ACTA DE LA
23/02/2012.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 23/02/2012, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

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
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 la sessió ordinària de data 26.1.2012, sense
entrar a debat se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DE DOS SOLARS SITUATS A LA
URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda, Règim Intern i
territori, que diu:
“El Sr. Batle explica que es tracta de treure a subhasta dos solars
propietat municipal situats a la urbanització de Sant Tomàs. El Sr. Verdú
comenta que a un d’aquests dos solars s’hi troba un transformador i que
seran solars difícils de vendre per la situació on es troben els solars. El
Sr. Batle comenta que ha mantingut converses amb la propietat d’Atalis,
solars que potser els interessaria per ampliar l’accés a la finca.
La comissió, per unanimitat, proposa al Plenari l’adopció dels següents
acords:
1r.- Alienar mitjançant subhasta els béns patrimonials identificats com a
parcel·la A i parcel·la B de la urbanització de Sant Tomàs, amb els
següents preus de sortida:
-

Parcel·la A: 770 m2: 176.186,44
Parcel·la B: 775 m2: 177.330,50

IVA exclòs
IVA exclòs

2n.- Aprovar el plec de condicions jurídic-econòmic-administratives que han
de regir la subhasta, disposant la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma, al taulell d’edictes de l’Ajuntament i al perfil del
contractant.
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3r.- Donar compta al Consell Insular de Menorca de l’alienació de les dues
parcel·les de la urbanització de Sant Tomàs.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que s’ha detectat un error aritmètic
en el càlcul del preu de sortida de les parcel·les sense IVA i que abans
del Ple s’ha esmenat, així el preu de sortida de la parcel·la A serà de
172.923,72
IVA exclòs i el de la parcel·la B serà de 174.046,61
IVA
exclòs.
El Sr. Verdú diu que el seu grup a la Comissió d’Hisenda, Règim Intern i
territori, va a votar a favor de la venda de les esmentades parcel·les.
Però ara vol saber que passaria si aquesta subhasta pública queda deserta.
El Sr. Verdú comenta que el seu grup no esta d’acord en que es vagin fent
successives subhastes i es venguin les parcel·les a un preu molt baix. El
Sr. Verdú proposa que abans de acordar la subhasta, els dos grups polítics
haurien d’arribar a un acord del preu mínim de venda de les parcel·les.
El Sr. Verdú comenta que aquests dies s’ha dictat un Decret-Llei que permet
pagar com a preu dels contractes de les Administracions amb patrimoni, i
considera que tal vegada es podria esperar a la venda dels esmentats
solars.
El Sr. Batle respon que si la subhasta queda deserta, es faria una segona
subhasta amb una rebaixa del 10% en el preu i diu que si aquesta segona
subhasta quedés deserta no se’n farà cap més, ja que l’Ajuntament no esta
disposat a rebaixar-ho més.
El Sr. Verdú manifesta que consti en acta les paraules del Sr. Batle de que
únicament és farà una segona subhasta amb una rebaixa del 10% del valor de
les parcel·les.
El Sr. Batle comenta que el nou Decret-Llei preveu la possibilitat de fixar
com a preu del contracte la venda de patrimoni, però creu recordar que en
cap cas aquest patrimoni pot venir de terrenys obtinguts per aprofitaments
urbanístics.
El Sr. Batle es compromet a que únicament es farà com a màxim una segona
convocatòria de subhasta amb una rebaixa del 10%.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en el següents termes:
PRIMER.- Alienar mitjançant subhasta els béns patrimonials identificats com
a Parcel·la A i Parcel·la B, de la Urbanització de Sant Tomàs, amb els
següents preus de sortida:
-

Parcel·la A: 770 m2: 172.923,72

IVA exclòs

-

Parcel·la B: 775 m2: 174.046,61

IVA exclòs

SEGON.- Aprovar el Plec de condicions jurídic-econòmic-administratives que
han de regir la subhasta, disposant la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma, al taulell d’edictes de l’Ajuntament i al perfil
del contractant.
TERCER.- Donar compta al Consell Insular de Menorca de l’alienació de les
dues parcel·les de la urbanització de Sant Tomàs.
TERCER.- ORDENANÇA
RECREATIVES

REGULADORA

DEL

HORARIS

D'ESTABLIMENTS

I

ACTIVITATS

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“S’explica que s’ha volgut fer un reglament per tal de tenir establert tot
el tema dels horaris d’obertures i tancaments dels bars, restaurants i
demés i que fins hores d’ara no existia.
Els locals queden organitzats en tres grups i en funció d’aquests els
horaris, quedant de la següent forma:
-

Grup A: Establiments de restauració: S’ordenen en tres subgrups:
Restaurant, cafeteria i bars. Obertura a les 07:00 Tancament a les 02:00

-

Grup B: Establiments d’oferta d’entreteniment: S’ordenen en quatre
subgrups: Sales de festa, sales de ball, discoteques. Obertura a les
12:00 h Tancament a les 04:00 i cafès concert Obertura a les 12:00
Tancament: 04:00 h

-

Grup C: Espectacles cinematogràfics, teatres, Bingos, Salons recreatius
i similars. Obertura a les 12:00 Tancament a les 4:00 h

Els membres de la comissió comenten que hi ha bars que el matí obren a les
06:00 h i que potser seria convenient mantenir aquest horari. La comissió
acorda per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions
del Grup Popular proposar al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora dels horaris d’establiments
i espectacles públics i activitats recreatives.
2n.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de l’esmentada
Ordenança, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant el
termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’una nova Ordenança
municipal que regula els horaris d’establiments i espectacles públics i
activitats recreatives. Comenta que respecte del document que va anar a la
Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i territori, s’ha variat
l’horari d’obertura del grup A passant de les 7.00 hores a les 6.00 h.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en els següents termes:
PRIMER.Aprovar
inicialment
l’ordenança
reguladora
dels
horaris
d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives que queda
redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS D'ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES
Els establiments i espectacles públics i activitats recreatives poden
produir molèsties als veïns i visitants, la regulació dels horaris
d’aquests establiments i activitats obeeix a la necessitat d’unir de forma
raonable i conforme a la legislació vigent el dret a l’activitat
empresarial, el dret dels ciutadans a gaudir de l’oci i dels locals d’oci ,
junt amb el descans del veïnat.
L'article 19 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures
tributàries i administratives, estableix que l'horari general dels
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espectacles
i
de
les
activitats
recreatives
serà
determinada
reglamentàriament pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
No obstant, mentre la Comunitat Autònoma no hagi dictat una norma
específica en matèria d’espectacles públics i d’activitats recreatives, els
plens dels ajuntaments, mitjançant reglament podran establir ampliacions o
reduccions d’horari d’acord amb les peculiaritats de les poblacions, les
zones i els territoris que, especialment en relació a l’afluència turística
i la duració de l’espectacle, fent una diferenciació entre l’època o
estació anual i entre els dies laborals, els festius i les vigílies.
Pel que fa a la classificació de les activitats a l’efecte de la present
regulació, en tot allò no previst a la present Ordenança s’estarà a allò
previst a les següents normes:
• La Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes Balears
que classifica les activitats d’oferta complementària entre Restauració
i Entreteniment.
• L’Ordre de la Conselleria de la Funció Pública i Interior del Govern
Balear, de 7 d’octubre de 1998, que estableix que s’entén per activitats
d’entreteniment i dintre d’aquest grup les diferències entre Sales de
Festes, Sales de Ball, Discoteques i Cafès Concert.
Fent ús d'aquesta facultat prevista a l’article 19 de la Llei 9/1997, amb
aquesta ordenança es procedeix a fixar els horaris d'obertura i tancament
dels establiments i espectacles públics i de les activitats recreatives en
el nucli tradicional des Migjorn Gran.
Article 1.- Objecte i àmbit d'aplicació.
És objecte d'aquesta ordenança la fixació d'uns horaris de tancament i
obertura pels locals o establiments del nucli tradicional des Migjorn Gran
que a continuació es relacionen:
1.- Grup A: Establiments de restauració: Són
aquells que oberts al públic, es dediquen
professional i habitual, menjars o begudes per
Els establiments d’oferta de restauració
restaurant, cafeteria i bars.

establiments de restauració
a subministrar, de manera
consumir en el mateix local.
s’ordenen en tres grups:

2.- Grup B: Establiments d’oferta d’entreteniment: Són establiments
d’oferta d’entreteniment
aquells que oberts al públic, es dediquen a
oferir serveis d’entreteniment. S’entén per serveis d’entreteniment les
actuacions musicals, tan en viu com per mitjans mecànics o electrònics, les
exhibicions artístiques de varietats, el ball públic i, en general, totes
aquelles actuacions que es facin per entretenir-hi els assistents. Els
establiments d’oferta d’entreteniment es classifiquen en quatre grups:
Sales de Festa, Sala de Ball, Discoteca, Cafè Concert.
3. Grup C: Espectacles Cinematogràfics, Teatres, Bingos, salons Recreatius
i similars.
Article 2.- Horaris d'obertura i tancament
2.1. Els horaris d'obertura i tancament dels locals o establiments
relacionats en l'article anterior serà el que a continuació es concreta:
GRUP
A
A
B (cafès concert)
A
B (Sales de Festa, Sala de Ball, A
Discoteca)
C
A

OBERTURA
les 06:00 h.
les 12.00 h
les 17:00 h.

TANCAMENT
02:00 h
04:00 h
05:00 h.

les 12:00 h.

04:00 h

2.2. L'obertura es refereix a l'horari a partir del qual està permès obrir
i iniciar l'activitat.
2.3. El tancament es refereix a l'horari a partir del qual l'activitat del
local o establiment haurà finalitzat completament, moment en que s'haurà de
finalitzar qualsevol tipus d'ambientació musical, joc, actuació, etc... i
no es podrà servir cap tipus de consumició.
Tampoc es permetrà l'entrada de més clients i s'hauran d'encendre tots els
llums interiors del local per facilitar el seu desallotjament.
2.4. Els locals o establiments on es desenvolupin les activitats hauran de
quedar completament buits de clients com a màxim un quart d'hora desprès
del tancament autoritzat. A més, els titulars de l'activitat que es
desenvolupi en els locals o establiments son els responsables de velar
perquè els clients o usuaris, quan abandonin el local o establiment, no
produeixin molèsties als veïns.
2.5. Aquells locals o establiments en els que concorrin diverses i
diferents llicències d'activitats i sempre que l'exercici d'aquestes no
pugui ser separat físicament, hauran d'adoptar com a horaris d'obertura i
tancament, el que resulti més restrictiu de totes les activitats que es
duguin a termini.
Article 3. Terrasses.
Els locals o establiments que comptin amb terrassa pública o privada, l'ús
del qual estigui previst i autoritzat, com a norma general, podran obrir i
iniciar l'activitat a la mateixa hora que la del local o establiment de la
que formin part. Amb la finalitat de garantir el dret al descans dels
veïns, tots les terrasses estan obligades a cessar l’activitat a les 12.00
hores.
Article 4.- Festes Populars
Sense perjudici d'allò establert a l'article 2, el Batle podrà de forma
expressa i concreta, establir horaris especials d'aplicació durant els
períodes de celebració de festes populars, Nadal i Setmana Santa, amb les
limitacions i durant el concret període que es determini en la resolució
administrativa corresponent.
Article 5.- Infraccions
5.1. Qualsevol incompliment de l'horari general d'obertura i tancament
establerts a la present ordenança serà considerat com a infracció
administrativa i donarà lloc a la incoació de l’expedient sancionador
corresponent i a l’adopció de les mesures cautelars que es considerin
oportunes.
5.2. També es consideraran infraccions administratives o accions o
omissions que vulnerin les disposicions de la present ordenança, sense
perjudici de les responsabilitats civils, penals o de qualsevol altra que
puguin derivar de les mateixes.
5.3. De les infraccions de la present ordenança seran responsables
solidàriament els titulars de les llicències d’activitat dels locals, els
organitzadors o promotors dels espectacles o actuacions en directe que es
duguin a terme en el mateix o que se’n beneficiïn directa o indirectament
de la seva realització.
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5.4. Graduació de les infraccions:
5.4.1. Grup A: Establiments de restauració:
Es consideren infraccions lleus:
a) L’avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals o establiments
públics en un excés de fins a mitja hora.
b) Qualsevol infracció a les normes de la present ordenança no qualificada
com a infracció greu o molt greu.
Es consideren infraccions greus:
a) L’avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals o
establiments públics en un excés des de mitja hora fins a una hora.
b) Les infraccions lleus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el
responsable de les mateixes hagi estat objecte de sanció mitjançant
resolució definitiva administrativa, per una infracció graduada com a
lleu.
Es consideren infraccions molt greus:
a) L’avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals o establiments
públics en un excés de temps de més d’una hora.
b) Les infraccions greus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el
responsable de les mateixes hagi estat objecte de sanció mitjançant
resolució definitiva administrativa, per una infracció graduada com a
greu.
5.4.2. Grup B: Establiments d’oferta d’entreteniment i Grup C: Espectacles
Cinematogràfics, Teatres, Bingos, salons Recreatius i similars.
Qualsevol
incompliment
de
l’horari
general
d’obertura
i
tancament
d’aquestes activitats, serà considerat en tot cas com a infracció greu amb
les sancions que més endavant s’especifiquen.
Article 6.- Sancions
6.1. Les infraccions podran ser sancionades per via administrativa d’acord
amb els següents imports:
Grup A: Establiments de restauració:
a) Infraccions lleus, amb multa de fins a 750,00 euros
b) Infraccions greus, amb multa des de 751,00 euros fins a 1.500,00 euros i
a més es podrà imposar la sanció de suspensió de l’activitat per un
període de fins a 3 mesos.
c) Infraccions molt greus, amb multa des de 1.501,00 euros fins a 3.000,00
euros, i a més es podrà imposar la sanció de suspensió de l'activitat
per un període de fins a sis mesos.
Grup B: Establiments d’oferta d’entreteniment i Grup C: Espectacles
Cinematogràfics, Teatres, Bingos, salons Recreatius i similars.
a) Multa de 6.000,00 euros a 15.000,00 euros i es podrà imposar la sanció
de suspensió de l'activitat fins a un període d'un mes en els següents
supòsits:
a.1. L'avanç o retard dels espectacles en un excés de temps de fins a
mitja hora.

a.2. L'avanç de l’obertura o retard del tancament dels
establiments públics en un excés de fina a mitja hora.

locals

o

b) Multa des de 15.001,00 euros a 30.000,00 euros, i es podrà imposar la
sanció de suspensió de l'activitat fins a un període de tres mesos en els
següents supòsits:
b.1. L'avanç o retard dels espectacles en un excés de temps des de
mitja hora fins a una hora.
b.2. L'avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals
establiments públics en un excés des de mitja hora fins a una hora.

o

c) Multa des de 30.001,00 euros a 60.000,00 euros, i es podrà imposar la
sanció de suspensió de l'activitat fins a un període de sis mesos en els
següents supòsits:
c.1. L'avanç o retard dels espectacles en un excés de temps des més
d'una hora.
b.2. L'avanç de l’obertura o retard del tancament dels locals
establiments públics en un excés de temps de més d'una hora.

o

6.2. Per la imposició de les sancions previstes a la present Ordenança, es
tindran en compte, en tot cas per graduar-les, els següents criteris:
a) Existència d'intencionalitat o reiteració
b) Naturalesa dels perjudicis causats
c) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una
infracció de mateixa naturalesa quan hagi estat declarat per resolució
ferm.
Article 7.-

Prescripció de les infraccions i sancions

7.1. Les infraccions
anys i les lleus als
greus prescriuen als
anys i les imposades

molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos
sis mesos; les sancions imposades per infraccions molt
tres anys, les imposades per infraccions greus als dos
per infraccions lleus als sis mesos.

7.2. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del
dia de la comissió del fet. En les infraccions derivades d’una activitat
continuada, la data inicial del còmput és la de l’acabament de l’activitat
o la del darrer acte en què la infracció s’hagi comès.
Interromprà la prescripció de les infraccions, l'iniciació, amb coneixement
de l'interessat, del procediment sancionador, i es recomençarà el termini
de prescripció si l’expedient sancionador està paralitzat durant més d’un
mes per causa no imputable a la persona pressumptament responsable.
7.3. El termini de prescripció de les sancions s'inicia a partir del dia
següent en què sigui ferme, en via administrativa, la resolució que imposi
la sanció.
Interromprà la prescripció de les sancions l'inici, amb coneixement de
l'interessat, de l'execució de la resolució que imposi la sanció.
Article 8.- Reconeixement de responsabilitat
Les persones denunciades poden reconèixer la seva responsabilitat i
conformitat mitjançant el pagament de les sancions pecuniàries amb una
reducció del 30% de l'import màxim de la sanció si el pagament es fa
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efectiu abans de l'inici del procediment sancionador, o amb una reducció
del 20% de l'import de la sanció que consti en la resolució d'inici o en la
proposta de resolució si el pagament es fa efectiu abans de la resolució
final.
En tot cas, la quantia resultant d'aplicar les referides reduccions no
podrà superar el límit inferior de les quanties establertes en l'article 6
de la present ordenança.
Article 9.- Mesures cautelars
9.1. Juntament, o amb posterioritat a l'inici del procediment sancionador
per infraccions greus i molt greus, es podran acordar, mitjançant resolució
motivada, les mesures provisionals imprescindibles per la normal tramitació
de l'expedient sancionador i per assegurar el compliment de la sanció que
pugui imposar-se i evitar la comissió de noves infraccions.
9.2. Les mesures provisionals que es puguin adoptar consistiran en alguna
de les següents actuacions.
a) La suspensió o prohibició de l'activitat
b) La paralització o la clausura de l'activitat, del local, de
l'establiment, del recinte o de la instal·lació, o bé el precintament de
les seves instal·lacions, màquines o aparells.
c) Altres mesures que no causin perjudici de difícil o impossible reparació
a les persones interessades o que impliquin violació dels drets emparats
per les lleis.
Article 10.- Competència i procediment
10.1. L'Òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment sancionador
serà el Batle de l'Ajuntament des Migjorn Gran.
10.2. El procediment sancionador es realitzarà de conformitat amb el
procediment establert en el Decret 14/1994 de 10 de febrer, sobre
procediment sancionador d'aplicació en la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Article 11.- Normativa ambiental i acústica.
La present ordenança s'entén sense perjudici de les disposicions legals
existents en matèria de contaminació ambiental i acústica.
Disposició Final.
La present ordenança entrarà en vigor una vegada realitzats els tràmits
establerts en la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local
de es Illes Balears.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de
l’esmentada Ordenança, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal
durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin
pertinents. En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.”
QUART.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE
L'ESCOLA XIBIT
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
territori, que diu:

“Vist l’informe emès per la secretària interina, la comissió
unanimitat, proposa al Plenari l’adopció dels següents acords:

per

1r.- Desestimar l’al·legació presentada pel Grup Popular en data 18.01.2012
(RE 47)
2n.- Desestimar l’al·legació presentada per els pares i mares signats i
l’AMPA del CP Francesc d’Albranca i CEI Xibit en data 27.01.2012 (RE 82)
3r- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
del preu públic per a la prestació del servei de l’escola Xibit.
4t.- Publicar l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació de
l’ordenança en el Butlletí oficial de les Illes Balears, sense que entrin
en vigor fins que s’hagi duit a terme l’esmentada publicació.”
Obert el debat, El Sr. Verdú comenta que el seu grup està en desacord amb
la apujada de les tarifes de l’escoleta Xibit. Comenta que la majoria de
pares dels fillets que van a l’escoleta són joves i estan en un moment de
la seva vida en que tenen moltes despeses.
El Sr. Verdú diu que ara el seu grup està encara més en contra que a
l’aprovació incial de l’esmentada modificació de l’Ordenança quan veu que
el pressupost per a l’exercici 2012 ha previst un augment de 2.000
en
relació a l’aportació que fa l’Ajuntament des Migjorn al Fons Menorquí de
Cooperació. El Sr. Verdú comenta que aquests 2.000 haguessin pogut ajudar
a disminuir el dèficit de l’escoleta Xibit, i creu que primer s’ha d’ajudar
a la gent del poble.
La Sra. Baquero respon que no es faci demagoia del tema. La Sra. Baquero
diu que primer el grup popular va proposar eliminar el sou del regidor Sr.
Vidal, i ara proposa que no es faci cap aportació al Fons Menorquí de
Cooperació. La Sra. Baquero es mostra indignada en el fet de que es
prefereix que els fillets de l’Àfrica es morin de fam.
La Sra. Baquero recorda que quan el seu equip de govern es va trobar aquest
dèficit de l’escola infantil, es va demanar al grup de l’oposició a que
aportés solucions. La Sra. Baquero diu que tot això ve del govern de la
Sra. Puri Mira, i que avui a n’aquest Ple s’ha presentat un estudi econòmic
on queda reflexat el dèficit del servei de l’escoleta infantil.
La Sra. Baquero explica que l’any 2011 no s’ha rebut cap aportació pel
servei de l’escoleta infantil i sembla ser que enguany el Govern Balear
donarà entre 800 o 1.000 per aquest concepte. La Sra. Baquero diu que
l’Ajuntament no pot donar un servei de 3.000 a cadascuna de les famílies
que es beneficien del servei.
La Sra. Baquero recorda que s’ha de ser responsable amb els serveis que
l’Ajuntament presta, i aquest Ajuntament ja arrossega prou deutes amb el
Consorci de Residus i amb SILME.
La Sra. Baquero diu que quan el grup popular governava es va contractar una
professora per tan sols tres fillets. I considera que no es pot tenir 3
professores per 18 alumnes únicament.
La Sra. Baquero conclou que no entén perquè els pares i mares han presentat
al·legacions a l’Ordenança.
El Sr. Verdú respon que això s’hauria de demanar als pares. El Sr. Verdú
comenta que a l’Àfrica es moren de fam, però considera que primer s’ha
d’ajudar a la gent del poble que es la que paga els impostos. El Sr. Verdú
conclou que ell no fa demagògia.
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La Sra. Baquero contesta que ella té l’obligació de sostenir els serveis
del poble.
El Sr. Verdú respon que si es té diners per donar al fons menorquí, se
n’hauria de tenir per donar a la gent del poble.
La Sra. Baquero diu que a Ferreries els fillets paguen uns 190 , però a
n’aquella escoleta són molt més els alumnes que hi assisteixen.
El Sr. Verdú reitera que es podria deixar d’invertir els 2.000
Menorquí de Cooperació.

en el Fons

El Sr. Batle contesta que el Govern en lloc de pagar uns 1.000e podria
pagar-ne 3.000 . El Sr. Batle comenta que li sembla bé ajudar a les
families d’aquí, però també creu que el Govern Balear podria ajudar més en
aquest aspecte. El Govern Balear alhora de fer aportacions s’excusa en el
fet de que no es una ensenyança obligatòria.
El Sr. Batle comenta que aquest tema el va tractar l’altre dia amb el Sr.
Bauzà.
El Sr. Verdú reitera que aquests 2.000
de l’escoleta.

es podrien invertir en el dèficit

La Sra. Baquero diu que han de prendre mesures si no hauran d’arribar a
tancar l’escola infantil. Ja que si es segueix amb aquest dèficit es treuen
diners d’altres serveis.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
cinc(5) vots a favor i quatre (4) vots en contra, la proposta en els
següents termes:
PRIMER.- Desestimar
18.1.2012 (RE 47).

l’al·legació

presentada

pel

Grup

Popular

en

data

SEGON.- Desestimar l’al·legació presentada per els pares i mares signats i
l’AMPA del CP Francesc d’Alabranca i CEI Xibit en data 27.01.2012 (RE 82).
TERCER.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de l’escola Xibit,
que queda redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
L’ESCOLA INFANTIL XIBIT
De conformitat amb el que preveu l’article 127 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, i en relació amb l’article 41 del mateix text, l’Ajuntament des
Migjorn Gran estableix el preu públic per la prestació en instal·lacions
municipals dels servei d’escoleta municipal infantil de 0 a 3 anys que es
regirà per la present ordenança.
Article 1.- Naturalesa
La prestació d’aquest servei es dur a terme atenent a raons socials i
d’interès públic. La contraprestació econòmica per la prestació del servei
d’escola infantil de 0 a 3 anys té naturalesa de preu públic, conforme al
que estableix l’article 41 del TRLRHL.
Article 2.- Subjecte passiu

Estan obligats al pagament d’aquest preu públic totes aquelles persones que
es beneficiïn de la prestació del servei d’escoleta municipal infantil de
0-3 anys, i en particular els pares, tutors o encarregats dels fillets que
gaudeixen del servei d’escoleta municipal infantil de 0-3 anys.
Article 3.- Quantia
S’estableix una tarifa en dues parts:
-

Matrícula: 100,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en el
moment de formalitzar la matrícula escolar.
Quota mensual:

-

Quota per a nadons: 300 euros/mes.
Quota per a infants d’1-3 anys: 200 euros/mes.

Article 4.- Quota reduïda
En casos extraordinaris i sempre que així ho aconsellin els serveis socials
de l’Ajuntament es podrà concedir una reducció de la quota fins el 100%.
Únicament tindran dret a sol·licitar aquesta reducció aquelles famílies que
tramitin la sol·licitud a través dels serveis socials de l’Ajuntament.
Article 5.- Normes de gestió
5.1.- El pagament del preu públic
l’entitat concessionària del servei.

es

realitzarà

a

l’Ajuntament

o

a

El pagament serà mensual per al cas de les quotes mensuals, que cobriran
els serveis per mensualitats anticipades. El pagament es farà mitjançant
l’ingrés directe o per domiciliació bancària, amb la prèvia autorització
formal del subjecte passiu.
Els pagaments de les quotes tindrà lloc dins els primers 15 dies de cada
mes.
La matrícula es pagarà en el moment de formalitzar-se.
5.2.- El retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que
ho justifiqui significarà la baixa de l’usuari del centre, prèvia audiència
a la família amb 15 dies d’antelació. Tot això sense perjudici de la
iniciació del corresponent procediment per a pagar el deute.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publicarà en el BOIB, i
serà vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació. “
QUART.- Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de la modificació de
l'Ordenança en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense que entrin
en vigor fins que s' hagi dut a terme l’esmentada publicació.
CINQUÈ.- D’acord amb el que disposa l’article 19.1 del Text Refós de la
Llei de les Hisendes Locals,
contra
l'esmentat acord els interessats
legítims podran interposar el corresponent recurs contenciós administratiu,
a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
en la forma i terminis establerts per la Llei reguladora de jurisdicció
contenciosa administrativa.
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CINQUÈ.- PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2012 I PLANTILLA
DE PERSONAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda, règim intern i
territori, que diu:
“Vist l’informe emès per la secretària interina, la comissió
unanimitat, proposa al Plenari l’adopció dels següents acords:

per

1r.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per la Sra. Gemma
Fernández Bosch en representació del Grup Popular amb registre d’entrada
números 44 de data 18.01.2012
2n.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Gemma Fernández
Bosch en representació del Grup Popular amb registres d’entrada números 41,
42, 43, 45 i 46 de data 18.01.2012
3r.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’exercici
2012.
4t.- Publicar en el BOIB els anuncis d’aprovació definitiva dels esmentats
expedients.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que estem davant un tràmit del
pressupost, i comenta que si no s’haguessin presentat al·legacions aquest
ja estaria aprovat i no hagués comportat fer més feina pels treballadors
municipals.
El Sr. Verdú respon que gràcies a l’al·legació presentada en relació a
l’energia electrica s’han assabentat que l’any passat el pressupost de 2011
tenia un error. També així, s’ha detectat l’error dels 485 e.
El Sr. Batle respon que en una comissió ja es va explicar que hi havia un
error en la partida elèctrica, i que en lloc de posar 30.000 s’havia posat
3.000
El Sr. Verdú comenta que respecte a la contractació de la jardineria i
neteja de camins s’hagués pogut treure a concurs i aconseguir-ho més
econòmic.
El Sr. Batle respon que es difícil que una empresa ho faci més econòmic que
per 600
IVA inclòs. El Sr. Batle recorda que surt molt més econòmic que
formar part de la brigada del Consell Insular i comenta que els efectius de
la brigada municipal no donen a l’abast.
EL Sr. Verdú reitera que si hagués tret a concurs la neteja dels dos camins
hagués estat més econòmic, deixant la jardineria en mans de la brigada
municipal.
El Sr. Batle diu que la brigada ja té molta feina.
La Sra. Baquero contesta que fins ara les feines de jardineria del poble no
es feien adequadament i ha estat una reivindicació dels ciutadans durant la
campanya electoral.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
cinc (5) vots a favor i quatre (4) vots en contra, la proposta en els
següents termes:

PRIMER.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per la Sra. Gemma
Fernández Bosch en representació del Grup Popular amb registre d’entrada
números 44 de data 18.01.2012
SEGON.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Gemma Fernández
Bosch en representació del Grup Popular amb registres d’entrada números 41,
42, 43, 45 i 46 de data 18.01.2012
TERCER.- Aprovar
l’exercici 2012.

la

plantilla

QUART.- Publicar en
esmentats expedients.
SISÈ.EXPEDIENT
ANTERIORS

el

BOIB

1/2012,

de

personal

els

anuncis

DE

d’aquesta

corporació

d’aprovació

RECONEIXEMENT

per

definitiva

D'OBLIGACIONS

a

dels

D'EXERCICI

Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda, règim intern i
territori, que diu:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures
que es detalla a continuació:
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Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es tracta de factures d’anys
anteriors que han de passar per Ple.
El Sr. Batle explica que les cinc factures del Sr. Onofre Taltavull seran
retornades ja que aquestes no reflexen allò acordat abans de les festes de
Sant Cristòfol. Aquestes han de baixar uns 2.000 , ja que per exemple
aquestes factures intentaven cobrar la sonorització del pregó que mai
s’havia cobrat.
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Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en els següents termes:
PRIMER.Aprovar
l’expedient
1/2012
de
reconeixement
d’obligacions
d’exercicis anteriors, per un import total de SETZÈ MIL TRENTA AMB DOS
CÈNTIMS (16.030,02 ) segons la relació detallada.
SEGON.- Fer efectiu l’import amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost de l’exercici 2012 i d’acord amb les disponibilitats de la
tresoreria municipal.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.35
hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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