ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 29/09/2011.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 29/09/2011, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Pedro G. Moll Triay
Regidors:
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
Sr. Víctor Martí Salas
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
28.7.2011, sense entrar a debat se sotmeten a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
És dóna compta al Ple de les resolucions d’Alcaldia des de el 13 de juny de
2011 a data 26 de setembre de 2011 i que fan referència a assumptes
d’organització i funcionament (grups polítics i portaveus, nomenament de
membres de la Junta de Govern Local i tinents de Batle, delegació de
competències en els tinents de Batle, delegació de competències en la Junta
de Govern Local); de personal (llista d’admesos i exclosos convocatòria
places policia local i nomenament de tribunal qualificador, concessió
d’assumptes propis, concessió de vacances, llista definitiva de la borsa de
treball de director de temps lliure de l’escola d’estiu, acceptació de
recusació membre tribunal, nomenament de directora de temps lliure escola
d’estiu, llista definitiva de borsa de treball monitors de temps lliure
escola d’estiu, nomenament de dos monitors de temps lliure, llista
d’admesos al concurs per a la borsa de l’escola de música municipal,
nomenament de professora de música); de intervenció (aprovació de despeses
i pagaments a justificar); de recaptació (liquidació IAE 4t trimestre,
padró impost de béns immobles de naturalesa rústica, padró impost de béns
immobles de naturalesa urbana, padró arbitris 2011-entrada de vehicles,
cementiri, veda de caça-, padró impost d’activitats econòmiques, padró de
fems, plusvàlues, baixes i devolucions de part de rebuts, padró escola
d’estiu juliol i agost, padró addicional serveis i activitats esportives,
padró escola infantil, padró activitats esportives- juliol, agost,
setembre-, servei d’ajuda a domicili, servei de centre d’estades diürnes,
liquidació del conveni per a la reserva i ocupació de places d’estades
diürnes per a gent gran, renovació lloguer nínxol, denegació d’aparcament,
col·laboracions programa de festes de Sant Cristòfol 2011, baixes i
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devolucions d’activitats esportives –abril, maig, juny, juliol i agost-,
baixes i devolucions d’escola d’estiu, baixa i nova liquidació de fems,
anul·lació de denúncia, baixa de fems, baixa i devolució d’ajut de servei a
domicili, padró d’aigua 2n trimestre, sol·licitud d’informe a secretària,
baixa trimestral i devolució de l’impost de vehicles de tracció mecànica,
devolució d’ingressos indeguts. Resolució d’al·legacions a la denúncia per
infracció de l’ordenança de trànsit, autorització de pròrroga de nínxol,
alta de guals, baixa i devolució de cementiri, baixa impost de béns
immobles de naturalesa urbana, concessió comptador d’aigua); d’urbanisme
(concessió de llicència obres menors, ordre d’execució, llicències fira de
Sant Cristòfol 2011, ocupació via pública Sant Cristòfol 2011, llicències
de primera ocupació, llicències d’obertura i funcionament, recursos de
reposició, designació de lletrat i procurador, eliminació de pas de
vianants, desistiment de llicència d’obra menor, pròrrogues de llicències);
de disciplina urbanística (arxiu d’expedient sancionador per pagament de
sanció,
arxiu
d’expedient,
resolució
d’expedients
sancionadors
per
infracció urbanística, incoació d’expedients sancionadors per infracció
urbanística,
pròrroga
del
termini
per
legalitzar);
d’expedients
sancionadors d’ordenança de l’ús i aprofitament de les platges; de
contractació (designació de lletrat i procurador en procediment contenciós
i inici d’expedient de contractació obres); de cementiri (trasllat de
restes, cessió a perpetuïtat, inhumació cendres, inhumació restes) i
cultura (nomenament de representants a la comissió avaluadora
d’ajuts al
foment del català).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- NOMENAMENT REPRESENTATS DE L'AJUNTAMENT EN ÒRGANS COL·LEGIATS
Es llegeix la proposta del Batle que es transcriu a continuació:
“Atès que l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, disposa que correspon al Ple els acords relatius a la
participació en organitzacions supramunicipals.
A l’efecte de nomenar els representats municipals a diversos organismes
venc a elevar la següent
PROPOSTA
PRIMER.- Designar al Sr. Jordi Vidal Pons com a representant de
l’Ajuntament al CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL i com a suplent el Sr. Pedro G.
Moll Triay
SEGON.- Designar al Sr. Jordi Vidal Pons com a representant de l’Ajuntament
a la JUNTA GESTORA DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LES
ILLES BALEARS i com a suplent el Sr. Pedro G. Moll Triay
TERCER.- Designar al Sr. Pedro G. Moll Triay com a representant de
l’Ajuntament en
la JUNTA INSULAR DE CAÇA i com a suplent el Sr. Jordi
Vidal Pons.
Es Migjorn Gran, 26 de setembre de 2011
EL BATLE
Pedro G. Moll Triay”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta de tres òrgans
col·legiats on el Consell Insular de Menorca ha demanat representació

municipal en data posterior al Ple de data 30 de juny de 2011 que nomenava
la resta de representants en òrgans col·legiats.
La Sra. Fernández diu que el seu grup no té res a dir.
Sense més intervencions se sotmet a votació i s’aprova per cinc vots a
favor (5) del grup socialista i quatre (4) abstencions del grup popular.
QUART.- FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2012
Es llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa de serveis a la persona:
“Vista la proposta presentada per l’Alcaldia en relació als dies de Festes
Locals per al 2012 i atès que enguany Sant Antoni i Sant Cristòfol des Sant
cauen en dies feiners; la Comissió, per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ASSENYALAR com a dies festius en l’àmbit del municipi des Migjorn
Gran per l’any 2012, les següents dates:
-

17 de gener de 2012
10 de juliol de 2012

SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Conselleria de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears.”
Sense entrar a debat se sotmet la proposta d’Alcaldia a votació i, en
harmonia amb el dictamen de la Comissió, el Ple l’aprova per unanimitat.
CINQUÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Es llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 15.9.2011:
“Ateses les diferents sol·licituds de devolució de fiances definitives
dipositades per garantir l’execució de diversos contractes. La comissió,
per unanimitat, proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
1r.- Tornar la fiança dipositada per JUAN MORA, S.A. per import total de
MIL CINC-CENTS SEIXANTA DOS amb SEIXANTA TRES EUROS (1.562,63 €) com a
garantia definitiva del contracte “Instal·lació d’enllumenat públic al nou
carrer d’accés a la Z.E.M. des Migjorn Gran”
2n.- Tornar la fiança dipositada per CONSTRUCCIONS JOAN MARQUES, S.L. per
import total de SIS-CENTS VINT-I-QUATRE amb NORANTA CINC euros (624,95 €)
com a garantia definitiva del contracte “Obres de reforma d’un vestuari del
Poliesportiu municipal”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’un tràmit obligatori
que s’ha de fer quan ha passat el termini de garantia dels contractes
d’obres.
Se sotmet la proposta a votació i, s’aprova per unanimitat.
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SISÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DOTACIÓ DE SERVEIS DEL CAMÍ DE S'EXCORXADOR
Es llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 15.9.2011, que es transcriu a continuació:
“PRIMER.- APROVAR l’expedient d’ordenació i imposició de contribucions
especials a les persones beneficiades per raó de l’execució del projecte de
les obres de dotació de serveis del Camí de s’Escorxador.
SEGON.- FIXAR en un 90% el percentatge del cost que hauran de satisfer les
persones especialment beneficiades.
TERCER.- FIXAR en 27.227,55 € la quantitat a repartir per contribucions
especials, segons l’aplicació del 90% sobre el pressupost total del
projecte modificat i instal·lació de la bomba.
QUART.- APROVAR les bases de repartiment i les quotes assignades a cada
contribuent que figuren reflectides a l’informe tècnic de l’expedient de
contribucions especials.
CINQUÈ.- NOTIFICAR individualment les quotes assignades a cada contribuent,
amb indicació que en el termini d’un mes podran formular recurs potestatiu
de reposició davant aquest Ajuntament, que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han
de
satisfer
les
persones
especialment
beneficiades
o
les
quotes
assignades.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta del “projecte de dotació
de serveis del camí de s’Excorxador”, que en un inici les seves despeses es
van repartir entre els propietaris que es beneficiaven i l’Ajuntament. El
Sr. Batle comenta que el projecte ha estat més costos i en conseqüència,
les despeses s’han de repercutir en els propietaris i el propi Ajuntament.
El Sr. Batle diu que ahir va tenir una reunió amb els propietaris afectats,
en la qual uns propietaris es van manifestar d’acord amb les noves despeses
i altres en desacord. A més els propietaris van manifestar que els mancava
encara fer el tercer pagament de les contribucions especials inicials.
El Sr. Batle explica que els propietaris tindran un sobrecost d’uns 4.000€
cadascun i l’Ajuntament d’uns 9.000€.
El Sr. Batle comenta que en la reunió mantinguda amb els propietaris
afectats, alguns d’ells van manifestar que hi havia coses al projecte que
finalment no s’han executat. Per la qual cosa, el matí del dia del Ple
havia mantingut una reunió amb el tècnic redactor del projecte i director
de l’obra, junt amb la tècnica municipal per tal de revisar les partides
pressupostades i vertaderament executades. El Sr. Batle comenta que ha
quedat dimarts amb el constructor per repassar les partides executades.
El Sr. Batle conclou que si de la revisió de les partides surt un cost
inferior de les obres, es procedirà a la liquidació de la contribució
especial a favor dels propietaris.
El Sr. Verdú diu que es fa difícil d’entendre que s’hagin donat tantes
controvèrsies en un projecte tan petit. El projecte inicial preveia el
paviment amb panot i ja abans de començar les obres es va decidir que fos
adoquinat. Des de el primer moment es va donar un error important al
projecte al preveure la capacitat del pou de bombeig en 500 litres quan
finalment ha estat de 5.000 litres. El Sr. Verdú diu que el director de

l’obra es un desastre i considera
precisament no són els veïns.

que

hi

ha

altres

responsables

i

El Sr. Batle contesta que l’equip de govern està d’acord amb ell. I comenta
que dimarts faran un replanteig a l’obra per clarificar si s’han executat
els metres que diu el projecte que s’havien de fer.
El Sr. Verdú diu que s’haurien de demanar responsabilitats pels errors del
projecte i del director de l’obra. Aquests errors al final el paguen els
veïns, ja que amb el canvi de paviment hi ha hagut un augment de 5.000€
El Sr. Batle comenta que també es va donar un problema amb el punt de
connexió a GESA.
El Sr. Verdú diu que si el mateix que ha fet aquestes obres en fa d’altres
arribarà a arruïnar l’Ajuntament.
El Sr. Batle recorda que va ser el mateix que va fer el projecte del Camp
de Futbol i només havia pressupostat una porteria. El Sr. Batle comenta que
ha estat difícil d’explicar l’augment de despeses als propietaris afectats
per les contribucions especials.
El Sr. Verdú comenta que quan aquesta empresa fa obres grosses, desprès les
despeses es disparen i ho acaben pagant els migjorners.
El Sr. Batle diu que en aquest cas el director de l’obra pràcticament no ha
existit i no ha anat revisant les partides que s’havien d’executar. El
Batle considera que es podria haver evitat 5.000 o 6.000 €.
El Sr. Verdú insisteix en que s’haurien de demanar responsabilitats. Ja que
el pressupost s’ha incrementat en un 50%.
La Sra. Baquero diu que el grup socialista ha de fer front a despeses
heretades.
El Sr. Verdú recordar que l’antic Batle va fer coses bones i dolentes.
El Sr. Batle diu que el debat s’està anant cap a temes que no són objecte
d’aquest punt, per la qual proposa donar per finalitzat el debat i passar a
votació.
Se sotmet a votació l’expedient i el Ple l’aprova per cinc (5) vots a favor
del grup socialista i quatre (4) abstencions del grup popular.
SETÈ.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT
SERVEIS A LA PERSONA

DE

LA

COMISSIÓ

INFORMATIVA

PERMANENT

DE

La secretària interina llegeix la proposta d’Alcaldia 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;
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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.
Atesa la conveniència de modificar l’horari acordat de la Comissió
Informativa permanent de Serveis a la Persona, venc a proposar al Ple la
següent
PROPOSTA
ÚNIC.- Fixar la periodicitat bimensual de les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa permanent de Serveis a la Persona i a aquest efecte
acordar la celebració d’aquestes el tercer dijous de cada mes senar a les
13.30h. . En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la Comissió
Informativa ordinària es celebrarà el dia hàbil immediatament posterior.
SEGON.- Acordar convocar totes les comissions informatives extraordinàries
que siguin necessàries per al bon funcionament de l’Ajuntament..
Es Migjorn Gran, 26 de setembre de 2011
EL BATLE,
Pedro G. Moll Triay”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que l’únic canvi realitzat amb
l’esmentada proposta ha estat retrasar mitja hora la Comissió i que aquesta
variació ja s’havia parlat amb el grup popular.
Sense més intervencions se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
VUITÈ.- MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA PER INSTAR A LA CONSELLERIA DE SALUT DEL
GOVERN BALEAR A LA RECUPERACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ D'UNA
RESIDÈNCIA O ANNEX PER ALLOTJAMENT D'ACOMPANYANTS O PACIENTS DE LLARGA
DURADA DE L'HOSPITAL DE SON ESPASES
És llegeix la moció presentada pel grup socialista que es transcriu a
continuació:
“ ASSUMPTE: PROPOSTA PER INSTAR A LA CONSELLERIA DE SALUT DEL GOVERN BALEAR
A LA RECUPERACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ D'UNA RESIDÈNCIA O ANNEX PER
ALLOTJAMENT D'ACOMPANYANTS I PACIENTS DE LLARGA DURADA DE L'HOSPITAL SON
ESPASES.
A
finals de l'any passat es va possar en funcionament el nou
hospital Son Espases a Palma de Mallorca, per substituir l'antic hospital
de Son Dureta.
El nou hospital ha tingut un cost de quasi 350 milions
d'euros i està dotat de les darreres tecnologies i disposa d'un heliport
operatiu les 24 hores del dia.

A Menorca malauradament no es disposa de mitjans humans i tecnològics
suficients i en alguns casos és necessari desplaçar-se a Mallorca. Aquest
fet suposa un greu problema perquè en molts casos les estàncies dels
malalts i familiars són llargues.
Fins ara, associacions com ASPANOB, AECC, ALCER,...cedien pisos i
apartaments a prop de Son Dureta de la seva propietat, de forma totalment
gratuïta per aquests malalts i familiars, i aixi es facilitava l'estància
des del punt de vista econòmic del pacient, evitant desplaçaments que feien
més penosa encara la situació d'aquests malalts.
Per solucionar aquesta situació discriminatòria per Menorca, des de
les diferents associacions aixi com per iniciatives populars i politiques,
es va propossar la construcció d'un edifici annex a l'hospital de Son
Espases, per pacients amb tractaments ambulatoris i pels seus familiars, al
llarg de la seva estada a Mallorca. Aquests habitatges permetrien una
estància més confortable i agradable per aquesta gent que ha d'estar fora
de la seva residència habitual i lluny de la seva familia per motius de
salut. Aquesta proposta va ser refusada perquè s'estàven analitzant altres
propostes com la d'abonar l'estància al pacient i l'acompanyant a un hotel.
Aquesta darrera proposta no tenia en compte que els malalts ja tenen prou
amb la malaltia i no els hi és fàcil organitzar també l'estada a Mallorca,
que a vegades els hotels estàven lluny de l'hospital, que no es tenia en
compte la idoneitat d'una habitació d'hotel per segons quins malalts,...
Per tot açò, i amb l'intenció de solucionar definitivament aquest
problema que pateix molta gent a Menorca, es proposa instar a la
Conselleria de Salut del Govern Balear, a que reprengui la proposta de
construcció d'un edifici annex a l'Hospital Son Espases, per cobrir les
necessitats dels malalts de les altres illes aixi com les dels seus
familiars:
−
−
−
−
−
−

Pacients amb tractaments ambulatoris (p.ex. Radioteràpia) i familiars
i acompanyants.
Pacients que precisen cures d'ingrés hospitalari diari i s'han de
desplaçar des del seu lloc de residència i no poden tornar diàriament al
seu domicili per la seva patologia.
Pacients ingressats que tenguin pròxima l'alta hospitalària però
tenguin necessitat d'alguna revissió l'endemà.
Pacients que tenen l'alta i no poden tornar a casa per condicions
climatològiques.
Pacients que segueixen tractaments a hospital de dia, rehabilitació o
es desplacen per a proves diagnòstiques.
Mares que tenguin fills ingressats i estiguin rebent lactància
materna.

Tot açò suposaria reduir els llargs desplaçaments, estàncies
innecesàries a l'hospital i sobretot, no afegir més costos a una ja tan
dramàtica situació com és una malaltia.
El nostre grup presenta aquesta proposta i espera tenir el suport de
l'altre grup d'aquesta corporació, per poder després fer una proposta
conjunta des de tots els ajuntament de Menorca, Eivissa i Formentera i per
aconseguir millorar la qualitat de l'assistència sanitària i reduir els
problemes causats per l'insularitat.

Ana Britt Sánchez Tuomala
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Regidora de Serveis Socials”
És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la persona,
que es transcriu a continuació:
“ SEGON.- PROPOSTA PER INSTAR A LA CONSELLERIA DE SALUT DEL GOVERN BALEAR A
LA RECUPERACCIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ D'UNA RESIDÈNCIA O ANNEX PER
ALLOTJAMENT D'ACOMPANYANTS I PACIENTS DE LLARGA DURADA DE L'HOSPITAL DE SON
ESPASES
Vista la proposta presentada per la Sra. Ana Britt Sánchez Tuomala d’acord
amb la iniciativa de diferents associacions i del partit popular a instar
un acord conjunt de tots els ajuntaments de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera per a la construcció d’una residència o annex per allotjament
d’acompanyants i pacients de llarga durada de l’Hospital de Son Espases; la
Sra. Gemma Fernández demana si serà una proposta conjunta dels dos partits
municipals; la Sra. Sánchez contesta que si; la Comissió, per unanimitat,
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la proposta conjunta com a moció dels dos partits polítics
municipals per instar a la Conselleria de Salut del Govern Balear a la
recuperació de construcció d’una residència o annex per allotjament
d’acompanyants i pacients de llarga durada de l’Hospital de Son Espases, en
els termes establerts.”
Obert el debat, la Sra. Sánchez explica que va ser una proposta que li va
fer arribar la regidora de Serveis Socials de Ciutadella, per tal que tots
els ajuntaments de Menorca amb la seva aprovació poguessin fer més força
davant el Govern Balear.
El Sr. Batle recorda la importància de que tots els ajuntaments de Menorca
puguin fer un front conjunt davant del Govern Balear
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
NOVÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER
INSTAR AL GOVERN BALEAR AL MANTENIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.
Desprès d’aprovar-ne la urgència, per unanimitat es llegeix la moció que ha
presentat el grup municipal socialista des Migjorn Gran que es transcriu a
continuació:
“ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN.
TÍTOL: MANTENIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, afirma que el municipi constitueix el nivell local bàsic i
essencial de l'organització territorial de les Illes Balears, que permet
fer més efectiva la participació de la ciutadania en l'adopció de
decisions, així com gestionar amb menor cost i major efectivitat les
competències locals.
La llei fa referència a la necessitat d'enfortir les institucions
municipals. L'article 205 de la citada llei regula el Fons de cooperació
local, que es marca com a objectiu contribuir a l'equilibri econòmic de les
entitats locals de la comunitat, tenint en compte el criteri de
solidaritat. Marca com a import mínim d'aquest fons el 0,7 % del total
d'ingressos propis de la comunitat i diu que cap municipi rebrà una

participació anual del Fons de cooperació local inferior a la de l'any
anterior.
El Fons en qüestió és especialment important pels municipis menors, pels
que és vital rebre l'assignació pertinent per a poder fer front a les
despeses corrents i efectuar els pagaments corresponents als proveïdors.
Donat que el Govern de les Illes Balears informà via sms que; “... d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries, està previst que dins aquest any
2011 es pagui a cada ajuntament el 25 per cent de la quantitat que li
pertocaria en el repartiment que seira la mateixa que la rebuda l’any 2010.
La quantitat restant corresponent al fons de cooperació local de 2011 es
tramitarà dins l’any 2012”.
Donat que la reducció d'aquests recursos genera un greu problema
ajuntaments i, en especial, als proveïdors de bens i serveis locals.

als

D’altra banda, i atès que d’acord amb el que disposa l’article 168.4 del
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals de 2004, el President de
l’entitat elevarà el projecte de pressupost al Plenari de la corporació
abans del dia 15 d’octubre per a la seva aprovació, esmena o devolució.
El grup municipal socialista des migjorn gran presenta la següent
MOCIÓ
1. Instam al Govern de les Illes Balears a executar l'abonament del 100 %
del Fons de cooperació local als ajuntaments de les Illes Balears,
sempre dins l’any 2011.
2. Demanam al Govern autonòmic que ens faci arribar un calendari detallat
de quan s'efectuaran els pagaments.
3. Instam al Govern de les Illes Balears a que – abans de 15/10/2011 – ens
informi de les transferència corrents previstes per a 2012.
4. Sol·licitam que la FELIB demani una reunió urgent del seu Consell
Executiu amb el conseller d'Administracions Públiques del Govern de les
Illes Balears per a donar les explicacions pertinents i acordar les
corresponents solucions.
Signat:
Portaveu del grup municipal socialista des Migjorn Gran”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’una subvenció del
Govern i que els darrers dies ens han comunicat que l’Ajuntament només
cobrarà el 25% del previst per a l’any 2011. La manca d’ingrés de 60.000€
per a les arques municipals fa tembalajar encara més l’economia de
l’Ajuntament. Sol·licita l’adhesió del grup popular, ja que es un fet que
perjudica clarament a l’Ajuntament.
El Sr. Pons explica que dels 92.000€ pressupostats únicament és pagaran
23.000€ a l’Ajuntament durant l’exercici 2011, per la qual cosa
l’Ajuntament deixarà d’ingressar uns 60.000 €.
El Sr. Verdú demana si aquesta aportació del Govern estava vinculada a
alguna cosa en concret.
El Sr. Batle diu que no, i que aquesta retallada ha estat a tots els
municipis.
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La Sra. Fernández demana al Sr. Batle si per favor abans de dur un tema per
urgència al Ple li pot fer arribar una còpia, encara que sigui el mateix
dia per correu electrònic.
El Sr. Batle respon que no hi ha problema en avançar aquesta informació.
El Sr. Batle comenta que per una banda la Conselleria d’Administracions
Públiques del Govern Balear retalla aquest fons als ajuntaments i per altra
banda incorpora dos càrrecs de confiança a la mateixa Conselleria, cosa que
no s’entén.
Sense més intervencions, se sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat.
DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Verdú comenta que es polit poder arribar a acords entre les dues
agrupacions en el Ple.
La Sra. Sánchez diu que si el què es tracta es aconseguir un interès
general per tothom són d’agrair aquests acords.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
20.40 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

