ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 26/11/2009.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 26/11/2009, es reuneixen a la
sala d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Andrés Moll Huguet
Mercedes Francesca Bresco
Jaime Riudavets Moll
Gemma Fernández Bosch
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

Presideix la sessió el Sr. Batle, Andrés Moll Huguet, assistit per la
secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. Batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de dia 13
d’octubre de 2009. La secretària indica que l’acta té dos errors de
transcripció: en el punt cinquè “petició de pròrroga per a l’execució de
l’obra dotació serveis del darrer tram de l’av. de la Mar (PIC 2007)”, on
diu “...que els serveis tècnics estimen en 18 mesos...” ha de dir “...que
els serveis tècnics estimen en 12 mesos...”, i on diu “Sol·licitar al
Consell Insular de Menorca una pròrroga de 18 mesos, fins el 30 de març de
2011...” ha de dir “Sol·licitar al Consell Insular de Menorca una pròrroga
de 12 mesos, fins el 28 d’octubre de 2010...”
Incorporades aquestes esmenes, l’acta de la sessió extraordinària de dia 13
d’octubre s’aprova per vuit (8) vots a favor, dels grups popular i
socialista, i una (1) abstenció, del grup alternativa pes Migjorn Gran.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta dels decrets d’alcaldia dictats durant els mesos de juliol,
agost, setembre i octubre i que fan referència a assumptes de personal
(concessió de vacances i d’assumptes propis,
nomenament de funcionari
interí, complement de productivitat per als policies,
permisos per
assistir al metge, permís per hospitalització, per assistir a noces de
familiar, premi d’antiguitat, designació vocal en el Consell de Coordinació
de Policies Locals), intervenció (pagament a justificar), recaptació
(aprovació padrons,
baixes i altes,
liquidacions de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, devolució
d’ingressos indeguts, denegació devolució de taxa, altes de guals, inici i
resolució d’expedients sancionadors per infraccions de trànsit, imposició
de sancions), contractació (inici d’expedients, designació de Mesa de
contractació), cementeri (inhumacions, lloguer de nínxols), urbanisme
(concessió
de
llicències
d’obra
menors,
de
primera
ocupació,
d’instal·lació,
obertura
i
funcionament,
pròrrogues
de
llicències,
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caducitat i arxiu d’expedients sancionadors i de sol·licitud de llicència,
inici d’expedients sancionadors i de restauració de la legalitat
urbanística, autorització d’inici d’obres, ordres d’execució, designació
d’inspectors en matèria urbanística), activitat de foment (ajut per raó
d’interès humanitari), concessió de comptadors d’aigua,
sol·licitud de
subvencions, autoritzacions d’ocupació de la via pública, concessió de
tarja d’armes, declaració de caducitat d’expedient de responsabilitat
patrimonial, aprovació de memòries, adhesió a conveni, delegació per
celebrar
matrimoni, delegació de l’Alcaldia, autorització de consulta
d’expedients i altres de tràmit i gestió ordinària. Finalment es llegeixen
quatre resolucions en matèria d’organització i funcionament que tot seguit
es transcriuen:
“Atès l’escrit presentat en data 18 d’agost de 2009 (reg. entrada núm.
1062) per la regidora d’Alternativa pes Migjorn Gran Purificación Mira
Sales, mitjançant el qual presenta la seva renúncia irrevocable a tots els
seus càrrecs dins l’Equip de Govern;
I atesos els articles 21.3, 23.3,23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, 23 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i
46 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Illes
Balears, RESOLC:
Primer.- Acceptar la renúncia de la Sra. Purificación Mira Sales com a
membre de la Junta de Govern Local i al càrrec de tercera Tinenta de Batle
de l’Ajuntament des Migjorn Gran, i revocar la delegació de competències
efectuada al seu favor en data 12.07.2007 i modificada el 08.02.2008; així
mateix, queda revocada la delegació de la presidència efectiva de la
Comissió Informativa de Serveis a la Persona efectuada en data 08.08.2007
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessada i donar compta al Ple
de l’Ajuntament.
Tercer.- Publicar la resolució anterior en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Es Migjorn Gran, 19 d’agost de 2009
Davant meu,
El Batle,
La Secretària,”
“Atesa la renúncia de la regidora d’Alternativa pes Migjorn Gran Sra.
Purificación Mira Sales, a tots els seus càrrecs i delegacions dins l’equip
de govern municipal, entre ells al de membre de la Junta de Govern Local;
Atès que la regidora del grup popular Sra. Maria Pons Pons ha renunciat al
càrrec de regidora de l’Ajuntament;
Atès que s’ha fet efectiva la presa de possessió del càrrec de regidora de
la Sra. Gemma Fernández Bosch i que es fa necessari designar nou membre de
la Junta de Govern Local;
De conformitat al previst als articles 21.3 i 23 de la llei 7/1985, de dos
d’abril, de Bases de règim local, i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears, RESOLC:
Primer.- Nomenar membre de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament des
Migjorn Gran a la regidora del grup popular Sra. Gemma Fernández Bosch.
Segon.- Delegar en la Sra. Gemma Fernández Bosch les àrees de joventut,
voluntariat, associacions, educació, cultura, festes i comerç. Aquesta

delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents
i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessada.
Quart.- Donar compte d’aquest nomenament i delegació al Ple de l’Ajuntament
en la primera sessió que es celebri.
Cinquè.- Publicar els acords anteriors en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Es Migjorn Gran, a 15 d’octubre de 2009.
Davant meu,
El Batle,
La Secretària,”
“Atès que la renúncia de la regidora del grup popular Sra. Maria Pons Pons
ha comportat la incorporació a l’organigrama municipal de la Sra. Gemma
Fernández Bosch;
Atès que la renúncia anterior i la presentada per la regidora d’Alternativa
pes Migjorn Gran a tots els seus càrrecs dins l’equip de govern propicia
una reestructuració de l’equip de govern i de les delegacions dels seus
membres;
Atès que la Sra. Fernández ha estat designada membre de la Junta de Govern
i tinent de Batle, i que mitjançant resolució de data 15 d’octubre ha rebut
la delegació en diverses matèries, per la qual cosa queda només ara
modificar les delegacions
efectuades en el seu moment
a la resta de
membres de l’equip de govern,
Fent ús de les atribucions que m’atorga l’article 21.3 de la Llei 7/1985,
de dos d’abril, RESOLC:
Primer.- Revocar la delegació efectuada en data 12.07.2007 a favor de la
primera tinenta de Batle, Mercedes Francesca Bresco.
Segon.- Revocar la delegació efectuada en data 16.05.2008 a favor del segon
Tinent de Batle, Jaime Riudavets Moll.
Tercer.- Delegar en la primera Tinenta de Batle, Mercedes Francesca Bresco,
les àrees de turisme, esports, cooperació, participació ciutadana i
mobilitat. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els
serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Quart.- Delegar en el segon Tinent de Batle, Jaime Riudavets Moll, l’àrea
de serveis públics. Aquesta delegació genèrica engloba les següents àrees
de gestió: brigada, netejadores i serveis públics (aigua i clavegueram,
depuradora i deixelleria, carrers i camins rurals, enllumenat públic,
residus i cementeri. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de
dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats.
Sisè.- Donar compta d’aquestes delegacions al Ple de l’Ajuntament.
Setè.- Publicar els acords anteriors en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Es Migjorn Gran, a 16 d’octubre de 2009
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El Batle,

Davant meu,
La Secretària,”

“Atesa la renúncia de la regidora d’Alternativa pes Migjorn Gran Sra.
Purificación Mira Sales, a tots els seus càrrecs i delegacions dins l’equip
de govern municipal, entre ells al de Tinenta de Batle;
Atès que ja s’ha fet efectiva la presa de possessió del càrrec de regidora
de la Sra. Gemma Fernández Bosch en substitució de la Sra. Maria Pons Pons,
i atès que en data 15 d’octubre la Sra. Fernández ha estat designada membre
de la Junta de Govern Local;
Fent ús de les facultats que li confereixen els articles 21.2 i 23.3 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, RESOLC
Primer.- Nomenar tercera tinenta de Batle a la Sra. Gemma Fernández Bosch.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessada.
Tercer.- Donar compta d’aquest nomenament al Ple de l’Ajuntament.
Quart.- Publicar l’acord anterior en el
Balears.
Es Migjorn Gran, a 16 d’octubre de 2009
El Batle,

Butlletí

Oficial

de

les

Illes

Davant meu,
La Secretària,”

Ateses les resolucions anteriors, el Ple en resta assabentat.
TERCER.- EXPEDIENTS VARIS. DONAR-NE COMPTA
El Sr. Batle diu que no hi ha cap expedient per donar compta. La Sra.
Baquero, del grup socialista, demana si no hi ha expedients o si no s’ha
preparat la documentació per donar compta; el Sr. Batle contesta que no
s’ha tramitat cap conveni o expedient del que s’hagi de donar compta.
QUART.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compte al Ple de la liquidació pressupostària de l’exercici 2008,
aprovada per Decret d’Alcaldia de data 29.09.2009 amb el següent resum:
-

Resultat pressupostari: -84.765,75 euros
Resultat pressupostari ajustat: 128.497,07 euros
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat:
322.388,97 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 402.371,09 euros
Romanent de tresoreria total: 724.760,06
euros.

El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ.- PROPOSTA NOVA COMPOSICIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA
PERSONA
Es dóna lectura a la següent proposta d’Alcaldia:
“Atès que des del 13 d’octubre la Sra. Gemma Fernández Bosch és regidora de
l’Ajuntament des Migjorn Gran en substitució, per renúncia, de la Sra.
Maria Pons Pons;

Atès que, d’acord amb l’article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 24.1 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes
Balears, les comissions informatives estaran integrades per representants
de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada
grup;
Atès que des de la renúncia de la Sra. Pons la Comissió Informativa de
Serveis a la Persona no manté la proporció indicada;
Atès que la portaveu popular, de conformitat amb l’article 125.c del R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, ha presentat escrit demanant l’adscripció de
la Sra. Fernández Bosch com a membre de la Comissió Informativa de Serveis
a la Personoa i com a suplent de la d’Hisenda, Règim Intern i Territori,
venc en elevar al Ple la següent
PROPOSTA
ÚNIC.- Designar la Sra. Gemma Fernández Bosch, adscrita al grup polític
partit popular, com a membre titular de la Comissió Informativa de Serveis
a la Persona i com a membre suplent de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Règim Intern i Territori.”
Se sotmet la proposta anterior a votació i s’aprova per cinc (5) vots a
favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4)
abstencions, del grup socialista.
SISÈ.- NOVA PROPOSTA DE REPRESENTACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
La
proposta
d’Alcaldia,
dictaminada
favorablement
per
la
Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori de dia 19.11.2009 diu:
“Atesa la nova composició del consistori una vegada feta efectiva presa de
possessió del càrrec de regidora de la Sra. Gemma Fernández Bosch en
substitució a la Sra. Maria Pons Pons
Atès que la regidora Sra. Purificación Mira Sales va renunciar a totes les
delegacions que tenia fins a la data,
Atès que s’ha de fer nou nomenament de representant municipal en aquells
òrgans i institucions que fins ara representava la Sra. Pons,
I atès que l’Associació Leader Illa de Menorca ens ha demanat la designació
d’un membre per formar part de la mateixa,

PROPOSTA
Primer.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant de
l’Ajuntament
a la Junta general d’accionistes del Servei d’informàtica
Local de Menorca, S.A. (SILME) i com a suplent la Sra. Gemma Fernández
Bosch.
Segon.- Designar la Sra. Gemma Fernández Bosch com a representant municipal
en el Consell Escolar de l’Escola Pública Francesc d’Albranca i com a
suplent la Sra. Mercedes Francesca Bresco.
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Tercer.- Designar la Sra. Gemma Fernández Bosch com a representant de
l’Ajuntament en el Consell Escolar de l’Escoleta Infantil Xibit i com a
suplent la Sra. Mercedes Francesca Bresco.
Quart.- Designar la Sra. Mercedes Francesca Bresco com a representant de
l’Ajuntament a l’Assemblea de regidors del País Valencià, Catalunya, Illes
Balears, Catalunya Nord, la Franja, Andorra i l’Alguer, promoguda per la
Institució Joan Fuster, i com a suplent la Sra. Gemma Fernández Bosch.
Cinquè.- Designar el Sr. Jaime Riudavets Moll com a representant de
l’Ajuntament a la Junta de Govern del Consorci de Residus Urbans i Energia
de Menorca, i com a suplent el Sr. Andreu Moll Huguet.
Sisè.- Designar com a membres de la Comissió de seguiment d’aigües Es
Mercadal-Es Migjorn Gran:
-

Sra. Gemma Fernández Bosch del grup popular. Com a suplents els Srs.
Jaime Riudavets Moll i Mercedes Francesca Bresco
Sr. Pere Moll Triay del grup PSOE, com a suplents Juan Sánchez Tuomala i
Elena Baquero.
Sra. Purificación Mira Sales del grup Alternativa per Es Migjorn.

Setè.- Designar la Sra. Mercedes Francesca Bresco com a representant de
l’Ajuntament a la Junta de Govern del Fons Menorquí de Cooperació, i com a
suplent la Sra. Gemma Fernández Bosch.
Vuitè.- Designar La Sra. Mercedes Francesca Bresco com a representant de
l’Ajuntament a la Junta de administración y gobierno de la urbanització de
Sant Tomàs, i com a suplent el Sra. Gemma Fernández Bosch.
Novè.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant de
l’Ajuntament a la Comissió de protecció civil de l’Illa de Menorca, i com a
suplent el Sr. Jaime Riudavets Moll.
Desè.- Designar Andreu Moll Huguet com a representant municipal al Patronat
de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, i com a
suplent la Sra. Gemma Fernández Bosch.
Onzè.- Designar
Andreu Moll Huguet
com a representant municipal a la
Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Menorca, i com a suplent la
Sra. Gemma Fernández Bosch.
Dotzè.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant municipal a
la Junta de Govern del consorci per a la protecció de la legalitat
urbanística en sòl rústic, i com a suplent el Sr. Jaime Riudavets Moll.
Tretzè.- Designar Gemma Fernández Bosch com a representant municipal al
comitè insular de seguretat i salut del servei insular de prevenció per a
l’administració local, i com a suplent la Sra. Mercedes Francesca Bresco.
Catorzè.- Designar la Sra. Mercedes Francesca Bresco com a representant
municipal a la comunitat de propietaris de l’edifici Llevant de la Urb
Santo Tomás i com a suplent Gemma Fernández Bosch.
Quinzè.- Designar Andreu Moll Huguet com a representant municipal al Fòrum
de la Immigració de Menorca, i com a suplent la Sra. Gemma Fernández Bosch.
Setzè.- Designar Andreu Moll Huguet com a representant municipal a la
Comissió insular de coordinació en matèria de drogues i altres addiccions
de Menorca, i com a suplent la Sra. Gemma Fernández Bosch.

Dissetè.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant municipal a
la Junta de compensació de la unitat d’actuació UA-3, i com a suplent el
Sr. Jaime Riudavets Moll.
Divuitè.- Designar Gemma Fernández Bosch
suplent al Consell Econòmic i Social .

com

a

representant

municipal

Dinovè.- Designar el Sr. Andrés Moll Huguet com a representant municipal a
la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, i com a suplent Gemma
Fernández Bosch.
Vintè.- Designar a
Andreu Moll Huguet com a representat municipal a la
Associació Leader Illa de Menorca, i com a suplent Gemma Fernández Bosch.
Vint-i-unè.- Designar a Gemma Fernández Bosch com a representant municipal
a la comunitat de propietaris de l’edifici c/. De s’Era, 32, i com a
suplent a Jaume Riudavets Moll.
Vint-i-dosè.- Designar a Gemma Fernández Bosch com a representant municipal
en el Consell Assessor de la Seu Universitària de Menorca i com a suplent a
Mercedes Francesca Bresco.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i
quatre (4) abstencions, del grup socialista.
SETÈ.- EXPEDIENT
ANTERIORS

2/2009,

DE

RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS

D'EXERCICIS

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures,
la Comissió, per tres (3) vots a favor del grup popular i Alternativa per
Es Migjorn Gran i dues (2) abstencions del grup socialista, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.APROVAR
l’expedient
2/2009
de
reconeixement
d’obligacions
d’exercicis anteriors, per un import total de DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-SET
amb QUINZE EUROS (2.627,15 €)segons la relació que figura a l’expedient.
Segon.- FER EFECTIU l’import amb càrrec a la partides corresponents del
pressupost de l’exercici 2009 i d’acord amb les disponibilitats de la
tresoreria municipal.”
Sense entrar en debat se sotmet l’expedient a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i
quatre (4) abstencions, del grup socialista.
VUITÈ.- EXPEDIENT DE BAIXES DE CRÈDITS D'EXERCICIS ANTERIORS
En el vuitè punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori de dia 19 de novembre i que
es transcriu a continuació:
“Es dóna compta de la proposta de baixes de crèdits pendents de cobrament
d’exercicis anteriors. El Sr. Sánchez demana si també hi ha expedient de
baixes de pagament d’exercicis tancats, la secretària de la comissió
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comenta que no. La comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- APROVAR la proposta de baixa dels contrets de diverses partides
d’ingressos d’exercicis tancats, pels motius que s’especifiquen i per la
quantitat de VINT MIL SIS-CENTS VINT-I-SET amb CINQUANTA UN EUROS
(20.627.51 €) d’acord amb la relació següent:

1

BAIXES PER PRESCRIPCIÓ ANY 2004

PARTIDA
04.11200
04.11201
04.11300
04.11400
04.28200
04.31200
04.31201
04.31202
04.31301
04.31302
04.31304
04.32003
04.34200
TOTAL

TOTAL BAIXA
DESCRIPCIÓ
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica
203,76
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
4.765,27
Impost s/vehicles de tracció mecànica
697,42
Impost s/increment valor terrenys
773,15
Impost s/construccions, instal·lacions i obres
132,00
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
1.916,79
Taxa clavegueram
287,71
Taxa per llicències urbanístiques
157,63
Taxa assistència a cursos i Act. Culturals
15,00
Taxa serveis: Activitats Esportives i Ús instal. Esportives
555,00
Taxa prestació servei ajuda a domicili
46,34
Taxa per l’ocupació de la via pública
485,95
Preu Públic per subministrament d’aigua potable
270,14
10.306,16€

2 BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE PREFECTURA DE TRÀNSIT
04.11300
05.11300
06.11300
07.11300
08.11300

Impost s/vehicles de tracció mecànica
Impost s/vehicles de tracció mecànica
Impost s/vehicles de tracció mecànica
Impost s/vehicles de tracció mecànica
Impost s/vehicles de tracció mecànica

TOTAL

31,94
39,19
39,19
39,19
39,19
188,70€

3 BAIXES PER DUPLICATS
07.31002
90,00
05.31200
06.31200
07.31200
08.31200

Taxa per servei de cementiri
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament

TOTAL
4

1.272,23
1.038,96
1.141,92
570,96
4.114,07€

BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE CADASTRE

04.11201
05.11201
06.11201
07.11201
08.11201
06.11200
07.11200

Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica

524,01
603,99
855,55
959,24
878,98
1,30
2,21

08.11200
04.31200
05.31200
06.31200
07.31200
08.31200

Impost s/béns immobles de naturalesa rústica
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament

1,36
66,36
616,85
102,96
102,96
102,96

TOTAL
4.818,73€
5

BAIXES PER INFORME

04.11201
07.11201
06.31002

Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Taxa per servei de cementiri

TOTAL
TOTAL BAIXES ANYS ANTERIORS

468,98
640,87
90,00
1.199,85€
20.627,51€

Segon.- INSTAR intervenció perquè adopti les mesures oportunes per dur a
terme l’acordat.”
Se sotmet la proposta a votació del ple i s’aprova per cinc (5) vots a
favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4)
abstencions, del grup socialista.
NOVÈ.- RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ACORD D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DOTACIÓ DE SERVEIS
DEL CAMÍ PETIT
Atès el recurs de reposició interposat pel Sr. Francisco Ramírez Pons i
altres, hereus tots ells del Sr. Andrés Barber Moll, contra l’acord
d’imposició o ordenació de contribucions especials per raó de l’execució de
les obres de dotació de serveis del camí Petit cantonada Carrer Major,
adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de setembre de 2007;
Atès que els interessats manifesten no ser els titulars de
cadastral 97259.60 i per aquest motiu demanen la modificació
a satisfer les contribucions especials, així com la devolució
de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana dels
exercicis;

la parcel·la
dels obligats
de les quotes
tres darrers

Atès que segons l’informe jurídic emès al respecte, amb posterioritat a
l’acord d’imposició i ordenació han aparegut documents de valor essencial
que evidencien l’error en la determinació dels obligats al pagament de la
parcel·la cadastral 97259.60, error motivat per figurar aquells de forma
incorrecte com a titulars cadastrals;
Atès que s’ha procedit a regularitzar la situació del titular de la finca
davant el Registre de la Propietat i el Cadastre d’Urbana;
I vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Intern i Territori el Ple acorda, per cinc (5) vots a favor, dels grups
popular i alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4) abstencions, del grup
socialista:
SEU PROVISIONAL:
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Primer.- Estimar el recurs de reposició interposat pels Srs Francisco i
Concepción Ramírez Pons, Catalina, María del Carmen, Juan, i María-Soledad
Barber Pons, Andrés Triay Bosch, Andrés i Francesc-Xavier Barber Janer
contra l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials per raó
de l’execució de les obres de dotació de serveis del camí Petit cantonada
carrer Major, i en conseqüència modificar la relació de persones
especialment beneficiades pel que fa exclusivament a la parcel·la amb
referència cadastral 97259,60, que queda de la següent manera:
Nom del contribuent: José Luis Moll Jover
Segon.- Assignar
les bases de repartiment i la quota que s’indica a
continuació al contribuent de la parcel·la cadastral 97259,60:

-

Base d’imposició:
DADES
SECTOR

Superficie
Longitud façana
Valor cadastral
Volum edificab.
TOTAL PARTICIPACIÓ
-

GLOBALS

1.154
59,88
169.997
8.917,50
MITJANA

DADES DE LA FINCA
471,00
31,35
102.464,94
4.945,50

Participació
40,81%
52,35%
60,27%
55,46%
52,23%

Quota
total
a
satisfer
per
la
parcel·la
cadastral
97259.60................................................... 18.113,03 €

Tercer.- Notificar individualment la quota assignada al contribuent de la
parcel·la 97259,60, amb indicació que en el termini d’un mes podrà formular
recurs potestatiu de reposició davant aquest Ajuntament, que podrà versar
sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del
cost que ha de satisfer la persona especialment beneficiada o la quota
assignada.
Quart.- Ordenar la devolució dels ingressos indeguts en concepte Impost de
Béns Immobles de Naturalesa Urbana, corresponent a la finca amb referència
cadastral núm. 9725960EE8292N0001LY, dels exercicis corresponents als anys
2006, 2007, 2008 segons el següent detall:
Rebut
0001072
0001182
0001081

Contret
2006
2007
2008

Subjecte passiu
Barber Moll, Andrés
Barber Moll, Andrés
Barber Moll, Andrés

Ref. cadastral
9725960EE8292N0001LY
9725960EE8292N0001LY
9725960EE8292N0001LY

Import
363,47 €
409,71 €
456,18 €

Cinquè.- Donar de baixa el rebut núm. 0001050 del padró de l’impost sobre
béns immobles de naturalesa urbana 2009 per import de 502,91 € i a nom de
“en investigación”.
Sisè.- Liquidar la quantitat de 1.732,27 €, en concepte de l’impost sobre
béns immobles de naturalesa urbana al titular que a continuació es detalla
segons el següent:
Rebut
0001423
0001424
0001425
0001426

Contret
2006
2007
2008
2009

Subjecte passiu
Moll Jover, José
Moll Jover, José
Moll Jover, José
Moll Jover, José

Luis
Luis
Luis
Luis

Ref. cadastral
9725960EE8292N0001LY
9725960EE8292N0001LY
9725960EE8292N0001LY
9725960EE8292N0001LY

Import
363,47
409,71
456,18
502,91

€
€
€
€

DESÈ.- CONTRACTACIÓ DE
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

LA

GESTIÓ

DELS

SERVEIS

ESPORTIUS

MUNICIPALS:

Es dóna compta de l’expedient tramitat per a la contractació, mitjançant
procediment negociat amb publicitat, de la gestió dels serveis esportius
municipals. La regidora d’esports recorda que el pressupost total de
licitació era de 96.251 € anuals (82.975 de pressupost net i 13.276 € en
concepte d’IVA). La regidora informa que finalment només s’ha presentat una
oferta; emès informe tècnic respecte les ofertes tècniques no avaluables
mitjançant fórmules, la Mesa de contractació va atorgar la següent
puntuació:
Plica Licitador
1

SerproSport SL

Experiència
RRHH
(0 a 20 punts) (20 punts)
15 punts
2 punts

Rendibilització Total
((5 punts)
2 punts
32 punts

La Sra. Francesca continua assenyalant que oberta l’oferta econòmica i
altres criteris avaluables mitjançant fórmules el resultat és el següent:
Plica Licitador

1

Oferta
econòmica-tipus
licitació
(fins 35punts)

SerproSport SL 86.707,47
IVA)
35 punts

Oferta
econòmica –
revisió
de
preus (fins
5 punts)
(amb 65%
5 punts

Ampliació
horària (fins 15 Total
punts)
503 hores
15 punts

55

La valoració final és la següent:
Plica núm. 1 i única: SerproSport SL: 87 punts.
Finalment, la regidora indica que la Mesa de contractació ha formulat
proposta d’adjudicació a favor de Serpro Sport SL. amb CIF B07746902, per
un import de 74.747,82 € més IVA, un termini de 2 anys i d’acord amb les
condicions establertes a l’oferta.
Obert el debat el Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que espera que amb
l’obertura de les dues sales annexes al poliesportiu el número d’usuaris
augmenti, i recorda que s’ha de continuar amb el control del dèficit del
servei per tal que no passi dels 30.000 euros.
Sense més intervencions se sotmet l’expedient a votació i en harmonia amb
el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona el Ple
acorda, per cinc (5) vots a favor, dels grups socialista i alternativa pes
Migjorn Gran, i quatre (4) abstencions, del grup socialista:
PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT la contractació, per procediment
negociat amb publicitat, de la gestió dels serveis esportius municipals a
l’empresa SERPRO SPROT SL per un període de dos anys i un import total de
VUITANTA-SIS MIL SET-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (86.707,47 €)
desglossat en: 25.367’46€ d’import net pels serveis de planificació,
assessorament, coordinació i gestió esportives i 4.058’79 € més tant d’IVA
el 16%, i 49.380’36 € d’import net pels serveis de monitoratge de les
activitats esportives més 7.900’85 € IVA el 16%, i d’acord amb el plec de
clàusules administratives tècniques, les millores horàries, de revisió
d’IPC i altres presentades per l’empresa.
SEU PROVISIONAL:
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SEGON.- APROVÀ la despesa en càrrec a la partida pressupostària 452.22707
del pressupost de 2009.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària que, dins un termini màxim de
10 dies hàbils, comptats des de l’endemà d’haver-se publicat l’adjudicació
en el “perfil del contractant” (www.ajmigjorngran.org) presenti la
documentació prevista a la clàusula 21 del plec de condicions que regeixen
aquesta contractació i dipositi la fiança definitiva de
3.737’39 €, la
qual es podrà formalitza en qualsevol de les formes previstes a l’art. 84
de la LEC SP. L’adjudicació provisional esdevindrà definitiva una volta
complertes
les
obligacions
anteriors,
acreditant
que
compleix
les
condicions necessàries per a la contractació, i transcorreguts 10 dies
hàbils a comptar des del següent el d’haver-se publicat l’adjudicació
provisional en el perfil del contractant.
QUART.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant i notificar-ho a
tots el participants d’aquesta contractació.
Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia la Sra. Elena Baquero
abandona la sessió.
ONZÈ.- PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR C DE LA URBANITACIÓ DE SANT
TOMÀS: SOL·LICITUD AL CIMP ER A LA NO SUBJECCIÓ A LA RESERVA PREVISTA A LA
LLEI 4/2008
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“Vist que la Llei 4/2008 estableix una reserva d’un 30% de l’edificabilitat
de l’ús residencial per a habitatges protegits en el sòl qualificat com
d’urbanitzable i destinat a l’ús residencial, turístic o mixta i la cessió
del 15% del sòl corresponent al percentatge de l’edificabilitat mitjana
ponderada de l’actuació, vist que l’expedient de compensació del sector C
de la urbanització de Sant Tomàs, estava ja iniciat abans que aquesta llei
sortís i el qual s’havia acordat la cessió del 10% del sòl corresponent, és
necessari demanar al Consell Insular de Menorca la no subjecció a la
reserva prevista a la llei esmentada, la Comissió per tres (3) vots a favor
del grup popular i Alternativa per Es Migjorn Gran i dues (2) abstencions
del grup socialista, acorden proposar al Ple el següent acord:
Únic.- Sol·licitar al Consell Insular de Menorca l’exoneració de
subjecció del Projecte de compensació del Sector C de la urbanització
Sant Tomàs a la reserva prevista a l’article 6 de la Llei 4/2008 o a
seva reducció, així com la reducció i el percentatge previst a l’article
fins a un 10%, en l’àmbit d’actuació assenyalat.”

la
de
la
7,

La secretària demana la paraula per indicar que, segons informe jurídic,
els articles 6 i 7 de la Llei 4/2008 no són d’aplicació al projecte de
compensació del sector C de la urbanització de Sant Tomàs, per la qual cosa
no és necessari adoptar aquest acord; indica que la petició es fa atès que
des del Consell Insular s’ha demanat que es faci i així ho proposa
l’assessor jurídic en el seu informe; assenyala que l’informe també diu
que, feta la petició per escrit al Consell, telefònicament s’ha indicat que
aquesta s’ha de fer mitjançant acord plenari.
Se sotmet la proposta continguda al dictamen a votació i s’aprova per
unanimitat.
Es reincorpora a la sessió la regidora del grup socialista, Sra. Baquero.

DOTZÈ.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR I ELS AJUNTAMENTS
PRESTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE NETEJA DE PLATGES 2010-2018
La secretària llegeix el dictamen emès
Serveis a la Persona de data 8 d’octubre:

per

la

Comissió

PER

A

LA

Informativa

de

“A continuació la Sra. Mercedes Francesca explica que la duració d’aquest
conveni és del 2010 al 2018 igual a l’anterior conveni que era també per
vuit anys i que no hi ha hagut increment de puja respecte a l’any anterior.
La Sra. Baquero demana quína polèmica hi ha hagut amb el servei de neteja a
la platja de Sant Tomás. La Sra. Francesca contesta que hi ha hagut un
escrit presentat per alguns representants dels hotels i establiments de la
Urbanització de Sant Tomás, en el qual es queixaven del servei de neteja
diari de la platja ja que hi ha moltes llosques, algues i demés. Explica
que es crida al Consell Insular de Menorca, i és molt difícil localitzar al
Sr. Roig, que era l’encarregat d’aquest servei, no obstant la darrera
vegada que es va cridar al CIM li van comunicar verbalment, que ens hauríem
de dirigir directament al Director Insular per qualsevol assumpte d’aquest
servei, facilitant-nos el seu mòbil per localitzar-lo. També es fa constar
que alhora de retirar les algues de les platges, hi ha molta problemàtica
per motius medi ambientals i resulta que arriba que fan molta mala olor i
és motiu de queixa per part dels turistes i visitants, segons fan constar
als qüestionaris de satisfacció que omplen als hotels quan marxen de
l’illa. La darrera vegada per retirar un tronc de la platja van estar dies
ha venir a recollir-lo i açò no es pot permetre.
La Sra. Baquero demana si els altres anys hi havia tantes queixes, la Sra.
Bresco contesta que al manco enguany han sortit moltes algues i és un dels
motius que han generat més malestar, perquè arriba que fan mala olor si no
es retiren.
Després d’un reiterat debat sobre si interessa prou aquest conveni per tots
els motius exposats i sobretot per l’extensa duració d’exercicis de
l’esmentat ; la Comissió, amb tres (3) vots a favor del grup Popular i
Alternativa pes Migjorn i dues (2) abstencions del grup Socialista proposa
al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni entre el CIM i els ajuntaments de Maó,
Ciutadella, Sant Lluis, Alaior, Mercadal, Ferreries i Es Migjorn Gran per a
la prestació del servei integral de neteja de platges, els accessos i
l’entorn 2010-2018.
Segon.- COMUNICAR el CIM mitjançant escrit les queixes hagudes per aquest
servei de neteja integral de platges.
Tercer.- ES FACI cada any un anàlisi de satisfacció d’aquest servei.”
La Sra. Francesca demana la paraula i indica que el conveni no s’ha passat
a Ple fins avui per decisió del Sr. Batle, que no va voler aprovar-lo en la
sessió de dia 13 d’octubre. Diu que mitjançant el conveni es dóna un servei
que, si bé no és del tot satisfactori, a dia d’avui l’Ajuntament no podria
assumir directament ja que es tracta de la neteja de 7 platges.
La Sra. Baquero diu que a la Comissió la Sra. Francesca va dir que els hi
passaria una còpia però que ella no ha l’ha rebuda.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, vol fer constar que el seu grup està
d’acord amb l’esquema del servei mancomunat encara que é inevitable que es
presentin queixes; comenta que el servei ja fa anàlisis de satisfacció, per
la qual cosa considera ridícul el tercer punt d’acord.
SEU PROVISIONAL:
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El Sr. Batle diu que no hi ha inconvenient en suprimir el tercer punt
d’acord; se sotmet l’expedient a votació i el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- APROVAR el conveni entre el CIM i els ajuntaments de Maó,
Ciutadella, Sant Lluis, Alaior, Mercadal, Ferreries i Es Migjorn Gran per a
la prestació del servei integral de neteja de platges, els accessos i
l’entorn 2010-2018.
Segon.- COMUNICAR el CIM mitjançant escrit les queixes hagudes per aquest
servei de neteja integral de platges.
TRETZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA MILLORA DE LA NETEJA DE PLATGES
Es llegeix la moció presentada pel grup popular
Comissió Informativa de Serveis a la Persona:

i

dictaminada

per

la

“MOCIÓ MILLORA NETEJA DE PLATGES
Atès que el Consell Insular de Menorca dur a terme el servei de la neteja
de platges del municipi des Migjorn Gran
Atès que aquest Ajuntament ha rebut queixes del servei de neteja de platges
durant la temporada turística 2009 a les platges de Sant Tomàs i Sant
Adeodat, per part dels turistes i dels propis hotelers de la zona
Atès que la totalitat dels hotelers de Sant Tomàs han entrat un escrit a
l’Ajuntament des Migjorn Gran manifestant la necessitat de millorar el
servei de neteja cara a la propera temporada 2010
Atès que la neteja de les platges es un dels aspectes més valorats pels
nostres turistes i visitants, i forma part de la imatge turística de la
Illa
Atès que el nostre Ajuntament està punt de signar un Conveni amb el CIM pe
a la neteja de platges, per un període de 8 anys de durada
Per tots aquests motius, presentem la següent proposta d’acord
El Ple de la Corporació de l’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Consell
Insular de Menorca a realitzar amb més cura la neteja de les platges de
Sant Tomàs i Sant Adeodat i a millorar el servei per a la temporada 2010
A considerar la importància que té que les nostres platges estiguin lliures
de posidonia durant tota la temporada turística, i que aquesta comença el
dia 1er de maig i finalitza el 31 d’octubre, independent de la ocupació
hotelera de la Urbanització
A considerar la importància que té que
les
nostres
platges
estiguin
totalment lliures de tota classe d’objectes tals com troncs d’arbres, etc,
tant per la imatge que es dona als visitants com per la perillositat que
representa pels usuaris de la platja i també per les embarcacions
Es Migjorn Gran, 17 de novembre de 2009
Mercè Francesca. Portaveu del Grup Popular “
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que presentar una moció sobre el
servei és polititzar el tema i que no està d’acord. La portaveu popular
proposa deixar la moció sobre la taula; indica que enviarà una còpia a cada
grup polític i que es tractarà la moció a un pròxim Ple.

Se sotmet a votació la
s’aprova per unanimitat.

proposta

de

deixar

la

moció

sobre

CATORZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR: IMPLICACIÓ DEL GOVERN
MANTENIMENT I MILLORA DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA

la

taula

BALEAR

EN

i
EL

Es llegeix la moció presentada pel grup popular i dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa de Serveis a la Persona:
“MOCIÓ SOBRE IMPLICACIÓ DEL GOVERN BALEAR EN EL MANTENIMENT I MILLORA DE
LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA.
Atès que el Ple de dia 08,03,2006 va aprovar el “DOCUMENT D'ANÀLISI I
MILLORA DE LA SITUACIÓ DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA” fruit de la
participació entre els ajuntaments de Menorca, les escoles de música i el
Consell.
Atès que la demanda social per rebre ensenyament musical a Menorca és cada
dia creixent i que ni les escoles municipals ni el Conservatori de Música
de Menorca disposen de les instal·lacions adecuades ni tampoc dels recursos
necessaris per al seu manteniment,
Per tots aquests motius, presentem la següent MOCIÓ:
Primer.- Manifestar la vigència del “Document d'anàlisi i millora de la
situació de les escoles municipals de música” i per tant remetre'l de nou
al Govern com a document de referència per les actuacions que es
desenvolupin.
Segon.- Instar al Govern de les Illes Balears a donar el suport necessari
per tal de garantir, de forma conjunta amb els ajuntaments, en bon
funcionament de les escoles municipals de música.
Tercer.- Instar al Govern de les Illes Balears a estudiar la viabilitat de
redactar conjuntament amb els ajuntaments i el Consell de Menorca, un PLA
D'ENSENYAMENT MUSICAL DE MENORCA, donades les especificitats posades de
manifest en el citat DOCUMENT D'ANÀLISI.
Es Migjorn Gran, 11 de novembre de 2009”
Sense entrar
unanimitat.

en

debat

se

sotmet

la

moció

a

votació

i

s’aprova

per

QUINZÈ.- MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Es llegeix la moció presentada conjuntament pels tres
municipals i dictaminada favorablement per la Comissió
Serveis a la Persona:

grups polítics
Informativa de

“Assumpte: Dia Internacional contra la violència de gènere
Les Nacions Unides va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional
contra la violència de gènere per tal de simbolitzar amb aquest dia una
data que representi una repulsa generalitzada, a tot el món, contra
qualsevol forma de violència que pateixen les dones.
Durant l’any 2009 ja s’han produït 53 assassinats al nostre país, i encara
que les administracions prenen mesures per combatre aquesta lacra, a dia
d’avui hi manquen recursos i mitjans, per tant els poders públics, les
institucions, les associacions i els ciutadans, ens hem d’involucrar de
SEU PROVISIONAL:
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manera conjunta en la lluita contra el maltractament que pateixen moltes
dones.
La violència de gènere, en totes les seves manifestacions, (violència
domèstica, sexual, tràfic de persones, assetjaments …) és un atemptat
contra els drets humans que vulnera, entre d’altres, el dret a la dignitat,
a la integritat física i psíquica, a la llibertat i al ple desenvolupament
de la personalitat. No podem consentir que la violència de gènere encara
avui sigui una realitat a la nostra societat.
La situació es tan greu, que com cada any es fa necessari insistir en el
compliment i implementació de mesures ja existents i adoptar unes altres de
noves, dirigides a contribuir a l’eradicació de la violència de gènere.
Per tot el que s’ha exposat, els grups polítics de l’Ajuntament des Migjorn
Gran acorden:
1.- Condemnar la violència contra les dones i la discriminació en què es
basa i mostrar la seva solidaritat vers les víctimes.
2.- Instar al Govern de la nació a que dediqui els recursos econòmics
necessaris i imprescindibles per al ple desenvolupament i execució de la
Llei Integral de Mesures de Protecció contra la Violència de Gènere, i que
no es redueixin les partides pressupostàries per a 2010 destinades a la
lluita contra la violència de gènere.
3.- Instar al Govern de la nació, al Govern Balear i al Govern del Consell
Insular de Menorca, a que dugui a terme i doni suport a les iniciatives i
programes necessaris encaminats a visualitzar aquesta terrible lacra que
patim i a comprometre a la societat, en el seu conjunt, per a la seva
eradicació.”
Sense entrar
unanimitat.
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Abans de passar al torn de precs i suggeriments, el Sr. Batle demana si els
diferents grups municipals desitgen introduir per urgència qualque assumpte
a l’ordre del dia. El portaveu socialista diu que vol introduir un, que és
la següent moció:
SETZÈ.- MOCIÓ: NECESSITAT DICTAMEN COMISSIÓ HISENDA ABANS DE L’APROVACIÓ DE
TOTES LES FACTURES I DESPESES PER LA COMISSIÓ DE GOVERN
Després d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a estudiar el seu
contingut. La moció diu:
“Atès que des de l’estiu a La Sala hi ha un govern en minoria.
Atès que el sr. batle va manifestar que a partir d’aquesta nova situació
s’hauria de parlar més amb els dos grups de l’oposició.
Atès que fins a la data d’avui el nostre grup no ha notat encara cap canvi
de tarannà ni en el batle ni tampoc en la regidora que l’acompanya des del
començament (Mercè), ni el regidor que s’hi va incorporar quan dimití el
tinent de batle d’hisenda (Jaume); en canvi, de moment, volem atorgar el
nostre vot de confiança a la regidora que ha substituït l’altra regidora
dimissionària (Gemma)...

Atès que suposam que, per inèrcia, en les sessions de la comissió de govern
dels mesos de setembre, octubre i novembre s’hi ha seguit passant les
despeses, per bé que ara aquesta és mono-color (PP), sense dictamen de la
comissió informativa d’Hisenda, on sí hi és correctament reflectida la
proporció de la correlació de les forces polítiques del consistori
municipal.
És per l’exposat fins aquí que proposam que el Ple adopti aquest
ACORD
L’Ajuntament-ple insta el Sr. Batle que totes les despeses i factures que
hagin de ser aprovades per la comissió de govern rebin el dictamen previ de
la comissió informativa d’Hisenda, a partir del dia primer del mes de
desembre d'enguany.
Proposta que esperam s’aprovi perquè és de justícia.”
Obert el debat, la portaveu popular diu que el seu grup no té inconvenient
però que la competència d’aprovar les factures és de la Junta de Govern
Local, per la qual cosa les factures no quedaran aturades per decisió de la
Comissió Informativa sinó que passaran a Junta, ja que en aquest òrgan
estan presents tots els membres de l’equip de govern que són els que en tot
cas encarreguen les feines o el material que després passa a aprovació.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que la filosofia d’aquesta moció
és que el seu grup pugui assabentar-se de les despeses municipals; que no
vol ni pot decidir, només vol exercir un cert control, i que serà l’òrgan
competent –la Junta de Govern- el que evidentment decidirà. El portaveu
socialista, Sr. Moll, afegeix que així podran rebre explicacions de les
despeses.
La portaveu d’alternativa pes Migjorn Gran diu que està d’acord amb la
moció, i que una de les seves queixes quan formava part de l’equip de
govern era que moltes factures quedaven pendents al no saber a què
corresponien o qui havia encarregat la despesa.
Sense més intervencions
unanimitat.
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DISSETÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
17.1.- Pregunta de la portaveu d’alternativa pes Migjorn Gran: quan
s’aprovaran els pressuposts? el Sr. Batle contesta que dilluns intentarà
passar una còpia de l’esborrany a cada grup.
17.2.- Prec del portaveu socialista: el grup socialista va presentar un
escrit demanant còpia d’un conveni signat entre el Sr. Batle i la Policia
sobre les festes; demana que se’l faci arribar. El Sr. Batle diu que li
enviarà una còpia.
17.3.- Prec del portaveu socialista: a la sessió del Ple de dia 13
d’octubre el Sr. Batle va dir que al dia següent contestaria a les
preguntes presentades davant el Ple del mes de juliol; també va dir que
explicaria les despeses de l’escoleta infantil. Quan pensa contestar?
El Sr. Batle respon que a continuació respondrà a les preguntes formulades
al Ple de juliol. Per la seva banda, la regidora popular, Sra. Fernández,
diu que ella ja ha citat al portaveu socialista pel proper dimecres amb la
intenció de explicar-li les despeses de l’escoleta.
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A continuació es llegeixen les preguntes
totes elles del grup socialista.

presentades el mes de juliol,

17.4.- Pregunta del grup socialista: “Atès que el batle de la Corporació
ens va informar a diferents comissions informatives d’urbanisme que
desconeixia que s’estaven fent obres sense llicència municipal a l’Hotel
Victoria Playa, i que desprès en plenari va rebutjar ratificar-se en
aquestes afirmacions davant els seus companys de l’equip de govern, ara,
davant el màxim òrgan de l’Ajuntament feim al Batle les següents preguntes:
Es ratifica el batle Andrés Moll que ell no sabia res de l’execució
d’aquestes obres? Què sabia exactament el batle a banda que hi havia
presentada una sol·licitud de llicència? Va parlamentar, sí o no, el batle
amb el promotor d’aquesta obra privada abans del seu inici?”
El Sr. Batle diu que ja va contestar a aquesta pregunta en el Ple de juliol
i que no vol tornar a contestar.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que allò no va ser una resposta i
que faci el favor de contestar o sinó el seu grup ja no presentarà cap
pregunta més atesa la seva manca de respecte.
El Sr. Batle diu que no vol contestar, que existeix un expedient obert i
que es reserva la seva contesta per quan s’hagi tancat l’expedient; diu que
quan l’empresa afectada presenti al·legacions ell es manifestarà.
La portaveu d’alternativa pes Migjorn Gran diu que açò no és una resposta,
i la Sra. Baquero, del grup socialista, diu que la resta de l’equip de
govern es partícip i responsable de la situació davant l’actitud del Sr.
Batle.
El Sr. Batle diu que ell no es nega a contestar, només que contestarà quan
s’hagi tancat l’expedient. El portaveu socialista diu que la postura del
Sr. Batle és de manca de transparència.
El Sr. Batle ordena a la secretària que llegeixi la segona pregunta.
17.5.- Pregunta del grup socialista: “En relació a les declaracions del
batle a la darrera comissió d’urbanisme afirmant que els expedients de
disciplina urbanística no s’havien tramitat per vacances dels tècnics. Atès
que hem demanat una comissió per aclarir aquesta informació ja que ens
consta que no ha esta així: Quines són les raons reals d’aquest nou retard,
un més, en la tramitació d’expedients de disciplina?”
El Sr. Batle contesta que ara no hi ha retards, que els expedients van
sortint en funció de la feina del personal i van passant per comissió.
El Sr. Sánchez diu que el Sr. Batle és únic justificant el retard, i el Sr.
Batle afirma que en 2007 van trobar expedients de fa 8 anys. La Sra Mira
diu que és estèril donar culpes a equips anteriors; manifesta que quan ella
governava insistia al Sr. Batle per tirar endavant els expedients i que és
cert que hi ha retard. El Sr. Batle tanca el tema indicant que abans hi
havia retard però ara no.
17.6.- Pregunta del grup socialista: “Atès que una vesina de la figuerenya
va fer obres a la seva casa, sense l’obligada llicència municipal, i el
batle va manifestar que ell mateix havia lliurat l’expedient de disciplina
al Consorci per a la protecció del sòl rústec de l’illa; pot el batle
contestar al plenari a quina persona del consorci va fer l’entrega, en
quina data es va produir aquesta, quin és el nombre de registre de sortida
de l’ajuntament i quin és el nombre d’entrada al consorci? Quines notícies

té el batle sobre aquestes obres com a representant de l’ajuntament al
consorci?”
El Sr. Batle contesta que l’expedient va sortir de l’Ajuntament el 16
d’abril de 2009 amb el nombre 566 i va entrar al Consorci el 17 d’abril amb
el nombre 109. Diu que l’expedient segueix el seu tràmit normal.
El portaveu socialista diu que les dades són certes
ja que s’han
comprovat, però vol fer constar que ja fa més d’un any que el Sr. Batle va
dir que l’expedient s’havia lliurat al Consell.
17.7.- Pregunta del grup socialista: “Atès que en comissió de cultura s’ha
tractat la mala relació entre algunes associacions del poble i l’equip de
govern. Atès que tant el nostre grup com les regidores Puri Mira i Mercedes
Francesca hem publicat la nostra postura en premsa escrita. Atès que amb
posterioritat s’ha evidenciat un clar desenteniment en l’organització
d’actes entre la banda de música i l’Ajuntament: Es ratifiquen les dues
regidores en les seves declaracions? A què es deu que l’Ajuntament no
constés en els agraïments de la Banda de Música en la presentació del seu
concert d’estiu el dissabte 11 de juliol? Quin és el motiu que, a
diferència dels altres anys, enguany no hi hagués unes cadires reservades
pel Consistori? Per què el batle no assistí en aquest concert?
El Sr. Batle contesta que és la Banda de Música la que hauria de dir a què
es deu que l’Ajuntament no constés en la relació d’agraïments, així com el
motiu que enguany no hi hagués cadires reservades a l’Ajuntament.
Finalment, afirma que no existeix cap norma que obligui a donar compta al
Ple del motiu de la no assistència del Batle a determinats actes.
17.8.- Atès que estem a una setmana de les festes patronals de Sant
Cristòfol de ses Corregudes i que en el ple de Sant Pere el batle va
manifestar que dia 9 de juliol es faria un acte institucional d’aniversari
del nostre Ajuntament: se’ns pot informar d’aquest assumpte a nivell
institucional? Quins plans té l’equip de govern?
El Sr. Batle contesta que no van veure prou interès ni entusiasme i van
decidir no fer res. El portaveu socialista demana si es refereix a
una
manca d’interès per part de l’equip de govern i el Sr. Batle diu que no és
precisament de l’equip de govern. El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu
que el Sr. Batle no s’hauria d’haver compromès institucionalment ja que açò
va ocasionar que els membres del grup socialista es reservessin el dia per
assistir a l’acte i comentessin el tema amb alguns dels possibles
convidats.
17.9.- Atès que el nostre poble ha estat protagonista de fets que atempten
contra la necessària seguretat ciutadana del nostre municipi amb una doble
agressió a un matrimoni de turistes en el carrer major: el veí pigà a
l’home i el seu ca mossegà la dona. Atès que, a més a més, el batle va fer
unes penoses declaracions a un diari insular que, damunt, justifiquen i
treuen importància a aquest fet. Atès que, a més a més, el batle va
declarar en fals als mitjans de comunicació sobre la situació de liquidació
de les multes dels vesins implicats. Pot el batle explicar quin ha estat
realment l’historial de multes en el cas de la família del ca del carrer
major? Es ratifica el batle en les seves declaracions en els mitjans
disculpant aquesta família? Pot explicar davant el plenari quin ha estat el
protocol d’actuació de la policia municipal?
El Sr. Batle contesta que ell no va disculpar ningú, no va justificar res i
no és cert que li restés importància; de fet, va anar a rallar amb la Sra.
Jutgessa a Ciutadella. Diu que la policia local vigila i tramita les
denúncies davant la Delegació del Govern. Comenta que el juliol el Consell
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Insular va embargar, per un import que supera els 800 € i en concepte de
vàries multes impagades, als vesins afectats.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana moderació al Sr. Batle en les
seves declaracions, i li prega que repassi el que va dir en premsa per tal
de comprovar que
sí va justificar l’actuació de la família del ca. El
portaveu socialista diu que sap que alguns vesins d’aquesta família van fer
una carta comentant les declaracions del Sr. Batle.
17.10.- Atès que la biblioteca és un servei municipal que d’ençà fa un
temps (dins el passat mandat municipal) va passar d’obrir al públic dues
hores a obrir-ne quatre; atès que és un servei necessari tots els dies de
l’any, però que els mesos d’estiu ho és encara més, ja que el nombre
d’usuaris augmenta considerablement: per quin motiu la biblioteca va
romandre tancada abans d’ahir?
El Sr. Batle contesta que la bibliotecària va gaudir d’un dia per assumpte
personal i no se la va poder suplir. El Sr. Sánchez demana el motiu i el
Sr. Batle diu que s’informarà.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, a
les 22:20 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretària, certific.

