferior a 0,25 m2.
Normes de gestió
Article 7.
1.
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals
de temps que s’hi indiquen.
2.
Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats
en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent,
fer el dipòsit previ i formular declaració en què consti la superfície de
l’aprofitament i els elements que s’hi volen instal·lar, així com un plànol
detallat de la superfície que es vol ocupar i de la seva situació dins el municipi.
3.
No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que les persones
interessades no hagin obtingut la llicència corresponent i n’hagin abonat l’import.
4.
Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar exactament la
durada de l’aprofitament, s’entendrà prorrogada fins que les persones interessades
presentin la declaració de baixa.
5.
La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia primer del període
natural de temps següent indicat a l’epígraf de les tarifes. La no-presentació de
la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant el preu públic.
6.
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o rellogar
a terceres persones. L’incompliment d’aquest mandat implicarà l'anul·lació de la
llicència, sens perjudici de les quanties que correspon abonar a les persones
interessades.
Obligació de pagament
Article 8.
1.
L’obligació de pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
a)
Si es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en
el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b)
Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats,
el dia primer de cadascun dels períodes naturals de temps indicats a la tarifa.
2.
El pagament de la taxa es realitzarà:
a)
Si es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a
la Dipositaria municipal, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
b)
Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats,
una vegada inclosos els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per semestres naturals
a les oficines de la Recaptació municipal.
Article 9.-

Actualització

Aquest Ordenança es modificarà el setembre de cada any aplicant-hi la variació de
l'IPC.
Disposició addicional.
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Llei
general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOIB.”

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.
SETÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Vist el dictamen de la Comissió
Territori de data 24.1.2013.

Informativa

Sense entrar a debat, se sotmet a votació
unanimitat, la següent proposta d’acord:

d’Hisenda,
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius, que
queda redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1r.- Fonaments i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
l’article 106 de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals,
l’Ajuntament estableix la taxa per expedir documents
administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat RD 2/2004.
Article 2n.- Fet imposable
1.
Constitueix el fet imponible de la taxa l’activitat administrativa
desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de
documents que lliuri i d’expedients de què entengui l’administració o les
autoritats municipals.
2.
A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol
documentació administrativa que hagi estat provocada per un particular o que
redundi en benefici d’aquest encara que no hi hagi hagut sol·licitud expressa de la
persona interessada
3.
No estaran subjectes a aquesta taxa la tramitació de documents i
expedients necessaris per complir obligacions fiscals, les consultes tributàries,
els expedients de devolució d’ingressos indeguts, les peticions i els recursos
administratius contra resolucions municipals de qualsevol mena, els relatius a la
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència municipal; els
documents que formin part d’expedients pels quals es cobri la taxa respectiva; els
relatius a la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns del domini
públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels quals
l’Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i
entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària
sol·licitin, provoquin o en l’interès de les quals redundi la tramitació
document o l’expedient de què es tracti.

les
que
del

Article 4t.- Responsables
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35.2 i 36 de la
Llei General Tributària.
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2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o els liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que indica l’article 40 de la Llei General
Tributària.
Article 5è.- Exempcions subjectives
Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què hi concorri alguna de les
circumstàncies següents:
1. Haver estat declarats pobres per precepte legal.
2. Estar inscrites en el padró de beneficència com a pobres de solemnitat.
3. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte als expedients
que hagin de tenir efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual
hagin estat declarats pobres.
4. Que sol·licitin documents municipals per unir a expedient de jubilació o
pensió.
Article 6è.- Quota tributària
1.La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons
la naturalesa dels documents a tramitar, d’acord amb la tarifa que conté
l’article següent.
2.La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document o expedient de què es tracti, des que s’iniciï fins que es resolgui,
inclosa la certificació i la notificació a la persona interessada de l’acord
pres.
3.Les quotes resultants per aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran
en un 100 per 100 quan les persones interessades sol·licitin amb caràcter
d’urgència la tramitació dels expedients que motivin la meritació.
Article 7è.- Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura de la manera següent:
DOCUMENT
TARIFA
1. Declaracions jurades, compensacions i similars
4,10
2. Informacions testificals
4,10
3. Certificats sobre dades o documents de més de 5
4,90
anys
4. Certificats sobre dades o documents compresos
4,10
dintre el darrer quinqueni
5. Fotocòpia de documents:
a) DIN A4
0,25
b) DIN A4 en color
0,30
c) DIN A4 a dues cares, per full
0,40
d) DIN A3
0,40
e) DIN A3 en color
0,45
f) DIN A3 a dues cares, per full
0,60
(50% de descompte
associacions des Migjorn)
6. Coteig de document, per full
7. Convalidació de poders que hagin de tenir efecte en
oficines municipals
8. Certificats sobre immobles situats en el terme
municipal
9. Per cada expedient de declaració de runa d’edificis
10. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis
urbanístics sol·licitada a instància de part
11.
Per
cada
informe
que
s’expedeixi
sobre
característiques
de
terreny
consulta
a
efecte
d’edificació
12. Consulta sobre ordenances d’edificació
13. Certificats de final d’obra lliurats per tècnics
municipals

0,83
9,80
4,10
14,35
51,00
51,00
7,20
24,00

a

14. Qualsevol altre expedient o document no tarifat
expressament
15. Certificats de resident
16. Cartell d’obres
17. Certificats d'empadronament
18. Certificats de convivència
19. Duplicats de rebuts

1,70
0
2,90
1,00
1,00
1,00

Article 8è.- Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades
a la tarifa d’aquesta taxa.
Article 9è.- Meritació
1.Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenti
sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients subjectes
tribut.

la
al

2.En els casos a què es refereix el núm. 2 de l’article 2n, la meritació es
produeix quan es donin les circumstàncies que prevegin l’actuació municipal d’ofici
o quan aquesta s’iniciï sense la sol·licitud prèvia de la persona interessada però
redundi en benefici seu.
Article 10è.- Declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació pel procediment del segell
municipal adherit a l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o
expedient, o en aquests mateixos si aquell escrit no existís o la sol·licitud
no fos expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de la Llei
de Procediment Administratiu, que no venguin degudament reintegrats, seran
admesos provisionalment, però no podran donar-los curs sense que s’esmenin
les deficiències. Per a tal fi es requerirà la persona interessada perquè en
el termini de 10 dies aboni les quotes corresponents amb l’advertència que,
havent transcorregut aquest termini sense efectuarlo, els escrits es
consideraran no presentats i la sol·licitud s’arxivarà.
3. Les certificacions o documents que expedeixi l’administració municipal en
virtut d’ofici de jutjats o tribunals per a tota classe de plets, no
s’entregaran ni es remetran si prèviament no s’ha satisfet la quota
tributària corresponent.
Article 11è.- Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com
de les sancions que corresponen a aquestes en cada cas, es tindrà en compte el que
disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Article 12è.- Actualització
Aquesta Ordenança es revisarà automàticament en funció de l'increment del IPC de
setembre de cada any.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOIB.”

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.
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VUITÈ.- MODIFICACIÓ
CEMENTERI MUNICIPAL

DE

L'ORDENANÇA

Vist el dictamen de la Comissió
Territori de data 24.1.2013.
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Informativa

Sense entrar a debat, se sotmet a votació
unanimitat, la següent proposta d’acord:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa del cementiri, que queda redactada de la següent
manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 113.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la LLei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles de 15 a 19 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març que regula el Text refós de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal les normes de la qual s'atenen a allò que preveu l'article
57 de l'esmentat text refós..
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de cementiri
municipal que es detallen a la tarifa assenyalada a l'article 6.
Article 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol.licitants de la concessió,
l'autorització, o de la prestació del servei i, si s'escau, els titulars
l'autorització concedida.

de
de

Article 4t.- Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35.2 i 36 de la
Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o els liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de
la Llei General Tributària.
Article 5è.- Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es prestin en cas de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficiència, sempre que la
conducció es verifiqui a compte dels establiments mencionats i sense cap pompa
fúnebre que sigui pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en fossa
comuna.
Article 6è.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà aplicant la tarifa següent:
CESSIONS DE PERPETUÏTAT:
Nínxol d'adult
Nínxol infantil
Columbari (cendres)
CESSIONS TEMPORALS:
Nínxols d'adult:
Nínxols infantils:

Els primers 5 anys
Anys posteriors
Els primers 5 anys
Anys posteriors

1.533,00
766,00
1.022,00

18,40
56,25
11,25

92,00
/any
/any

Columbari (cendres)

10,20

/any

A partir del sisè any de cessió temporal, el preu anual s'incrementarà en un 7%
cada any.
DRETS INHUMACIONS, EXHUMACIONS, ETC.
Inhumació d'un cadàver
Exhumació d'un cadàver
Exhumació + inhumació restes
Dipositació cendres
Trasllat de restes
Col·locar una làpida

92,00
92,00
122,65
92,00
92,00
12,25

DRETS DE CONSERVACIÓ I ORNAT:
Es pagarà anualment:
d) Per cada nínxol particular no inclòs dins caseta:
1. Nínxol d'adult
2. Nínxol infantil
3. Columbaris

15,35
10,20
10,20

e) Per cada caseta particular:
1. Quota fixa:
40,90
2. A sumar la quota fixa, segons la seva capacitat i en escala regressiva
segons núm. de nínxols, a raó de:
1. Casetes d' 1 nínxol
9,20
2. Casetes de 2 nínxols
8,20
3. Casetes de 3 ó 4 nínxols
7,15
4. Casetes de 5 nínxols
6,15
5. Casetes de 6 a 8 nínxols
5,10
6. Casetes de 9 a 14 nínxols
4,10
7. Casetes de 15 o més nínxols
3,05
DRETS DE TRASPÀS O CESSIONS PERPÈTUES:
f) Casetes o panteons
g) Nínxols

51,00
31,00

/u.
/u.

Article 7è.- Meritació
1.Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir, s'inicia la prestació dels
serveis subjectes a gravament i s'entén, a aquests efectes, que aquesta iniciació
es produeix amb la sol.licitud d'aquells.
2.En el servei de conservació i ornat es merita la taxa el dia 1r de cada any
natural.
Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés
1.Els subjectes passius sol.licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol.licitud de permís per construir mausoleus i panteons anirà acompanyada del
projecte i la memòria corresponents, autoritzats per facultatiu competent.
2.Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà
notificada, una volta s'hagi prestat aquest servei, per al seu ingrés directe a les
arques municipals en la forma i en els terminis assenyalats en el Reglament General
de Recaptació.
3.El cobrament de les quotes de conservació i ornat, així com les quotes per cessió
temporal s'efectuaran anualment mitjançant rebut derivat del padró o matrícula.
S'exceptua la primera quota d'una cessió temporal, que serà objecte de liquidació
individual i autònoma sense que procedeixi el prorrateig.
Article 9è.- Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a
les sancions que els corresponguin en cada cas, es tindrà en compte el que disposen
els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Article 10è.- Actualització
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Aquesta Ordenança es revisarà automàticament en funció de l’increment del IPC de
setembre de cada any.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOIB.”

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.
NOVÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'ENTRADA DE
VEHICLES A TRAVÉS DE VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA A APARCAMENT,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
Vist el dictamen de la Comissió
Territori de data 24.1.2013.

Informativa

Sense entrar a debat, se sotmet a votació
unanimitat, la següent proposta d’acord:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voravies i
les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, que queda redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES
I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DEQUALSEVOL CLASSE
Article 1r.- Concepte
Fent ús de les facultats concedides 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 de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al
19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament imposa, en
aplicación del que estableixen els apartats 1 A) i 3 h) de l’art. 20 de l’última
llei esmentada, la taxa per entrada de vehicles a través de les voravies i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe.
Aquesta taxa es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 57 de l'esmentat RD 2/2004.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la reserva d’ocupació del domini públic
local, en qualsevol de les modalitats recollides en la present ordenança. A aquests
efectes s’equipararà a ocupació real la tinença d’una llicència per a practicar-la,
amb independència que l’interessat en faci ús.
Article 3n.- Obligats a pagar
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències o els qui es beneficiïn de
l'aprofitament, si es va procedir sense l'autorització oportuna.
Article 4r.- Quotes tributàries
Les quotes a exigir pels conceptes regulats en la present Ordenança es determinaran
en funció de les següents:
•
Entrada de vehicles sense gual
31,00 /any
•
Entrada de vehicles a edificis o cotxeries amb gual
41,00 /any
•
Reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies
51,00 /any

Article 5t.- Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol.licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals
de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitament regulats en
aquesta Ordenança hauran de sol.licitar prèviament la llicència corresponent,
realitzar el dipòsit previa què es refereix l'article següent i formular
declaració tot adjuntant un plànol detallat de l'apofitament i de la seva
situació dintre del municipi.
Article 6è.- Obligació de pagament
L'obligació de pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
a) Si es tracta de concessions d'aprofitaments nous de la via pública, en el moment
de sol.licitar la llicència corresponent.
b) Si es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una
volta inclosos en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals a
les oficines de la recaptació municipal. El període de recaptació en via
voluntària de les quotes esmentades serà de dos mesos.
Article 7è.- Actualització
Aquest Ordenança es modificarà el setembre de cada any aplicant-hi la variació de
l'IPC.
Disposició addicional.
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Llei
general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOIB.”

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.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS URBANS AL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 24.1.2013, que diu així:
“El Sr. Batle explica que es tracta de modificar l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la gestió dels residus urbans incrementant
l’augment de l’2,1% de l’IPC i modificant també el quoficient corrector
d’ubicació en el cas de la urbanització de Sant Tomàs que passaria de 1,1 a
1 i s’igualaria al des Migjorn Gran.
El Sr. Verdú s’interessa en saber quins dies es fa recollida de fems a la
urbanització i el Sr. Batle li comenta que els mesos d’estiu cada dia i que
ara amb la renovació del contracte amb l’empresa que realitza la recollida
han allargat la finalització en lloc del 15 d’octubre s’acabarà el 31
d’octubre. Continua explicant que els mesos d’hivern la recollida es fa dos
dies.
Els membres de la comissió, per tres (3) vots favorables del grup
socialista i dues (2) abstencions del grup popular, proposen al Ple
l’adopció dels següents acords:
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1r.Aprovar
provisionalment
la
modificació
de
l’ordenança
fiscal
reguladora de la taxa per la gestió de residus urbans al municipi des
Migjorn Gran
2.- 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 oicial de les Illes Balears,
per tal que es puguin presentar les reclamacions que es considerin
pertinents. En 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 aquesta Ordenança a part
d’actualitzar-se al IPC s’ha davallat el coeficient corrector de 1,1 a 1
per a la zona de Sant Tomàs, fins ara aquest era més elevat que al nucli
tradicional des Migjorn i s’ha volgut equiparar Sant Tomàs i el nucli
tradicional.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la gestió de residus urbans al municipi des
Migjorn Gran que queda redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
MUNICIPI DES MIGJORN GRAN
Article 1

GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS AL

Fonament i naturalesa

De conformitat amb les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per
l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, i conforme amb allò que disposen els articles 15 i
següents del RD legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per a la
gestió (recollida i tractament) dels residus urbans", que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2

Fet imposable

1. stitueix el fet imposable de la taxa la prestació, mitjançant qualsevol de les
formes de gestió legalment admissibles, el servei de recepció obligatòria de
recollida de residus urbans i materials assimilables a
aquests, d’habitatges,
allotjaments i locals o establiments on s’exerceixin activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques i de serveis, així com el seu tractament.
2. al efecte, es consideren residus urbans els generats en els domicilis
particulars, comerços, oficines i serveis, així com tots aquells que no tinguin
la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o
composició es
puguin assimilar als produïts als anteriors llocs o activitats.
3. servei de recollida i tractament de residus urbans i assimilables serà de
recepció obligatòria a tot el terme municipal, i la seva organització i
funcionament es subordinarà a les normes que dicti l’Ajuntament per a la seva
reglamentació.
4. No està subjecta a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de
part, dels següents serveis:
a) Recollida i tractament de residus no qualificats de domiciliaris i urbans
d'indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida i tractament d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida i tractament de residus de construcció i demolició.
Article 3

Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a les quals fa referència l'article 36 de la Llei General Tributària,
que ocupin o utilitzin els habitatges i locals situats en els llocs, places,
carrers o vies públiques en els quals es realitzi el servei, ja sigui com a

propietaris
precaris.

o

usufructuaris,

habitacionistes

arrendataris

o,

fins

i

tot,

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el
propietari dels habitatges o locals, que podrà repercutir, si s'escau, les
quotes abonades sobre els usuaris dels susdits habitatges o locals, beneficiaris
del servei.
Article 4

Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a les quals fan referència els
articles 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de les
societats i els síndics, els interventors o els liquidadors de fallides,
concursos, societats
i
entitats
en
general,
en
els
supòsits
i
amb l’abast que s’indica a l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5

Bonificacions

1. Per la situació socio-econòmica dels subjectes passius:
a) Gaudiran d'una bonificació subjectiva del 50% aquells contribuents que
hagin estat declarats jubilats o siguin majors de 65, sempre i quan
no
obtinguin
ingressos
o
rendes
superiors
al
salari
mínim
interprofesional, i que, en el mateix domicili, no hi habitin familiars o
persones que obtinguin rendes superiors al susdit salari, i amb el vist i
plau dels serveis socials de l'Ajuntament, els quals demanaran la
documentació justificativa que creguin convenient.
b) Gaudiran d’una bonificació subjectiva del 50% aquells contribuents que
per la seva situació socio-econòmica siguin usuaris dels serveis socials
municipals. Aquesta situació s’acreditarà mitjançant informe social emès
pel treballador/a social de l’Ajuntament.
3. Per comportament ambiental respectuós:
a) Gaudiran d’una bonificació del 10%
les activitats econòmiques els
titulars de les
quals
acreditin
que disposen
d’una
certificació
ambiental que inclou els residus generats ISO 14000, EMAS o d’altres
certificacions.
b) Gaudiran d’una bonificació del 10% els contribuents que acreditin més de
10 entrades a la deixalleria municipal, quan es creï. Aquestes
aportacions
hauran
de
constar
registrades
informàticament
a
la
Deixalleria Municipal, identificant l’usuari mitjançant NIF o un codi que
s’assignarà
a
cada
a portant.
Aquest benefici només s’aplicarà a
l’exercici pressupostari següent al que es realitzin les aportacions. Es
computaran les realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
l’any de què es tracti, i la reducció
s’aplicarà al rebut de l’any
següent.
c) Les
bonificacions
contemplades a l’apartat 2 tindran caràcter pregat.
Per a gaudir-ne caldrà adreçar una
sol·licitud al Registre General
d’aquest Ajuntament. Vist l’informe de la Regidoria de Medi Ambient,
s’acordarà
la concessió o denegació del benefici sol·licitat i es
notificarà a l’interessat.
d) La modificació de les circumstàncies objectives que haguessin estat causa
determinant de la concessió de la bonificació poden ésser revisades
d’ofici, amb efectes des del moment en què l’esmentada modificació es
produeixi.
Article 6

Quota tributària

1. En el cas dels residus urbans generats per habitatges particulars i
assimilables, la quota tributària de la taxa per a la prestació del servei de
recollida,
transport, tractament i eliminació consistirà en una quantitat fixa
(Qf), per unitat d’habitatge, incrementada
pels
coeficients
correctors
corresponents a la ubicació i a la tipologia d’aquest.
a) Quota fixa (Qf): 81,68

/any
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b) Coeficient corrector ubicació (Cu):
Ubicació
Nuclis Urbans
Nuclis turístics
Disseminat

Coeficient corrector
1
1
0,5

A aquest efectes, s’enten per disseminat aquell habitatge que es situa a més
de 500 metres del perímetre urbà.
1. Coeficient corrector tipologia (CT):
Tipologia
Coeficient corrector
Habitatges
entre1
mitgeres
Habitatges aïllats
1,1
En resum,
Quota tributària domiciliària = Qf * Cu * Ct
2.
En el cas dels residus sòlids urbans generats per activitats econòmiques
i assimilables, la quota tributària de la taxa per a la prestació del servei de
recollida, transport, tractament i eliminació consistirà en una quantitat fixa
(Qf), incrementada pel coeficient corrector corresponent a
la ubicació d’aquest
(Cu) i pel coeficient corrector corresponent a la producció d’aquest (Cp).
a)

Quota fixa (Qf): 81,68

/any

En el cas d'establiments hotelers (hotels -article 18 Llei 2/1999- i hotels
apartaments –article 19 Llei 2/1999) es calcularà una quota base que serà el
resultat de multiplicar la quota fixa pel quocient que s'obtindrà dividint
el nombre de places turístiques (o el nombre d'apartaments d'un complex) per
un divisor que variarà en funció de la categoria de l'establiment, d'acord amb la
següent escala:
•
Hotels de quatre i cinc estrelles... divisor = 5.0
•
Hotels de fins a tres estrelles...
divisor = 8.0
•
Hotels apartaments…………....
divisor = 2.5
b)

Coeficient corrector ubicació (Cu):
Ubicació
Nuclis urbans
Nuclis turístics

c)

Coeficient corrector
1
1

Coeficient corrector producció (Cp):
Categoria

Subcategoria

Coeficient
corrector
cinc estrelles 1,5
estrelles
1,5
1,5
de fins a 253

Establiments Hotels de quatre i
en
règimHotels fins a tres
hoteler
Hotels apartaments
Bar amb aforament
persones
Cafès,
bars,
gelateries,
tavernes
i5
Restauració orxateries,
i activitatsestabliments similars
recreatives Restaurants i cafeteries
9
Discoteques i clubs de nit
11
Restaurants i cafeteries amb un
13
aforament de 80 o més persones
Supermercats,
botigues
de
Comerços
comestibles, queviures, i anàlegs3,75
fins a 150m.
Supermercats,
botigues
de
comestibles, quviures, i anàlegs a6,5
partir de 150m.

Tallers
indústries

Oficines
bancàries
i
caixes3
d'estalvi
Forns, carnisseries, peixeteries,
ferreteries, estancs, farmàcies,
2,5
llogues
de
cotxes,
serveis
funeraris, clubs hípics
Souvenirs,
llibreries,
perruqueries, gestories, oficines,
calçat, roba, perfum, galeries
d'art, magatzems de materials,
1,5
locals exposició per a vendes,
i
merceries,
electrodomèstics,
articles de regal, artesania i
assimilables
Fins a 3 treballadors
2,75
De 4 a 7 treballadors
4
Més de 7 treballadors
5
Hostals, pensions i cases d'hostes 5

En resum,
Quota tributària activitat econòmica = Qf * Cu
* Cp
Article 7

Meritació

1.
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en el qual
s'iniciï la prestació del servei, entenent-se iniciada, atesa la seva naturalesa de
recepció obligatòria, quan estigui establert i funcioni el servei municipal
de recollida de residus domiciliaris en els carrers o llocs on hi figurin els
habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.
2.
En estar establert i en funcionament aquest servei, les quotes es meritaran
el primer dia de l'any natural, excepte que la meritació de la taxa es produís amb
posterioritat a aquesta data, en aquest cas la primera quota es prorratejarà per
semestres.
Article 8

Declaració i ingrés

1.
Dins els trenta dies hàbils següents a la data que meriti per primera vegada
la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula, i
presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran la
quota que correspongui. En cas que aquesta declaració no es produeixi, l’Ajuntament
procedirà
a
la
regularització de la matrícula
d’ofici i emetrà
les
liquidacions corresponents, sense perjudici de la facultat que la llei atorga
a l’Administració Tributària de sancionar els incompliments formals i materials en
el deure de declaració.
2.
Quan es conegui, mitjançant ofici o comunicació dels interessats, qualsevol
variació
de
les
dades
de la
matrícula, es duran a
terme les modificacions
corresponents, que tindran efectes a partir del període de cobrament següent al de
la data en la qual s'hagi realitzat la declaració.
Article 9

Infraccions i sancions

Tot
allò relatiu a la qualificació d'infraccions
tributàries i a
les sancions
que
els corresponguin en cada cas, es regirà pel que està establert a la Llei
General Tributària.
Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial
de les Illes Balears”

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.
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En el cas que no se’n presentin,
necessitat de nou acord exprés.

l’acord

s’elevarà

a

definitiu

sense

ONZÈ.- PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'EXERCICI 2013 I PLANTILLA
DE PERSONAL: APROVACIÓ DEFINITIVA
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 24.1.2013, que diu així:
“Vistes les al·legacions presentades pel Partir Popular la secretària de la
comissió explica que tal i com es desprèn de l’informe emès per la
secretària interventora únicament s’estima parcialment l’al·legació núm. 3
a l’hora que es desestimen les altres degut a que no són objecte del propi
expedient del pressupost, en quant a l’al·legació núm. 4 la documentació
que mancava sí que hi era amb la documentació pel Ple.
Intervé el Sr. Verdú dient que tot i que s’ha acceptat parcialment
l’al·legació núm. 3 voldria saber de quines partides s’agafaran les
quantitats no pressupostades per abonar les mensualitats del regidor que ha
renunciat a la jornada parcial. El Sr. Vidal respon que s’agafarà de les
partides que més s’estalvii, que es pot mirar quina partida està més
augmentada. Intervé el Sr. Batle dient que ara mateix, es podrà agafar part
de la partida destinada a la dedicació parcial corresponent al mes de
febrer.
El Sr. Verdú comenta també que han detectat una baixada a la previsió dels
ingressos de clavegueram corresponents a Es Migjorn Gran i el Sr. Vidal
comenta que l’ordenança d’aquesta taxa s’ha de modificar arrel de la
baixada dels índex i canvi amb els barems, per aquest motiu baixaran els
ingressos corresponents a clavegueram.
Els membres de la
comissió, per tres (3) vots favorables del grup
socialista i dues (2) abstencions del grup popular, acorden proposar al Ple
l’adopció dels següents acords:
1r.- Estimar parcialment l’al·legació núm. 3 presentada per Sra. Gemma
Fernández Bosch en representació del Grup Popular amb registre d’entrada
números 1137 de data 24.12.2012
2n.- desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Gemma Fernández
Bosch en representació del grup popular amb registres d’entrada números
1135, 1136 i 1138 de data 24.12.2012
3r.- Aprovar definitivament el pressupost per l’exercici 2013, el qual puja
a un estat de despeses de 2.335.948,10
i uns ingressos de 2.335.948,10 ,
així com les bases d’execució.
4t.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’exercici
2013.
5è.- Publicar en el BOIB els anuncis d’aprovació definitiva dels esmentats
expedients.”
Obert el debat, el Batle comenta que de les al·legacions presentades pel
grup popular, s’estima parcialment la 3era al·legació ja que s’ha detectat
un error en la partida de retribucions de càrrecs electes i es desestiment
la resta.
El Sr. Verdú manifesta que no està d’acord amb la contesta de les
al·legacions. La resposta de l’informe d’intervenció és que el document de
pressupost és una mera previsió d’ingressos i despeses, però ells tenen
constància que la partida prevista per la darrera certificació del camp de
futbol fa referència a una factura pendent que hi ha a l’Ajuntament.

El Sr. Verdú diu que abans de que l’Ajuntament la pagui voldria poder
disposar de còpia de l’esmentada factura.
El Sr. Verdú comenta que en els primers plens de la legislatura l’equip de
govern va dir que no hi havia factures pendents.
El Sr. Verdú diu que amb la inclusió de la factura al pressupost, sembla
que es vol aprovar depressa però recorda que aquesta factura té un passat i
que va ser rebutjada per l’anterior interventora.
El Sr. Verdú comenta que el seu grup s’ha informat i diu que abans de poder
aprovar-se una factura s’han de complir una sèrie de requisits com: s’ha
d’assenyalar la data d’inici, si es tracta d’una nova factura, si les obres
estan recepcionades, disposar de projecte d’instal·lacions etc…
El Sr. Batle respon que ells no porten la factura ara per a la seva
aprovació, sinó que han previst al pressupost una despesa per poder fer
front al pagament de la mateixa en el futur. El Sr. Batle manifesta que
desconeix els motius que va tenir l’anterior equip de govern i la
interventora per no aprovar l’esmentada factura.
El Sr. Batle comenta que el més important és que han aconseguit rebaixar
l’import total de la factura, amb el vistiplau del tècnic municipal. I diu
que a ell li fa vergonya que l’empresa que va executar les obres l’any 2006
encara no hagi cobrar.
La Sra. Gomila demana perquè el pressupost 2011 i 2012 no va preveure
aquesta partida.
El Sr. Batle respon que l’any 2011 es van enllestir de manera ràpida els
pressupostos, ja que estaven al mes de juliol i encara estaven prorrogats
els de l’any anterior. El pressupost del 2012 va servir per avaluar l’estat
econòmic de l’Ajuntament i ara en el Pressupost de 2013 s’ha pogut
incloure.
El Sr. Verdú comenta que se li va dir que no hi havia cap factura pendent,
i que aquesta podria haver passat per Comissió. El Sr. Verdú recorda que
aquesta factura té un passat i que va ser rebutjada dues vegades per manca
de justificació.
El Sr. Batle respon que desconeix perquè no es va poder justificar en el
seu moment la factura. El Batle comenta que la tècnica ha comprovat que la
feina està feta i en conseqüència s’ha de pagar.
EL Sr. Batle diu que en cap cas s’ha volgut amagar la factura, sinó que
l’equip de govern es va proposar rebaixar el cost total de la mateixa.
El Sr. Verdú contesta que desconeix perquè l’anterior interventora no la va
voler aprovar i diu que sol·licitaran tota la informació al respecte a
l’Ajuntament.
La Sra. Gomila diu que demanaran tota la informació de l’expedient.
El Sr. Batle demana perquè no han demanat abans la informació
El Sr. Verdú contesta que ho van demanar dins l’escrit d’al·legació al
pressupost però sel’s hi ha contestat que dins d’aquest procediment no
procedía.
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El Sr. Verdú diu que respecte a la segona al·legació, li agradaria saber
quina quantitat es pagarà a Agrytursa quan ens doni la lectura d’aigua per
aplicar l’Ordenança de clavegueram.
El Sr. Batle respon que l’actual ordenança calcula la taxa de clavegueram
en funció dels m2. Però l’any passat els hotelers de Sant Tomàs van demanar
que aquesta taxa es cobrés per consum. La promotora Agrytursa va dir que
podia proporcionar la lectura del consum d’aigua a l’Ajuntament, i si així
es fa és pagaria segons els coeficients de Migjorn.
EL Batle diu que si finalment no es passa el consum a l’Ajuntament es
seguirà cobrant per m2, i si disposen del consum es modificarà l’Ordenança.
El Sr. Verdú demana que es pagarà a Agrytursa perquè ens donin la lectura
dels comptadors.
El Sr. Batle diu que en cap cas s’ha dit que se li hagi de pagar per
facilitar la lectura dels comptadors.
El Sr. Verdú diu que hi havia un antic conveni amb Agrytursa on aquesta es
quedava el 30%.
El Sr. Batle diu que aquest conveni està sense efecte i aquest pagament era
perquè Agrytursa feia la recaptació de la taxa directament.
El Sr. Verdú comenta que si ens donen la lectura dels comptadors voldran
cobrar alguna cosa.
El Sr. Batle respon que l’únic
en un document excel, enlloc
càrrec. El Sr. Batle insisteix
pagar res per la informació
seguirien cobrant per m2.

que ha de fer Agrytursa es passar la lectura
de fer la gestió de la recaptació al seu
que a data d’avui ningú ha dit que s’hagi de
de les lectures i si així fos el cas es

El Sr. Verdú comenta que en relació a la quarta al·legació, creu que tampoc
costa tant que l’expedient de pressupostos estigui complet alhora d’anar a
Comissió i demanen que l’any que ve se li proporcioni amb més temps a
l’oposició.
El Sr. Batle diu que el document de pressupost se li va proporcionar amb
prou temps, únicament mancava la Memòria de Batlia que es va entregar en mà
a la comissió i els dos documents annexes (estudi econòmic financer i bases
d’execució) es van incorporar abans del ple.
El Sr. Batle recomana al grup de l’oposició que l’any que ve enlloc de
presentar al·legacions i així endarrerir l’aprovació definitiva del
pressupost, presentin esmenes al mateix.
El Sr. Verdú respon que el seu grup ja decidirà que fer de cara a l’any que
ve.
El Sr. Batle diu que vol destacar que el nou pressupost preveu la creació
de dos càrrecs de confiança a cost 0, com és la Coordinadora de Cultura,
Agueda Sales Orfila i el Coordinador d’Esports, José Triay.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
cinc (5) vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del grup
popular, la proposta en els següents termes:

Primer.- Estimar parcialment l’al·legació núm. 3 presentada per Sra. Gemma
Fernández Bosch en representació del Grup Popular amb registre d’entrada
números 1137 de data 24.12.2012
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Gemma Fernández
Bosch en representació del grup popular amb registres d’entrada números
1135, 1136 i 1138 de data 24.12.2012
Tercer.- Aprovar definitivament el pressupost per l’exercici 2013, el qual
puja a un estat de despeses de 2.335.948,10
i uns ingressos de
2.335.948,10 , així com les bases d’execució.
Quart.- Aprovar
l’exercici 2013.

la

Cinquè- Publicar en
esmentats expedients.
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el
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DOTZÈ.- DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE D'OBRA PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE DUES SALES SENSE ÚS DEFINIT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DES
MIGJORN GRAN
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 24.1.2013, que diu així:
“Atesa la sol·licitud de devolució de fiança definitiva dipositada per Tolo
Pons, S.L. per garantir el contracte d’obra per a la construcció de dues
sales sense ús definit al poliesportiu municipal des Migjorn Gran. El Sr.
Batle comenta que aquest expedient ja es va debatre i
que el Sr. Verdú
havia comentat que hi havia un trenc, per aquest motiu s’havia deixat
damunt la taula l’expedient. El Sr. Batle continua explicant que tal i com
es despren a l’informe tècnic municipal, els desperfectes han estat
arrenjats i que es pot procedir a la devolució de la garantia dipositada.
El Sr. Verdú manifesta que no ha pogut anar a mirar-s’ho i que abans de
posicionar-se al respecte li agradaria anar a veure les reparacions. Es
passa a votar i els membres de la comissió per tres (3) vots a favor del
grup socialista i dues (2) abstencions del grup popular acorden proposar al
ple, l’adopció dels següents acords:
1r.- Tornar la fiança dipositada per TOLO PONS, S.L. per import total de
VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA QUATRE amb UN EUROS (8.534,01 ) com a garantia
definitiva del contracte d’obra per a la construcció de dues sales sense ús
definit al poliesportiu municipal des Migjorn Gran.”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que aquest expedient ja es va dur a un
anterior plenari i es va deixar damunt de la taula ja que es va detectar
una sèrie d’anomalies.
El Sr. Batle diu que la tècnica municipal es va posar amb contacte amb
l’empresa que havia realitzar les obres per tal que corregís les
deficiències. En aquest moment l’empresa ha solucionat el problema per la
qual cosa s’ha de tornar la fiança.
El Sr. Verdú contesta que ell hagués demanat un informe d’un arquitecte i
comenta que el trenc tornarà a sortir.
El Sr. Barrera diu que el trenc ja hi era el 15.3.2011 tal i com consta als
correus electrònics remesos pel gestor d’esports.
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El Sr. Verdú respon que ell va anar a veure el trenc quan es va pretendre
tornar la fiança al constructor.
El Sr. Barrera contesta que com l’empresa ha solucionat el problema ara
s’ha de tornar la fiança.
El Sr. Verdú diu que el trenc s’ha macillat i aquest tornarà a sortir.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
cinc(5) vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del grup
popular, la proposta en els següents termes:
ÚNIC.- Tornar la fiança dipositada per TOLO PONS, S.L. per import total de
VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA QUATRE amb UN EUROS (8.534,01 ) com a garantia
definitiva del contracte d’obra per a la construcció de dues sales sense ús
definit al poliesportiu municipal des Migjorn Gran.”
TRETZÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN SOBRE EL NOU
IMPOST A LES EMPRESES DE LLOGUER DE COTXES
Es llegeix la Moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“MOCIÓ SOBRE EL NOU IMPOST A LES EMPRESES DE LLOGUER DE COTXES
En el projecte de pressupostos de la CAIB pel 2013 que van ser presentats a
principis de novembre i aprovats a finals d’any s’han establert noves figures
impositives.
3 d’aquests nous impostos van ser presentats com “ecològics”: el dels envasos, el
de les grans superfícies i el de lloguer de vehicles sense conductor (rent a car).
La recaptació total amb els nous impostos es pretén que superin els 135 milions
d’euros.
Les empreses de lloguer de vehicles de totes les illes ja han mostrat un fort
rebuig a un impost que consideren injust i desproporcionat. Fet al que s’afegeix la
discriminació d’un sector concret del parc mòbil de la nostra comunitat, sense cap
justificació mediambiental concreta.
A més existeix la possibilitat que les empreses de vehicles de lloguer abandonin
les illes Balears i fixin el seu domicili fiscal a altres indrets amb condicions
més avantatjoses, amb la consegüent pèrdua d’ingressos fiscals tant per la CAIB com
pels Ajuntaments que aquesta decisió suposaria.
Reconeixem la necessitat de buscar noves figures impositives justes i que
signifiquin una penalització homogènia de la petjada ecològica, en consonància amb
les polítiques europees de “qui contamina paga”.
Però és evident que amb aquest nou impost es fer de mort a un sector que ja ho
passa molt malament i que és clau tant a nivell econòmic, com turístic i laboral.
A l’illa de Menorca està conformat principalment per petites i mitjanes empreses
familiars que es veurien seriosament perjudicades i en alguns casos, posada en
perill la seva viabilitat.
A la nostra illa estem xerrant de 44 empreses locals (per 5 internacionals), amb
una flota d’entre 8.000 i 9.000 cotxes
L’Associació d’empreses menorquines de lloguer ja ha advertit que l’aplicació del
nou impost pot suposar el tancament de diverses empreses a l’illa, que en cap cas
podran repercutir aquest augment i n’hauran d’assumir el cost.
En qualsevol dels casos, suposarà sempre una pèrdua de competitivitat respecte a
altres CCAA, el que s’afegirà a la pèrdua de rendibilitat de les empreses que ja
van haver d’assumir els increments d’IVA.

És per tot açò que des del sector es considera i qualifica aquest impost d’injust,
arbitrari i discriminatori.
Endemés s’assenyala que aquest nou impost repercutirà sobre molts altres sectors
turístics amb la conseqüent pèrdua de competitivitat i possibilitat econòmica.
Per tot l’exposat es proposa al Ple que

aprovi la següent

PROPOSTA
Primer- Instar a la CAIB a rectificar i retirar el nou impost aplicable al vehicles
de lloguer.
Segon- i, en el cas de no retirar-se, acordar amb el sector l’aplicació de la nova
figura tributària de forma que provoqui menys impacte econòmic
Tercer-. Acordar l’aplicació, en cas de no retirar-se, a partir de novembre 2013 i
de cara a la nova temporada de 2014.
Elena Baquero
Portaveu del Grup Socialista des Migjorn Gran”

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que ja hi ha empreses que estaven a
Menorca i s’han donat d’alta a pobles de la península per evitar aquest nou
impost, per exemple, el municipi des Mercadal ja ha sofert aquesta fuita de
vehicles.
El Sr. Batle diu que la imposició d’aquest nou impost és un altre fracàs
del govern.
La Sra. Baquero comenta que no entén que aquest nou impost es consideriper
motius ecològics però només gravi els cotxes de lloguer quan són tots els
cotxes els qui contaminen.
La Sra. Baquero diu que el propi president del Consell Insular de Menorca
està fent gestions perquè aquest impost no s’apliqui.
Sense més intervencions, s’aprova per unanimitat la moció presentada.
CATORZÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN EN RELACIÓ
AL FONS DEL PLA CONCERTAT I EL PROGRAMA DE TELEASSITÈNCIA
Desprès d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a llegir per part
de la secretària de la corporació la moció presentada pel grup socialista
des Migjorn Gran.
“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL PRESENTA
LA SEGÜENT MOCIÓ EN RELACIÓ ALS FONS DEL PLA CONCERTAT I EL PROGRAMA DE
TELEASSISTÈNCIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El risc d'exclussió social és cada día major al nostre país. L'augment de
l'atur ha provocat un augment en el número de famílies sense cap tipus d'ingrés. A
aquest procés, cal afegir la consolidació de la reducció i l'esgotament dels ajuts
de protecció social, com la prestació per a l'atur o les rendes mínimes d'inserció.
Efectivament, a día d'avui, les famílies del nostre país amb
membres a l'atur són 1.737.600. Ja hi ha un milió i mig d'aturats
prestació i hi ha més de tres-cents desnonaments diaris. Un 21% de
Espanya viu sota el llindall de la pobresa (INE 2012) i la infància

tots els seus
que no cobren
la població a
s'ha convertit
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en el col.lectiu més afectat per la pobresa en el nostre país (2 milions de nens
viuen en aquesta situació).
Sens dubte, la crisi i les retallades estàn afectant greument a la cohesió
social. La pobresa s'extén arribant també a les classes mitjanes, sobtadament
empobrides; s'intensifica perquè hi ha més pobres, i aquests tenen menys que abans
i el pitjor és que al no produïrse cap esperança de millora aquesta situació s'està
fent crònica.
Tot i la dramàtica situació, el PP no tan sols no ha estat capaç d'articular
una resposta, sinó tot el contrari, des del mateix moment que van pendre posesió,
el govern de Rajoy, ha posat en marxa una política descontrolada d'ajustos i
retallades que està provocant el desmantellament dels serveis públics bàsics,
agreujant encara més la situació de molts ciutadans.
Així, els fons per programes que gestiona el Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat per menors infractors i per menors en situació de risc social i
maltractament ( 2 milions), el Pla d'Acció per Persones amb discapacitat (1,3
milions), i els fons per la teleassistència (30 milions) s'han suprimit directament
dels pressupostos generals de l'Estat. Altres programes, com el Pla Concertat, han
patit retallades brutals : 30 millions d'euros pel 2013, el que suposa una reducció
del 40% respecte al 2012 (llavors es destinaren al voltant de 50 milions), i del
65% respecte al darrer pressupost del govern socialista al 2011.
El Pla Concertat es un instrument estatal fonamental pel desenvolupament de
prestacions bàsiques de serveis socials. Amb la finalitat de mantenir i
desenvolupar una xarxa de serveis socials d'atenció primarenca, gestionada per les
corporacions locals, així com per recolzar-les tant en el desenvolupament de les
competències que li són pròpies per la Llei 7/1985 , de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, com en les respectives lleis autonòmiques de serveis
socials, l'estat cofinancia projectes que ténen els següents objectius:
-

Proporcionar a la ciutadania serveis socials adeqüats que permetin la
cobertura de les seves necessitats bàsiques.
Dotar del recolzament econòmic i assistència tècnica a les corporacions
locals per al desenvolupament de les seves competències.
Consolidar i ampliar la xarxa bàsica de serveis socials municipals, per
desenvolupar les prestacions de serveis socials d'atenció primarenca, entre
les quals es troba el Servei d'Ajuda a Domicili i la Teleassistència,
previstes al catàleg de serveis de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de
Dependència.

Aquests díes, hem conegut a través dels miyjans de comunicació, que el Govern
Central ha decidit retirar del tot la seva aportació per a finançar els serveis
socials dels Ajuntaments. Es tracta d'una decissió que posa en perill el futur dels
serveis socials municipals, en el moment en què les famílies necessiten més ajuda,
quan hi ha hagut un augment molt gran de la demanda, un augment de la pobresa i es
disparen problemes socials com els desnonaments (les peticions per ajudes
d'emergència social han augmentat en un 200%). Just en aquest moment, el Govern de
Rajoy abandona el Pla i deixa en aquesta complicada situació a les administracions
locals i autonòmiques, per poder mantenir aquests serveis socials bàsics quan a
més, sel's ha prohibit endeutar-se per a cumplir l'objectiu de dèficit.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament des Migjorn Gran, sotmet
la següent MOCIÓ a votació per ser aprovada:
-

-

El Ple de la Corporació mostra el seu rebuig als retalls realitzats pel
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per sufragar la xarxa de
serveis socials comunitaris als pressupostos 2012 i 2013.
Instar al Govern d'Espanya a mantenir i sostendre un sistema públic de
serveis socials de nivell primari que permeti atendre a tota la ciutadania i
donar resposta a l'exigència de la Constitució Espanyola de garantir una
sèrie de drets socials i, per tant, l'exercici de l'igualtat d'oportunitats.
Exigir al Govern d'Espanya que reposi els Fons pel Pla Concertat i pel
programa de Teleassistància, com a mínim als nivells del 2011, a més d'un

-

compromís finançer estable per a garantitzar la viabilitat dels serveis
socials bàsics.
Donar trasllat dels presents acords al President del Govern, a la Ministra de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, als Presidents de les Comunitats
Autònomes i als representants dels agents socials i a la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies.

La portaveu del Grup Municipal Socialista
Elena Baquero,”

Obert el debat, EL Sr. Batle diu que aquestes retallades és fan en serveis
bàsics i que s’ha dit que el Govern eliminarà l’aportació que ve de
l’Estat.
La Sra. Sànchez diu que en el seu moment el partit popular va manifestar
que no estava d’acord amb fer una aportació amb càrrec a les arques
municipals a favor del Fons Menorquí de Cooperació, però ara les retallades
afecten directament al municipi i considera que es veuran seriament
afectats els serveis socials.
La Sra. Sànchez comenta que sense finançament extern el cost dels serveis
socials anirà a càrrec exclusivament de l’Ajuntament.
Sense més intervencions, s’aprova per cinc(5) vots a favor del grup
socialista i quatre (4) abstencions del grup popular la moció presentada.
QUINZÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN EN RELACIÓ A
LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE BASES DE RÈGIM LOCAL
Desprès d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a llegir per part
de la secretària de la corporació la moció presentada pel grup socialista
des Migjorn Gran.
“ Els Ajuntaments són, com administració més propera, la peça clau de l’esquelet
institucional.
És a través d’ells que coneixem les necessitats i les problemàtiques més bàsiques
dels ciutadans i ciutadanes. I és a través de l’Ajuntament que s’actua en primer
terme.
Durant aquests més de 30 anys de democràcia, hem vist com hem anat construint un
Estat que ha augmentat en serveis, a partir de la construcció d’un sistema de
benestar que ha permès una major qualitat de vida de la immensa majoria dels
ciutadans.
Aquests serveis , molts d’ells nous, són gestionats pels governs autonòmics, pel
Consells insulars i, especialment, pels ajuntaments. Serveis d’ajuda social, de
mediació, d’integració, de protecció ambiental, d’esports, cultura, de cohesió i de
major participació... configuren avui bona part de les tasques municipals i que
suposen multitud de recursos.
Es calcula que quasi un 30% del pressupost municipal va dirigit a tasques que no
són pròpies dels ajuntaments. I fa ja molts anys que, els socialistes, demanam no
la supressió d’aquests serveis sinó el finançament adequat per seguir-los prestant.
Endemés, els darrers anys s’ha demostrat (exceptuant mínimes expressions) com les
administracions municipals són bones gestionadores dels recursos públics. Les
darreres dades demostraven que no solament complien els requisits de dèficit sinó
que eren les que menys havien aportat als números de dèficit públic, suposant poc
més del 3% del total de dèficit.
Ara bé, les conseqüències de l’actual crisi econòmica i de les directrius marcades
pel Govern Rajoy, fan que siguin justament els ajuntaments el punt de mira de les
gran reformes institucionals, sense preveure’n les greu conseqüències damunt les
persones.
Els ajuntaments estan de
del ministeri d’hisenda
constitucional pel qual
suficient per prestar els

fet a dia d’avui intervinguts, han de passar uns controls
que suposen, de fet, deixar sense efecte el precepte
les administracions locals han de gaudir d’autonomia
seus serveis.

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

I amb les reformes que sembla proposar el Govern central, sense consens i
unilateralment, en cap cas resolen els actuals problemes ni dels ajuntaments ni
aporten solucions als problemes globals de les administracions públiques.
La reforma plantejada no aporta mesures per fer-los més eficients, tampoc delimiten
les seves competències per estudiar-ne possibles duplicitats, no adequen les
competències a les noves realitats d’avui en dia, que res tenen a veure amb aquella
llei de bases del 1987.
I, especialment, aquesta reforma no va acompanyada de una revisió de la llei
d’hisendes locals.
Per tant no podem admetre que
revisions legislatives tan importants que poden
produir greus efectes damunt el benestar i la qualitat de vida de molts vesins i
vesines, es facin sense consens. Ni tolerarem reformes que obrin les portes a
privatitzacions de serveis bàsics com sembla pretenen impulsar.
Per açò el grup socialista de l’Ajuntament des Migjorn Gran presenta la següent
proposta d’acord:
- instar al Govern Central a consensuar amb totes les forces presents dins la FEMP
un text que faci compatible l’esforç per l’austeritat per contribuir a
l’estabilitat pressupostari amb el manteniment de l’autonomia municipal
- acordar les noves competències municipals , més vinculades a les necessitats
d’avui, modernitzant les entitats locals, fent-les més eficients
- estudiar les duplicitats, intentant evitar-les però assegurant la prestació
pública dels serveis
- exigir que els Ajuntaments deixin d’estar en el punt de mira del govern central.
Ni són els causants del dèficit públic i són bons gestors dels recursos públics.
- instar a tots els partits que consensuïn un règim de retribucions pels càrrecs
municipals, evitant les diferències, limitant els salaris màxims però dignificant
els milers de regidors i regidores que dediquen temps i esforços a resoldre molts
dels problemes dels vesins i vesines.
- condemnar de forma rotunda la disminució del número de regidors i regidores, per
la pèrdua clara de representativitat i per no suposar cap tipus d’estalvi real.
La portaveu del Grup Municipal Socialista
Elena Baquero,”

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquesta reforma de la llei de
bases va en perjudici dels municipis petits i es mostra en desacord amb el
fet de reduir regidors.
La Sra. Baquero diu que si la reforma de la llei de bases s’aprova com
està, quedarà sense gestió l’escola infantil, l’escola de música i la
gestió esportiva, ja que el Consell Insular de Menorca no es farà càrrec.
La Sra. Baquero assenyala que la proposta de reforma no té el beneplàcit de
la FEMP, i recorda que deixar el poble sense recursos.
Sense més intervencions, s’aprova per cinc (5) vots a favor del grup
socialista i quatre (4) abstencions del grup popular la moció presentada.
SETZÈ.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN EN REBUIG DE
L’ESTABLIMENT DE QUANTITATS MÀXIMES BONIFICABLES EN EL DESCOMPTE DE
RESIDENT
Desprès d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a llegir per part
de la secretària de la corporació la moció presentada pel grup socialista
des Migjorn Gran.
“El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament des Migjorn Gran, presenta per a la
seva consideració al Ple la següent moció
REBUIG DE L’ESTABLIMENT DE QUANTITATS MÀXIMES BONIFICABLES EN EL DESCOMPTE DE
RESIDENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La bonificació per motiu de residència de les tarifes del transport aeri és un
instrument per satisfer, tot i que de manera parcial i insuficient, el dret dels

ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears a disposar d’una connectivitat aèria i
marítima justa d’acord a la condició insular que ens limita la capacitat d’accés,
en condicions d’igualtat d’oportunitats, al desenvolupament econòmic i social.
L’actual bonificació del 50% de les tarifes ha estat conseqüència d’una llarga
reivindicació social i política que avui es veu greument amenaçada per les
decisions adoptades pel Govern del sr. Rajoy i per les majories parlamentàries al
Congrés i el Senat del Partit Popular.
La Disposició addicional tretzena dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013
autoritza la ministra de Foment a fixar mitjançant una Ordre Ministerial unes
quantitats màximes bonificables pel que fa al dret dels ciutadans i ciutadanes de
les illes Balears a percebre un 50% de descompte sobre les tarifes del transport
aeri i marítim amb la península així com, en el cas del transport aeri, també entre
les illes de la nostra Comunitat. Pel que fa al transport marítim entre illes, la
quantitat bonificable pel Ministeri de Foment s’estableix en el 25% de la tarifa.
La majoria parlamentària del Partit Popular va rebutjar tant al Congrés dels
Diputats com al Senat totes les esmenes presentades pels grups de l’oposició que
instaven la modificació o la supressió de l’esmentada Disposició Addicional dels
Pressupostos Generals d’enguany.
La ministra de Foment, així com alts càrrecs del ministeri, han afirmat
reiteradament i de manera pública, tant en seu parlamentària com a través dels
mitjans de comunicació, la intenció del Govern d’usar la prerrogativa que els
atorga l’esmentada Disposició Addicional i limitar el dret al descompte de resident
dels ciutadans de les Illes Balears.
La intenció de limitar el descompte per part del Ministeri de Foment, no
desmentida, ha generat una gran alarma social atesa la importància cabdal de la
connectivitat aèria i marítima a la nostra comunitat. Així mateix, diverses
manifestacions públiques de destacats responsables del Partit Popular, que han dit
que consideren innegociable el descompte o bé han afirmat desconèixer les
intencions concretes del Ministeri, contrasten amb les d’altres destacats dirigents
i membres del Govern de les Illes Balears que han parlat de diverses xifres
possibles i d’intencions encara no consumades per part de la ministra de Foment. La
confusió creada no ha fet més que augmentar la preocupació per les intencions del
Ministeri que lesionaria greument els interessos econòmics i socials de les
ciutadanes i ciutadans de les illes Balears.
Per tot això el Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran ACORDA:
1.L’Ajuntament des Migjorn Gran manifesta la seva postura de total claredat i
fermesa davant el Ministeri de Foment i el Govern central en contra de qualsevol
retallada o reducció dels drets que actualment tenen els ciutadans de les Illes
respecte de les tarifes aèries i les subvencions com a residents a l'arxipèlag.
2.L’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern de les Illes Balears a mantenir una
postura ferma davant el Ministeri de Foment i el Govern central en contra de
qualsevol retallada o reducció dels drets que actualment tenen els ciutadans de les
Illes respecte de les tarifes aèries i les subvencions com a residents a
l'arxipèlag.
3.L’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern Central a mantenir l'actual sistema
de subvencions a les tarifes aèries per als ciutadans de les Illes Balears,
entenent que és la principal compensació que tenen com a residents a un territori
insular i que la seva supressió o reducció suposaria augmentar l'aïllament natural
que suposa residir a les Illes.
A Es Migjorn Gran, 30, de gener, de 2013.
La portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE
Nom i llinatges: Elena Baquero Gonzalez”

Obert el debar, el Sr. Batle comenta que es tracta d’un tema força actual i
avui mateix sortia al diari que per anar a Madrid s’haurà de pagar 158 , en
canvi a altres llocs d’Espanya com la utilització del AVE ha baixat.
El Sr. Verdú comenta que no es té amb compte el fet de la insularitat.
Sense més intervencions, s’aprova per unanimitat la moció presentada.
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

DIVUITÈ.-PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Verdú demana que es farà amb el diners estalviats amb el no pagament
de les pagues extres.
El Sr. Batle contesta que aquests diners estan retinguts i no és poden
utilitzar en altres coses en compliment de la Llei.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.15 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

