ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 24/11/2011.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 24/11/2011, 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:
Regidors
:

Sr. Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sr. Víctor Martí Salas

S’han excusat d’assistir-hi els regidors Sr. Sergio Barrera Bosch del
grup socialista.
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 ACTES SESSIONS ANTERIORS
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de data 29.9.2011
i de l’acta de la sessió extraordinària urgent de data 26.10.2011, sense
entrar a debat se sotmeten a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
És dóna compta al Ple de les Resolucions d’Alcaldia des de el dia 27.9.2011
fins el dia 21.11.2011 i que fan referència a assumptes d’organització i
funcionament (designació batlessa accidental); de personal (reconeixement
de serveis previs i reconeixement de triennis, concessió d’assumptes
propis, nomenament professors de música, rectificació error material,
publicació al BOE plaça de treballadora social, concessió de vacances);
d’intervenció (modificació de crèdit amb càrrec al remanent de tresoreria);
de recaptació(liquidació definitiva de llicències d’obres, sol·licitud
informe a la policia local, baixa i devolució rebut aigua
2n trimestre,
impost sobre activitats econòmiques 1r i 2n trimestre, sol·licitud
d’informe de secretària, baixa trimestral i devolució impost de vehicles de
tracció mecànica, padró escola infantil xibit octubre i novembre 2011,
acceptació d’al·legacions de denúncia per infracció de l’Ordenança
municipal de trànsit, acceptació d’al·legacions a la denúncia municipal de
trànsit, servei d’ajuda domicili setembre i octubre, servei d’estades
diürnes setembre i octubre, liquidació de setembre i octubre del conveni
per a la reserva i ocupació de places estades diürnes per a gent gran en
situació de dependència, liquidació definitiva llicència obra menor,
serveis i activitats culturals octubre i novembre, serveis i activitats
esportives octubre i novembre, baixa i devolució de l’impost d’activitats
econòmiques, autorització de càrrega i descàrrega, resolució de la denúncia
per infracció de l’Ordenança de Trànsit, denegació de bonificació
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d’escombraries, padró aigua 3r trimestre, concessió de comptadors d’aigua,
baixa i proposta de nova liquidació de l’impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana 2010 i 2011, expedient de baixes de crèdit pendents de
cobrament d’exercicis tancats); d’urbanisme(llicències de primera ocupació,
canvi de titularitat de llicència d’activitats, llicències d’obra menor,
llicència d’obertura i funcionament); de disciplina urbanística (acords
d’incoació,
inicis
d’expedient
de
disciplina,
resolució
expedients
sancionadors per infracció urbanística, arxius d’expedients); contractació
(contracte d’execució de les obres d’electrificació del carrer de davant de
la zona esportiva); cementiri ( trasllat de restes inhumació de cendres,
inhumació de restes, canvi de titularitat de nínxol); subvencions
(sol·licituds de pròrroga del contracte AODL); turisme (creació d’una
comissió assessora en matèria de turisme, participació ciutadana i comerç),
Policia Local (denúncia de conveni); Alcaldia (delegació en regidor la
competència per autoritzar el matrimoni del dia 18.11.2011)i sanitat
(campanya matança domiciliària de porcs).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- SENTÈNCIA NÚM. 628, RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.65/2009.
DONAR-NE COMPTA
És dóna compta al Ple de la Sentència núm. 628, de data 14.9.2011 del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, recaiguda en el
procediment contenciós administratiu interposat per Trebeluger, SA contra
l’acte administratiu de desestimació presumpte de la Conselleria de Medi
Ambient de les Illes Balears de la sol·licitud presentada per l’entitat
Trebeluger SA l’1 de febrer de 2008 en demanda de responsabilitat
patrimonial.
La
Sentència
estima
parcialment
el
recurs
contenciós
administratiu i anul·la l’acte administratiu presumpte per no estar d’acord
amb la legalitat de l’ordenament jurídic i reconeix el dret de la recurrent
a ser indemnitzada en la suma de seixanta nou mil cent setanta cinc amb nou
cèntims, quantitat que meritarà els interessos legals a comptar des de l’1
de febrer de 2008 fins el total i complert pagament del deute.
El Ple en resta assabentat.
QUART.- SENTÈNCIA NÚM. 852, RECURS D'APEL·LACIÓ NÚM.321 DE 2010, DONAR-NE
COMPTA
És dóna compta al Ple de la Sentència núm. 852, de data 9.11.2011 del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, recaiguda en el
procediment
contenciós
administratiu
interposat
per
l’entitat
Camí
d’Atalís, SL contra la resolució dictada el 27 d’abril de 2007 per la
batlía de l’Ajuntament des Migjorn Gran que va denegar l’aprovació de la
modificació del projecte bàsic i executiu de l’habitatge unifamiliar aïllat
interessat per l’entitat camí d’Atalis, SL i la desestimació presumpte del
recurs de reposició interposat contra l’anterior resolució. La Sentència
desestima el present recurs d’apel·lació contra la sentència núm. 325 de 15
de setembre de 2010 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Palma en el si de les actuacions 16/2008, la qual confirmen íntegrament.
El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ.- COMPTE GENERAL DE PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2010
És dóna compta de l’expedient tramitat per a l’aprovació de compte general
de l’exercici 2010. S’informa que el mateix va ser informat favorablement
per la Comissió Especial de Comptes i que, exposat al públic durant un

termini de quinze (15) dies i vuit
d’al·legacions, no s’ha presentat cap.

(8)

més

per

a

la

presentació

I es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte General del pressupost corresponent a l’exercici
2010.
Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears un
exemplar del Compte General del pressupost corresponent a l’exercici 2010.
Obert el debat, el Batle explica que es tracta de seguir el tràmit del
Compte General de Pressupost de l’exercici 2010 i en conseqüència s’ha de
remetre a la Sindicatura de Comptes.
Sense més intervencions, se sotmet l’expedient a votació i es computen
quatre (4) vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del
grup popular, atès l’empat se sotmet novament a votació, que dona el mateix
resultat, per la qual cosa i atès el vot de qualitat del Sr. Batle, es
declara aprovada la proposta.
SISÈ.- RATIFICACIÓ DE LA DENÚNCIA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN PER A INTEGRAR LA SEVA POLICIA LOCAL EN LA
PLATAFORMA TECNOLÒGICA DEL SEIB (CAD STROM) I PER MITJÀ DE L'APLICACIÓ PER
PAD CAD MÒBIL
Atès que en data 23.3.2011 l’Ajuntament des Migjorn Gran va signar el
“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn Gran per integrar la seva
Policia Local en la plataforma tecnològica del SEIB 112 a través de l’accés
remot al sistema de gestió d’emergències (CAD Storm) i per mitjà de
l’aplicació per a PDA CAD Mòbil”.
Atès que en data 31.3.2011 el Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran va
ratificar l’esmentat conveni.
Atès que la clàusula 10 de l’esmentat conveni assenyala que la vigència del
Conveni s’estableix fins a 31 de desembre de 2011, i es renovarà anualment
de forma automàtica, si no hi ha denúncia prèvia de cap de les parts amb un
mes d’antelació a l’acabament.
Atès l’informe del Cap de la Policia Local de data 23.7.2011 que consta a
l’expedient.
ÚNIC.- Ratificar la denúncia del “Conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l’Ajuntament des Migjorn Gran per integrar la seva Policia Local en la
plataforma tecnològica del SEIB 112 a través de l’accés remot al sistema de
gestió d’emergències (CAD Storm) i per mitjà de l’aplicació per a PDA CAD
Mòbil2, acordat per Resolució d’Alcaldia de data 13.10.2011.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que quan es va signar el conveni amb
la Comunitat Autònoma es va creure que era un bon sistema, però després de
diversos mesos d’utilització i atès l’informe de la Policia Local, es
considera que no s’ha de renovar el conveni i en conseqüència es proposa
retornar l’aparell de la PAD al Govern de les Illes Balears
Se sotmet la proposta de ratificació de la denúncia del conveni a votació i
s’aprova per unanimitat.
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SETÈ.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE
RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA, EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE CIUTADELLA, ALAIOR, ES CASTELL, ES MERCADAL, ES MIGJORN
GRAN, FERRERIES, MAÓ I SANT LLUÍS PER LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC EN BAIXA TENSIÓ
Atès que el proveïment d’energia elèctrica és una necessitat per el
desenvolupament de les activitats dutes a terme pels membres del Consorci
de Residus Urbans i energia de Menorca.
Atès que aquest conveni té per objecte la regulació de les condicions en
que tindran lloc la delegació de competències en el Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca de part de la tramitació administrativa de la
contractació del subministrament d’energia elèctrica en els béns de domini
públic o patrimonials dels seus membres.
Atès que l’esmentat conveni va ser signat en data
posteriorment publicat al BOIB núm. 160, de data 25.10.2011.

14.10.2011

i

En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Ratificar el Conveni de col·laboració entre el Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca, el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Ciutadella, Alaior, Es Castell, Es Mercadal, Es Migjorn
Gran, Ferreries, Maó i Sant Lluís per la contractació de subministrament
elèctric en baixa tensió.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest Conveni s’ha signat entre
tots els ajuntaments de l’illa i el Consorci de Residus Urbans i energia de
Menorca, amb la finalitat d’abaratir les tarifes de llum dels municipis.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta de ratificació del
conveni i s’aprova per unanimitat.
VUITÈ.- PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
FERRERIES, L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MENORCA AMB L'OBJECTE DE GESTIONAR EL SERVEI
PÚBLIC CONJUNT DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I MÀTERIA ORGÀNICA I
EL SEU TRANSPORT I DIPÒSIT A L'ÀREA DE GESTIÓ DE MILÀ O LA QUE ES DESIGNI
EN ELS TERMES DE FERRERIES I MIGJORN GRAN
Atès que en data 4.2.2004 es va signar el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Ferreries, l’Ajuntament des Migjorn Gran i el Consorci per
a la gestió de residus sòlids urbans de Menorca amb l'objecte de gestionar
el servei públic conjunt de recollida de residus sòlids urbans i matèria
orgànica i el seu transport i dipòsit a l'àrea de gestió de milà o la que
es designi en els termes de Ferreries i Migjorn Gran.
Atesa la clàusula tretzena de l’esmentat conveni que assenyala que sense
perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, tindrà una
duració de 8 anys, i a partir d’aquesta podrà ser prorrogat bianualment.
Sempre que no es produeixi renúncia amb sis mesos d’antelació.
Atès que el pròxim mes de febrer hauran transcorregut el termini de 8 anys,
en conseqüència es proposa al Ple:
Primer.Aprovar
la
pròrroga
del
conveni
de
col·laboració
entre
l'Ajuntament de Ferreries, l'Ajuntament des Migjorn Gran i el Consorci per
a la gestió de residus sòlids urbans de Menorca amb l'objecte de gestionar

el servei públic conjunt de recollida de residus sòlids urbans i matèria
orgànica i el seu transport i dipòsit a l'àrea de gestió de milà o la que
es designi en els termes de Ferreries i Migjorn Gran.
Segon.- Habilitar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentada pròrroga.
Tercer.- Notificar l’acord anterior al el Consorci per a la gestió de
residus sòlids urbans de Menorca.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest conveni va ser signat l’any
2004 amb la finalitat d’abaratir els costos de recollida de residus. En
aquelles moments el municipi de Ferreries disposava d’un nou camió que
aquests anys s’ha pagat a mitges entre els dos municipis. Ara el que es
pretén amb aquesta proposta es prorrogar l’esmentat conveni per un termini
de dos anys.
Sense més intervencions
unanimitat.

se

NOVÈ.- PROJECTE DE REFORMA
S'EXCORXADOR, 5: APROVACIÓ

sotmet
I

a

AMPLIACIÓ
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DE
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LOCAL
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SENSE
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i

s’aprova

AL

CAMÍ

DE

És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla Insular de Cooperació 2012, la Comissió per
tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del Grup
Popular acorden proposar al Ple el següent acord:
ÚNIC.- APROVAR el projecte de reforma i ampliació del local sense ús al
camí de s’escorxador, 5 redactat per l’arquitecte municipal, amb un
pressupost d’execució de 85.408,65
IVA inclòs.”
Obert el debat, la Sra. Baquero explica que el local on es troba actualment
la Banda de Música no compleix les condicions, per la qual cosa la banda
s’ha de traslladar de local. En conseqüència, es va pensar que l’antic
Excorxador era un bon local per instal·lar la banda de música. Tot això, es
va comentar als músics que van mostrar el seu acord.
La Sra. Baquero comenta que es va encarregar la redacció del projecte a
l’arquitecte municipal per tal de poder incloure l’esmentat projecte dins
del Pla de Cooperació Insular de Menorca de l’any 2012.
El Sr. Batle, diu que les actuacions no és concreten únicament a l’edifici
actual, sinó que es farà una ampliació d’uns 150m2, els quals el 90% serà
perquè l’utilitzin els membres de la banda de música. En conseqüència, s’ha
demana l’implicació dels músics que faran les tasques d’acabament de
l’interior de l’edifici.
La Sra. Baquero,
directament.

comenta

que

el

terra

el

col·locaran

els

músics

El Sr. Verdú, diu que es un projecte que fa falta però considera que el seu
cost es elevat.
El Sr. Batle, explica que el pressupost es basa en el llibres de preus del
Col·legi d’Arquitectes i que en el moment de treure les obres a
contractació les ofertes poden ser més baixes.
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El Sr. Verdú, reitera que considera que el projecte té un cost elevat i
recorda que hi ha altres prioritats com les humitats de l’escoleta Xibit.
La Sra. Gomila, comenta que li han fet arribar queixes de que a l’escoleta
Xibit hi ha humitats.
La Sra. Baquero, respon que el tema de les humitats de l’escoleta Xibit ja
esta solucionat.
El Sr. Verdú, diu que a ells li han comentat el contrari.
La Sra. Gomila, comenta que hi ha taques de floridura.
La Sra. Baquero explica que el Cap de la Brigada ha pintat amb cauxo el
damunt de l’escoleta per evitar les goteres, no obstant potser que aquestes
humitats que es comenten siguin degut a que no està pintat del tot.
El Sr. Batle demana al grup popular si està d’acord amb la ubicació de la
banda de música a l’edifici de l’antic Excorxador i explica que el que
encareix el pressupost és l’ampliació projectada.
La Sra. Baquero comenta que s’ha inclòs tot en el projecte per tal que
sen’s doni el màxim de diners en el marc del Pla Insular de Cooperació
Local de l’any 2012.
Sense més intervencions, se sotmet l’expedient a votació i es computen
quatre (4) vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del
grup popular, atès l’empat se sotmet novament a votació, que dona el mateix
resultat, per la qual cosa i atès el vot de qualitat del Sr. Batle, es
declara aprovada la proposta.
DESÈ.- SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN EL PLA INSULAR DE COOPERACIÓ 2012
És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“ Vista la convocatòria del Pla Insular de Cooperació 2012, la comissió,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, acorden proposar al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell
Insular de Menorca per l’obra anomenada “Reforma i ampliació i d’un local
sense ús definit situat al C/ Escorxador, 5” i demanar la seva inclusió en
el Pla Insular de Cooperació per a l’any 2012.
Segon.- ACCEPTAR específicament les normes establertes a la convocatòria
del Pla Insular de Cooperació per a l’any 2012 i al Reglament de Cooperació
del CIM.
Tercer.- ADOPTAR el compromís d’incloure en el Pressupost per a l’exercici
2012 consignació pressupostària suficient per assumir l’execució de l’obra
anomenada “Reforma i ampliació d’un local sense ús definit situat al C/
Escorxador, 5”, de la qual es sol·licita la seva inclusió en el Pla Insular
de Cooperació per a l’any 2012.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que en aquest punt de l’orde del dia
el que es sol·licita es la financiació del projecte anterior en el marc del
Pla Insular de Cooperació de l’any 2012.

La Sra. Fernández, diu que el seu grup esta d’acord en que les altres
administracions facin arribar finançament a l’Ajuntament.
Sense més intervencions
unanimitat.

se

sotmet

a

votació

ONZÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

la

REGULADORA

proposta

DE

LA

i

TAXA

s’aprova

PER

LA

És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori , que diu:
“ El Sr. Batle diu que les ordenances han estat adequades a la normativa
vigent i que bàsicament a totes s’ha afegit el text “ l’ordenança es
revisarà automàticament en funció de l’increment de l’IPC “
En relació a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
d’ajuda a domicili:
La Sra. Sánchez explica que s’ha concretat a l’ordenança, les persones a
les quals anirà destinat el servei d’ajuda a domicili, s’ha unificat el
cost del servei dels dies laborals i els dissabtes. També s’ha clarificat
la descripció dels criteris a tenir en compte per la treballadora social a
l’hora de poder valorar els ingressos i despeses dels sol·licitants. S’ha
reduït la quota a pagar per menjar extraordinari i s’ha afegit:
5. La quota a satisfer pel Servei de lloguer de material per a situacions
especials, serà la següent:
Material
Llits articulats
Grues
Butaques

Fiança
70
70
70
30

Lloguer (cada tres mesos)
20
20
20
15

La Sra. Sánchez explica que l’Ajuntament té material al pis tutelat i que
degut a que el pis no s’utilitza han cregut convenient poder donar l’opció
de llogar el material.
Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que ara comença una sèrie de punts de
l’ordre del dia que fan referència a modificacions d’Ordenances, la majoria
d’elles incloïa una clàusula de revisió de l’IPC, però en moltes d’elles
aquesta revisió no s’ha de posar per la qual cosa es farà referència a
aquest fet en l’Ordenança cas per cas.
La Sra. Sánchez explica les modificacions introduïdes a l’Ordenança, per
exemple s’ha clarificat el servei al qual es destina, els preus que es
calculen d’acord amb el salari mínim interprofessional que ja té en compte
l’IPC, en conseqüència aquesta clàusula de revisió de l’IPC no s’inclourà a
l’Ordenança.
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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 provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili, que
queda redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A
DOMICILI
Article 1r.- Concepte
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133,2 i 142 de la
Constitució Espanyola, i per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora
de les hisendes locals, aquest Ajuntament imposa en aplicació
del que estableixen els apartats 1,B i 4,N de l’article 20 de l’última Llei
esmentada, la taxa pel servei d’ajuda a domicili.
Aquesta taxa es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 58 de la suscita Llei 39/88.
Article 2n.- Persones destinatàries
Serà població atesa pel servei d’ajuda a domicili totes aquelles persones
majors amb dificultats d’autonomia personal, persones amb discapacitats
definitives o temporals que afectin la seva autonomia personal, i famílies
o nuclis de convivència amb situacions relacionals conflictives, famílies
desestructurades o multiproblemàtiques.
Article 3r.-Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa , regulada en aquesta Ordenança:
a) Les persones que es beneficiïn dels serveis d’Ajuda a Domicili prestats
per aquest Ajuntament,
b) i, en defecte d’aquestes, els familiars que tenguin l’obligació legal o
pactada d’atendre els usuaris del SAD. En el supòsit de quedar pendent
d’abonar alguna quantitat d’aquest servei, en morir el beneficiari
l’esmentada quantitat tindrà el concepte de deute del causant a la
liquidació d’herència.
Article 4t.- Tarifes
1.- Amb caràcter general les quotes a satisfer pels serveis d’ajuda a
domicili seran equivalents al cost efectiu del servei.
2.- El servei d’atenció a domicili pot ser de tres tipus:
a) atencions personals, domèstiques i de canvis posturals
b) menjar a domicili
c) lloguer de material per a situacions especials
3.
La quota definitiva a satisfer per a les atencions personals,
domèstiques i canvis posturals es fixarà per aplicació del barem següent:
Renda mensual per càpita
Inferior al SMI en menys d’un 75%
Igual o inferior al SMI en un 75%
Superior fins un 25% del SMI
Entre un 25% i 50% superior al SMI

Cost del servei (*)
0%
20%
40%
60%

Entre un 50% i 75% superior al SMI
Superior en un 75% al SMI

80%
100%

(*) El preu ve determinat pel cost del servei en funció de les necessitats
del cas i a valoració de la Treballadora Social i de la Treballadora
Familiar que fa el servei. Es podran prestar serveis complerts o mig
serveis i en aquest cas la quota a aplicar serà la meitat.
La Treballadora social responsable del servei determinarà la part que la
persona beneficiària haurà d’aportar en funció de la renda mensual per
càpita. Entenem la renda mensual per càpita com el resultat de la suma
d’ingressos mensuals del nucli de convivència, menys les despeses mensuals,
dividit pel número de membres del nucli de convivència.
Per a valorar els ingressos econòmics s’ha de tenir en compte la declaració
de renda o en el seu defecte el justificant de la pensió o pensions,
interessos o rendiments bancaris i altres possibles ingressos.
Per a valorar les despeses a descomptar es tindrà en compte: lloguer del
primer habitatge, despeses del centre de dia quan és plaça de l’Ajuntament
o despeses de cuidadores privades.
Si l’usuari viu sol, la renda mensual per càpita es dividirà entre 1,5.
En el cas que la persona sol·licitant del servei es negués a justificar els
ingressos i despeses de forma documentada, el preu a aplicar serà el cost
màxim del servei.
4. La quota a satisfer pel servei de menjar a domicili, serà de:
- Menjars socials ordinaris .................. 5
- Menjars socials extraordinaris ...........3,5
La quota tributària dels menjars socials extraordinaris s’aplicarà en els
casos de carència extrema de mitjans econòmics, i d’acord amb l’informe
motivat dels serveis socials municipals.
5. La quota a satisfer pel servei de lloguer de material per a situacions
especials, serà la següent:
Material

Fiança

Llits articulats
Grues
Butaques

70
70
30

Lloguer
mesos)
20
20
15

(cada

tres

Article 5è.- Exempcions
La persona beneficiària o que sol·liciti el servei podrà demanar l’exempció
de la quota sempre que justifiqui la petició d’incapacitat econòmica del
subjecte passiu i dels seus familiars per fer front al seu pagament. Els
serveis socials municipals, una vegada comprovades les circumstàncies
al·legades, n’emetran informe i elevaran la proposta corresponent.
Article 6è.- Liquidació i cobrament de les quotes
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el
moment en què s’iniciï la prestació del servei.
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Al principi de cada mes la treballadora social comunicarà als Serveis
Econòmics el nombre d’hores d’assistència que correspon a cada usuari,
relatius al mes anterior, i per part dels serveis econòmics de la
corporació es procedirà a la corresponent liquidació i al seu càrrec en
compte bancari.
L’incompliment del pagament de les quotes en el termini establert, així com
l’ocultació de la quantia dels ingressos de la unitat de convivència,
donarà lloc a la baixa de la prestació del servei, sens perjudici del
corresponent expedient per liquidar les quotes no cobrades i imposar les
sancions a què donés lloc.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
BOIB.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
DOTZÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS SERVEIS DE CENTRE
DE DIA
És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu en relació a l’Ordenança fiscal reguladora dels serveis
de centre de dia:
“ La Sra. Sánchez explica que s’ha desglossat una mica els preus i els
serveis, així l’article 5 de la quota tributària quedarà de la següent
manera:
Jornada sencera amb dinar inclòs (9h)
½ jornada amb dinar inclòs (4,5 h)
Jornada sencera sense dinar
½ jornada sense dinar
Menjador social (dinar al centre de dia)
Hores afegides a la ½ o al menjador social)

25,00 /dia
15,89 /dia
20,00 /dia
10,89 /dia
5,75 /dia
2,5 /hora

Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, la Sra. Sánchez explica que a la modificació de l’Ordenança
s’amplien els serveis del centre de dia i aquests s’han calculat segons el
cost del servei em qüestió. Així mateix, comenta que s’elimina la clàusula
de revisió del IPC.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa pels serveis de centre de dia, que queda redactada de
la següent manera:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE CENTRE DE DIA
Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució, per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, i conforme amb allò que disposa l’article 15 i
següents del
RD legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la
"Taxa pels serveis d’habitatge tutelat, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2. Motiu.
El fet imposable ve determinat per l’ús dels serveis del Centre de Dia.
Article 3. Subjecte passiu.
1. L'obligació de contribuir neix amb la prestació del servei, amb
independència que hi hagi o no sol·licitud formal de l'usuari o de
l'obligat a pagar.
2. Estan obligats a pagar:
a) Els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta Ordenança o, si és el
cas, els qui els sol·licitin.
b) Els hereus i, si és el cas, les herències jacents o les persones o
institucions que tinguin l'obligació legal o pactada d'atendre els usuaris
del servei.
BASES I TARIFES
Article 4. Exempcions
Resten exempts del pagament d’aquesta taxa els beneficiaris de les places
emparades en el Conveni entre la conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament. Els usuaris
beneficiats per aquest conveni pagaran les quantitats definides en conveni,
a les quals s’aplicarà la normativa de desenvolupament de la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa pel servei de Centre de Dia serà:
Jornada sencera amb dinar inclòs (9h)
½ Jornada amb dinar inclòs (4,5h)
Jornada sencera sense dinar
½ Jornada sense dinar
Menjador social (dinar al centre de
dia)
Hores afegides a la ½ o al menjador
social

25
dia
15,89
dia
20
dia
10,89
dia
5,75
2,5

hora

Article 6.
En les quotes que es meritin per aplicació d'aquesta Ordenança, no s'hi
comprenen les despeses que ocasioni l'usuari en concepte de medecines,
ingredients i similars. Això no obstant, aquestes despeses hauran de
figurar a la factura que serà expedida per l'administració del Centre de
Dia.
NORMES DE GESTIÓ
Article 7.
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1. L’exacció es considerarà meritada simultàniament a la prestació del
servei; la liquidació i la recaptació es faran efectives per les oficines
administratives del Centre o, en el seu defecte, per les oficines
municipals en base a les dades que el Centre rebi.
2. En cas que l'usuari no disposi de prou ingressos per satisfer la taxa de
l'article 5, abonarà el 75% dels ingressos mensuals percebuts; per cobrir
la diferència entre aquest 75% i la taxa es procedirà a:
a) Que els familiars de primer grau o hereus se’n facin càrrec, mitjançant
contracte de la diferència.
b) Donació de l’usuari de béns seus, mobles i/o immobles, a l’Ajuntament; a
canvi l’Ajuntament dóna una renta vitalícia per cobrir la taxa: l’usuari ha
de presentar certificat d’havers i patrimoni dels cincs anys anteriors,
així com moviments fets durant el període referit i dades dels
beneficiaris, si és el cas. Tot perquè, si fos necessari, l’Ajuntament s’hi
pugui adreçar perquè procedeixin a cobrir la diferència entre l’abonat per
l’usuari del servei i l’import de la taxa, i sempre fins la quantitat en
què han estat beneficiats.
c) L'aprovació per part de l'Ajuntament d'un sistema de subvencions per als
usuaris del servei que no puguin abonar la taxa.
3. Si el beneficiari del servei fineix i roman pendent de pagament a
l’Ajuntament alguna quantitat procedent d’aquest servei, aquesta quantitat
tindrà concepte de deute en la liquidació de l’herència d’aquesta persona.
Disposició addicional.
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
i la Llei general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
BOIB.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
TRETZÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A
LA VENDA D'EDICIONS MUNICIPALS
És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu en relació a l’Ordenança fiscal reguladora del preu
públic per a la venda d’edicions municipals:
“ El Sr. Batle explica que l’ordenança que tenim fins ara, només regulava
el preu per la venda dels llibres “Monografies migjorneres”, s’ha modificat
el preu passant de 6,00
a 6,40 , s’ha introduït el preu per la venda del
llibre “Migjorners amb petjada a 8,40
i s’ha afegit que el preu de les
noves edicions que no estiguin reflexades en aquesta ordenança anirà en
funció del seu cost.

Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquesta Ordenança regula les taxes
a pagar quan l’Ajuntament es l’editor dels llibres. Comenta que es van
trobar que alhora de vendre el llibre “Migjorners amb petjada”, al no estar
regulat en aquesta Ordenança es van vendre per davall del seu cost. Amb
aquesta modificació s’inclou el preu de cost de “Migjorners amb petjada” i
es preveu un article per regular les futures edicions municipals que hauran
de ser almenys del seu cost.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a la venda d'edicions municipals, que queda
redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA
FISCAL
REGULADORA
D’EDICIONS MUNICIPALS

DEL

PREU

PÚBLIC

PER

LA

VENDA

Article 1.- Concepte
Conforme amb el que preveu l’article 127, en relació amb l’article 41 i
següents, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix el
preu públic per la venda d’edicions municipals, d’acord amb les tarifes
regulades a l’article 3, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2.- Obligats al pagament
Estan obligats a pagar el preu públic regulat en aquesta Ordenança els qui
adquireixin les edicions realitzades per aquest Ajuntament a què es
refereix l’article anterior.
Article 3.- Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada a la
tarifa compresa a l’article següent per cada una de les edicions i
destinacions de l’obra.
Article 4.- Tarifes
1. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:
a) Monografies migjorneres
6,40
b) Migjorners amb Petjada
8,40
2.
Quan l’adquirent sigui una persona física o jurídica dedicada a
la venda de llibres a la menuda i/o a l’engròs, al PVP indicat a
l’apartat anterior, se li aplicarà un descompte del 20%.
3. El/la regidor/a de cultura podrà ordenar per escrit el nombre
d’exemplars que s’han de distribuir gratuïtament per difondre’ls en
organismes públics i la naturalesa i tipus d’aquests organismes.
4. En el PVP s’entén inclòs l’IVA.
5. El preu de les noves edicions que no estiguin reflexades en aquesta
Ordenança anirà en funció del seu cost.
Article 5.- Dret supletori
Pel procediment de recaptació s’aplicarà supletòriament la LGT Disposició
final. Aquesta Ordenança entrarà a vigir el dia de la seva publicació
definitiva en el BOIB i restarà en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.”
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SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
CATORZÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
OCUPACIÓ O ÚS DE VIES PÚBLIQUES

FISCAL

REGULADORA

DE

LA

TAXA

PER

És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu en relació a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per ocupació o ús de vies públiques:
“ S’ha modificat amb el corresponent increment de l’IPC.
Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que aquesta Ordenança no s’havia
revisat des de l’any 2004 i aquesta fa referència a l’ocupació de
terrasses.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació o ús de vies públiques, que queda
redactada de la següent manera:
“ ORDENANÇA
PÚBLIQUES

FISCAL

REGULADORA

DE

LA

TAXA

PER

OCUPACIÓ

O

ÚS

DE

VIES

Concepte, fonament i naturalesa
Article 1.
1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret
Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament imposa la
taxa per ocupació o ús de vies públiques. Aquesta taxa es regirà per
la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 57 de l'esmentat text refós 4/2004. S’exclou de
l’àmbit d’aquesta Ordenança fiscal l’ocupació de la via pública amb
parades, barraques, indústries ambulants i espectacles, atès que
aquest tipus d’ocupació s’estableix a l’Ordenança reguladora de la
taxa per parades, barraques, indústries ambulants i espectacles que
se situïn en terrenys d’ús públic.
2. Als efectes d’aplicar les tarifes que es recullen en aquesta
Ordenança i de determinar-ne l’objecte, es fixen els criteris
següents:
a) S’entén per ocupació qualsevol ús o aprofitament especial de la via
pública que impedeixi, directament o indirecta, que terceres persones en
gaudeixin.
b) S’entén per ús la utilització mateixa o l’aprofitament quan alhora no
impedeix que terceres persones ho facin.

c) Són usos o ocupacions permanents les que es concedeixin per un termini
superior a un any. Es consideren temporals les que es concedeixin per un
termini d’un any o inferior a un any.
d) Dintre de les ocupacions o usos temporals, cal distingir:
- Anuals: quan siguin superiors a sis mesos i no superiors a un any.
- Semestrals: quant sent superiors a tres mesos, no n’excedeixin de sis.
- Trimestrals: quan sent superiors a un mes, no n’excedeixin de tres.
- Mensuals: quan siguin superiors a quinze dies i inferiors a un mes.
- Diàries: quan siguin de quinze dies o d’un termini menor.
3. Per la naturalesa de l’ocupació o ús es distingiran les de sòl i subsòl.
Article 2.
S’entenen específicament compreses en aquesta Ordenança les ocupacions i
usos per:
1. Taules, cadires i banquetes.
2. Tanques, bastides, grues, materials de construcció, escombraries i
anàlegs.
3. A favor d’empreses explotadores de subministraments.
Article 3.
No es consideren subjectes a aquesta Ordenança les ocupacions de sòl que
afectin directament immobles que cotitzin per contribució urbana i no
siguin de naturalesa desmuntable.
Obligats al pagament
Article 4.
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o
entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències o aquelles que es
beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’autorització
oportuna.
Tarifes
Article 5.
La tarifa única per fixar la taxa regulada en aquesta Ordenança és:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

/m2
25
25
20
15
10
1

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

Actualització

Aquest Ordenança es
variació de l'IPC.

modificarà

Disposició addicional.

el

setembre

de

cada

any

aplicant-hi

la

Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
i la Llei general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
BOIB.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”

QUINZÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu en relació l’Ordenança fiscal de l’Impost Sobre Vehicles
de Tracció Mecànica:
“S’explica que la modificació està amb l’augment del coeficient a aplicar
al quadre e tarifes passant de 1,15 a 1,40. S’introdueix la bonificació amb
el 75% de l’impost per a vehicles elèctrics i es faculta a l’Ajuntament per
tal que d’ofici pugui aplicar la bonificació del 100% als vehicles de més
de 25 anys.
Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, el Sr. Vidal explica que les tarifes de l’Ordenança poden
anar entre l’1 i el 2, a la modificació de l’Ordenança es passa de 1,15% a
1,40%. Comenta que s’ha introduït una bonificació de l’impost per els
cotxes elèctrics i s’ha possibilitat a l’Administració que d’ofici pugui
aplicar la bonificació als cotxes de més de 25 anys si en té coneixement.
El Sr. Vidal comenta que en aquesta ordenança no s’aplicarà la revisió del
IPC.
Se sotmet l’expedient a votació i es computen quatre (4) favor del grup
socialista i quatre (4) abstencions del grup popular, atès l’empat se
sotmet novament a votació, que dona el mateix resultat, per la qual cosa i
atès el vot de qualitat del Sr. Batle, es declara aprovada la proposta en
els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, que queda
redactada de la següent manera:
“ ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1
De conformitat amb el que preveu l’article 95 del Reial Decret legislatiu
4/2004 , de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals,
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
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aplicable en aquest municipi s’haurà d’exigir d’acord amb el quadre de
tarifes recollit a l’apartat 1 de l’esmentat article, incrementades amb
l’aplicació del coeficient 1,40.
Article 2
El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant el rebut corresponent.
Article 3
d) En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es
reformin d’una manera que n’alteri la classificació a l’efecte del
present impost, els subjectes passius hauran de presentar a l’oficina
gestora corresponent, dins el termini de trenta dies a comptar de la
data d’adquisició o de reforma, una declaració-liquidació, segons el
model determinat per aquest Ajuntament, que ha de contenir els elements
de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o
complementària que sigui procedent i, així mateix, l’hauran haver
efectuada. Caldrà acompanyar la documentació acreditativa de compra o de
modificació del vehicle amb el certificat de les seves característiques
tècniques i amb el document nacional d’identitat o codi d’identificació
fiscal del subjecte passiu.
e) En el moment de presentar la declaració-liquidació a què es refereix
l’apartat anterior, el subjecte passiu haurà d’ingressar l’import que
resulti de la quota de l’impost d’aquella liquidació. Aquesta
autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre
no es comprovi, mitjançant l’oficina gestora, que la dita operació s’ha
efectuat aplicant correctament les normes que regulen l’impost.
Article 4
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la
circulació, el pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà
durant els mesos de març i abril de cada exercici.
2. En el supòsit regulat a l’apartat anterior, la recaptació de les
corresponents quotes s’haurà de realitzar mitjançant el sistema de padró
anual en el qual hi hauran de figurar tots els vehicles subjectes a
l’impost que hi hagi inscrits en el corresponent Registre Públic a nom de
persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.
3. El padró o matrícula de l’impost s’haurà d’exposar al públic per un
termini de 15 dies per tal que els legítims interessats puguin examinar-lo
i, si és el cas, formular les oportunes reclamacions.
L’exposició al públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma i produirà els efectes
de notificació de la liquidació a cada un dels subjectes passius.
Article 5
Gaudiran d’una bonificació del 75% els vehicles elèctrics. Per poder
beneficiar-se de l'esmentada bonificació, caldrà que la persona interessada
presenti la sol·licitud acompanyant-la amb la documentació que acrediti que
es tracta d'un vehicle elèctric.
Per altra banda, gaudiran d'una bonificació
del 100% de la quota de
l’impost aquells vehicles que superin els 25 anys d’antiguitat des de la
data de fabricació. Si no se’n conegués la data, s’adoptarà com a tal la de
la seva primera matriculació o, quan no consti, la data en què el tipus o
variant corresponent es vagi deixar de fabricar. Per poder beneficiar-se
d'aquesta bonificació, caldrà que la persona interessada presenti la
sol·licitud acompanyant-la amb la documentació que acrediti l’antiguitat

del vehicle per la qual se li concedeix la dita bonificació, encara que en
aquest cas l'Ajuntament ho podrà fer d'ofici.
Una volta haurà estat concedida qualsevol de les dues bonificacions, s’ha
d’entendre que la bonificació es manté en vigor mentre no es modifiqui
l’Ordenança que regula l’impost de vehicles de tracció mecànica o les
disposicions legals vigents que ho autoritzen d’aquesta manera.
Disposició addicional.
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
i la Llei general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
BOIB.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
SETZÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'ENTRADA
DE VEHICLES A TRAVÉS DE VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu en relació l’Ordenança reguladora de la taxa per entrada
de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
“ S’han actualitzat les quotes tributàries quedant de la següent manera:
Entrada de vehicles sense gual
Entrada de vehicles a edificis o cotxeries amb gual
Reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies

30,00
40,00
50,00

/any
/any
/anys

Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, el Sr. Vidal explica que s’han revisat els preus i en
aquesta Ordenança si s’aplica la revisió del IPC.
El Sr. Verdú, diu que es l’Ordenança fiscal que puja més, manifesta que
està en contra d’aquesta pujada. Comenta que aquesta pujada s’hauria de
haver fet de forma paulatina, ja que l’any que ve s’haurà de pagar el
doble.
El Sr. Batle, dóna la raó al Sr. Verdú assenyalant que es l’Ordenança que
es puja més.
La Sra. Baquero, comenta que no obstant es una taxa barata.
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La Sra. Fernández, contesta que qualsevol increment per petit que sigui
puja les despeses del ciutadà.
La Sra. Gomila, diu que les persones han de fer front a moltes despeses i
en el conjunt tot suma.
El Sr. Verdú, comenta que actualment hi ha poca feina.
El Sr. Batle, conclou que la revisió de les ordenances fiscals ha
feina, sobretot degut a la situació econòmica del moment. La
hagués estat pujar l’Impost de Béns Immobles, però l’equip de
preferit revisar totes les ordenances. El Sr. Batle comenta que
obviar que l’Ajuntament també es troba amb una situació
econòmicament.

dut molta
via fàcil
govern ha
no es pot
delicada

Se sotmet l’expedient a votació i es computen quatre (4) a favor del grup
socialista i quatre (4) vots en contra del grup popular, atès l’empat se
sotmet novament a votació, que dona el mateix resultat, per la qual cosa i
atès el vot de qualitat del Sr. Batle, es declara aprovada la proposta en
els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voravies i
les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de
mercaderies dequalsevol classe, que queda redactada de la següent manera:
“ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DEQUALSEVOL CLASSE
Article 1r.Concepte
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament imposa, en aplicació del que estableixen
els apartats 1 A) i 3 h) de l’art. 20 de l’última llei esmentada, la taxa
per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe.
Aquesta taxa es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la
qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l'esmentat RD 2/2004.
Article 2n.Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la reserva d’ocupació del domini
públic local, en qualsevol de les modalitats recollides en la present
ordenança. A aquests efectes s’equipararà a ocupació real la tinença d’una
llicència per a practicar-la, amb independència que l’interessat en faci
ús.
Article 3n.Obligats a pagar
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències o els qui es
beneficiïn de l'aprofitament, si es va procedir sense l'autorització
oportuna.
Article 4r.Quotes tributàries
Les quotes a exigir pels conceptes regulats en la present Ordenança es
determinaran en funció de les següents:

- Entrada de vehicles sense gual
- Entrada de vehicles a edificis o cotxeries amb gual
- Reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies

30,00
40,00
50,00

/any
/any
/any

Article 5t.Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol.licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes
naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitament
regulats en aquesta Ordenança hauran de sol.licitar prèviament la llicència
corresponent, realitzar el dipòsit prèvia què es refereix l'article següent
i formular declaració tot adjuntant un plànol detallat de l’aprofitament i
de la seva situació dintre del municipi.
Article 6è.Obligació de pagament
L'obligació de pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
f) Si es tracta de concessions d'aprofitaments nous de la via pública, en
el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
g) Si es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats,
una volta inclosos en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys
naturals a les oficines de la recaptació municipal. El període de
recaptació en via voluntària de les quotes esmentades serà de dos mesos.
Article 7è.Actualització
Aquest Ordenança es modificarà
variació de l'IPC.

el

setembre

de

cada

any

aplicant-hi

la

Disposició addicional.
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
i la Llei general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
BOIB”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
DISSETÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES
És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu en relació l’Ordenança Sobre l’Impost Sobre béns
Immobles:
“Els tipus
manera:

de

gravamen

a

aplicar

Béns de naturalesa urbana
Béns de naturalesa rústica

s’actualitzen

quedant

de

la

següent

0,60 %
0,60 %
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El tipus de gravamen per immobles destinats a ús comercial es fixa en 0,55%
i es fixa en 0,65% per als immobles destinats a ús residencial que es
troben desocupats amb caràcter permanent.
Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que en aquesta Ordenança no s’aplicarà
la revisió del IPC. Comenta que amb la modificació és manté el gràvamen,
però es puja 0,05 pels habitatges desocupats, per tal de fomentar que els
propietaris els lloguin o els venguin i s’ha reduït en 0,05 el tipus dels
locals comercials, per tal de facilitar l’economia del poble, essent una
mesura transitòria de cara els comerços de la població. Manifesta que creu
que es una bona mesura pels comerciants.
Se sotmet l’expedient a votació i es computen quatre (4) a favor del grup
socialista i quatre (4) abstencions del grup popular, atès l’empat se
sotmet novament a votació, que dona el mateix resultat, per la qual cosa i
atès el vot de qualitat del Sr. Batle, es declara aprovada la proposta en
els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació
reguladora de l'impost sobre béns immobles, que
següent manera:

de l’Ordenança fiscal
queda redactada de la

“ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1r.De conformitat amb el que preveu l'article 72 del Reial Decret 2/2004, de 5
de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles
aplicable a aquest municipi queda fixat en els termes que s'estableixen a
l'article següent.
Article 2n.1. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns
de naturalesa urbana es fixa en el 0,60%.
2. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns
de naturalesa rústica es fixa en el
0,60%.
3. De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre
béns immobles aplicable als béns, els valors cadastrals dels quals s'hagin
revisat o modificat serà:
a) Si es tracta de béns de naturalesa urbana, el 0,60%
b) Si es tracta de béns de naturalesa rústica, el 0,60%
4. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns
de naturalesa urbana destinats a ús comercial es fixa en 0,55%.
5. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns
de naturalesa urbana destinats a ús residencial però que es troben
desocupats amb caràcter permanent es fixa en 0.65%.
Disposició addicional.

Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
i la Llei general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
BOIB.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
DIVUITÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL, EDUCATIU I ESPORTIU

DE

LA

TAXA

PER

És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu en relació l’Ordenança reguladora de la taxa per
activitats de caràcter cultural, educatiu i esportiu.
“S’actualitzen les quotes tributàries relatives al servei d’escola de
música. S’explica que s’han augmentat les tarifes i en el cas concret de la
tarifa pel servei d’instrument s’ha desglossat en funció de si el
matriculat també fa llenguatge musical 32 /mes i 36 /mes aquells alumnes
que només faixin classe d’instrument. A més s’ha afegit la tarifa per les
classes de manteniment al llenguatge musical (que són els alumnes que han
acabat els cursos de llenguatge musical i que tenen intenció de preparar-se
per accedir al conservatori de música) en 20,00
i que actualment no
estava reglat.
Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, la Sra. Baquero explica que d’aquesta Ordenança s’han pujat
les taxes que fan referència a l’escola de música, les que fan referència a
activitats esportives únicament es revisaran segons l’IPC. Comenta que
aquesta puja ja es va comentar als pares dels fillets que van a l’escola de
música i que no s’han donat queixes. Allà on s’ha pujat més es les
relacionades amb instruments, ja que una classe d’instrument es un luxe. El
dèficit de l’escola de música estava en 53.000
i l’any que ve es pretén
baixar a 40.000 . La revisió de les taxes d’activitats esportives ja es
farà l’any que ve. En aquesta ordenança s’aplicarà la revisió del IPC.
Sense més intervencions, se sotmet l’expedient a votació i es computen
quatre (4)vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del
grup popular, atès l’empat se sotmet novament a votació, que dona el mateix
resultat, per la qual cosa i atès el vot de qualitat del Sr. Batle, es
declara aprovada la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per activitats de caràcter cultural, educatiu i
esportiu, que queda redactada de la següent manera:
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“ORDENANÇA REGULADORA
EDUCATIU I ESPORTIU.

DE

LA

TAXA

PER

ACTIVITATS

DE

CARÀCTER

CULTURAL,

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

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

2.

La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

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

Import taxa/euros
30,00
22,00
22,00

28,00
32,00
36,00
adult (*)
Instrument (30 minuts)
28,00
31,00 adult (*)
Conjunt Instrumental (1h setmanal)
9,00
Rotació (30 minuts)
20,00
Manteniment llenguatge musical
20,00
(*) S’entendrà com adult aquell alumne que no faci llenguatge musical
Serveis esportius:

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

Import taxa/euros
17,50
8,50
---o

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

sala

4,00

al

7,00
9,00
3,00

al

5,00

al

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

al

2,00

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

15,00
------36,40
41,60
21,10
31,10
31,10
43,90
31,10
25,40
31,10
31,10
25,40
17,95
25,40
31,10
31,10

3.

Les persones abonades a alguna activitat podran gaudir de l’ús de
la sala de musculació amb un suplement de 11,00 .

4.

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

5.

La pràctica d’una segona activitat per part d’un mateix usuari sempre que les dues activitats efectuades siguin de caràcter
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esportiu- gaudirà d’una bonificació del 50%, bonificació que
s’aplicarà sobre l’activitat més econòmica. En el cas del programa
d’adults la bonificació per segona activitat només serà aplicable
quan l’usuari es matriculi des de l’1 d’octubre i fins a final
d’abril.
6.

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

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

El cobrament pel lloguer de les instal·lacions s’efectuarà
mitjançant talonaris numerats que lliurarà dipositaria de fons,
mitjançant càrrec oportú a les persones encarregades de la
vigilància i custòdia de els instal·lacions, les quals hauran

d’efectuar l’ingrés de les quotes recaptades quinzenalment o en un
període inferior, si així ho exigeix dipositaria.
6.

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

7.

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

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

DINOVÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RIELS,
PALS, CADIRETES I PROJECTURA SOBRE LA VIA PÚBLICA
És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu en relació l’Ordenança reguladora de la taxa per riels,
pals, cadiretes i projectura sobre la via pública.
“ S’actualitzen les quotes tributàries amb l’increment de l’IPC.
Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquesta Ordenança s’aplica als
firants dels dimecres. S’ha revisat segons l’IPC, ja que des de l’any 2000
no s’havia revisat. La modificació comporta una puja del 40%, però així i
tot es una taxa baixa.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per riels, pals, cadiretes i projectura sobre la via
pública, que queda redactada de la següent manera:
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“ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RIELS, PALS, CADIRETES I PROJECTURA
SOBRE LA VIA PÚBLICA
Article 1. Concepte.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament imposa la taxa per usos privatius o aprofitaments
especials de col·locació de riels, pals, cadiretes i projectura sobre la
via pública.
Aquesta taxa es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la
qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat RD 2/2004.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o
entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències o aquelles que es
beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’autorització
oportuna.
Article 3. Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les
tarifes següents:
1. Pals i cadiretes:
2.
Empreses
explotadores
subministraments

4,25 /any
de 2,1%
dels
ingressos
bruts
procedents de la facturació que
obtenguin anualment en el terme
municipal.

Article 4. Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per
cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels
períodes de temps indicats en els epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la
llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ a què es refereix
l’article següent.
3. Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar exactament
la durada de l’aprofitament, s’entendrà prorrogada fins que les
persones interessades presentin la declaració de baixa.
4. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia primer del
període natural de temps següent indicat a l’epígraf de les tarifes.
La no-presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar
abonant la taxa.
Article 5. Obligació de pagament.
a) L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
b) Si es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en
el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
c) Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats,
el dia primer de cadascun dels períodes naturals de temps indicats a la
tarifa.

d) El pagament de la tarifa es realitzarà:
e) Si es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a
la Dipositaria municipal.
f) Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats,
una vegada inclosos els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys
naturals a les oficines de la Recaptació municipal.
Article 6. Actualització
Aquest Ordenança es
variació de l'IPC.

modificarà

el

setembre

de

cada

any

aplicant-hi

la

Disposició addicional.
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
i la Llei general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
BOIB.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
VINTÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

FISCAL

REGULADORA

DE

LA

TAXA

PER

És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu en relació l’Ordenança reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius.
“ S’explica que s’han augment les tarifes i s’han afegit algunes de noves;
els casos de fotocòpies en color, els certificats d’empadronament i de
convivència que fins ara no estava reglat.
Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, el Sr. Vidal explica que a la modificació de l’Ordenança
s’han afegit conceptes que no hi eren com per exemple les fotocòpies a
color. També s’han pujat els preus amb la finalitat de que no fos més barat
en relació a altres llocs des Migjorn que fan fotocòpies, per no fer-lis
competència. En aquesta Ordenança s’aplicarà la revisió de l’IPC.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius, que
queda redactada de la següent manera:
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“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1r.- Fonaments i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament
estableix la taxa per expedir documents administratius, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu
l’article 57 de l’esmentat RD 2/2004.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imponible de la taxa l’activitat administrativa
desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota
classe de documents que lliuri i d’expedients de què entengui
l’administració o les autoritats municipals.
A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol
documentació administrativa que hagi estat provocada per un particular o
que redundi en benefici d’aquest encara que no hi hagi hagut sol·licitud
expressa de la persona interessada.
No estaran subjectes a aquesta taxa la tramitació de documents i
expedients necessaris per complir obligacions fiscals, les consultes
tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, les
peticions i els recursos administratius contra resolucions municipals de
qualsevol mena, els relatius a la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència municipal; els documents que formin part
d’expedients pels quals es cobri la taxa respectiva; els relatius a la
utilització privativa o l’aprofitament especial de béns del domini
públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o
pels quals l’Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que
sol·licitin, provoquin o en l’interès de les quals redundi la tramitació
del document o l’expedient de què es tracti.
Article 4t.- Responsables
5. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els
articles 35.2 i 36 de la Llei General Tributària.
6. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i
els síndics, els interventors o els liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l’abast que indica l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- Exempcions subjectives
Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què hi concorri alguna de les
circumstàncies següents:
g) Haver estat declarats pobres per precepte legal.
h) Estar inscrites en el padró de beneficència com a pobres de solemnitat.

i) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte als expedients
que hagin de tenir efecte, precisament, en el procediment judicial en el
qual hagin estat declarats pobres.
j) Que sol·licitin documents municipals per unir a expedient de jubilació o
pensió.
Article 6è.- Quota tributària
h) La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada
segons la naturalesa dels documents a tramitar, d’acord amb la tarifa
que conté l’article següent.
i) La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada
instància, del document o expedient de què es tracti, des que s’iniciï
fins que es resolgui, inclosa la certificació i la notificació a la
persona interessada de l’acord pres.
j) Les
quotes
resultants
per
aplicació
de
les
tarifes
anteriors
s’incrementaran en un 100 per 100 quan les persones interessades
sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que
motivin la meritació.
Article 7è.- Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura de la manera
següent:
DOCUMENT
1.
Declaracions
jurades,
compensacions
i
similars
2. Informacions testificals
3. Certificats sobre dades o documents de més
de 5 anys
4.
Certificats
sobre
dades
o
documents
compresos dintre el darrer quinqueni
5. Fotocòpia de documents:
a) DIN A4
b) DIN A4 en color
c) DIN A4 a dues cares, per full
d) DIN A3
e) DIN A3 en color
f) DIN A3 a dues cares, per full

6. Coteig de document, per full
7. Convalidació de poders que hagin de tenir
efecte en oficines municipals
8. Certificats sobre immobles situats en el
terme municipal
9. Per cada expedient de declaració de runa
d’edificis
10. Per cada certificació que s’expedeixi de
serveis urbanístics sol·licitada a instància de
part
11. Per cada informe que s’expedeixi sobre
característiques de terreny consulta a efecte
d’edificació

TARIFA
4,00
4,00
4,80
4,00
0,24
0,30
0,40
0,40
0,45
0,60
(50%
descompte
associacions
Migjorn)

de
a
des

0,82
9,60
4,00
14,05
50,00
50,00
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12. Consulta sobre ordenances d’edificació
13. Certificats de final d’obra lliurats per
tècnics municipals
14. Qualsevol altre expedient o document no
tarifat expressament
15. Certificats de resident
16. Cartell d’obres
17. Certificats d'empadronament
18. Certificats de convivència
19. Duplicats de rebuts

7,05
23,40
1,65
1,00
2,80
1,00
1,00
1,00

Article 8è.- Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries
assenyalades a la tarifa d’aquesta taxa.
Article 9è.- Meritació
3.
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenti
la sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients
subjectes al tribut.
4.
5.
En els casos a què es refereix el núm. 2 de l’article 2n, la
meritació es produeix quan es donin les circumstàncies que prevegin
l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense la sol·licitud
prèvia de la persona interessada però redundi en benefici seu.
Article 10è.- Declaració i ingrés
3. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació pel procediment del
segell municipal adherit a l’escrit de sol·licitud de la tramitació
del document o expedient, o en aquests mateixos si aquell escrit no
existís o la sol·licitud no fos expressa.
4. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de
la Llei de Procediment Administratiu, que no venguin degudament
reintegrats, seran admesos provisionalment, però no podran donar-los
curs sense que s’esmenin les deficiències. Per a tal fi es requerirà
la persona interessada perquè en el termini de 10 dies aboni les
quotes corresponents amb l’advertència que, havent transcorregut
aquest termini sense efectuarlo, els escrits es consideraran no
presentats i la sol·licitud s’arxivarà.
5. Les
certificacions
o
documents
que
expedeixi
l’administració
municipal en virtut d’ofici de jutjats o tribunals per a tota classe
de plets, no s’entregaran ni es remetran si prèviament no s’ha
satisfet la quota tributària corresponent.
Article 11è.- Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries,
així com de les sancions que corresponen a aquestes en cada cas, es tindrà
en compte el que disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària.
Article 12è.- Actualització
Aquesta Ordenança es revisarà automàticament en funció de l'increment del
IPC de setembre de cada any.
Disposició final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
BOIB.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
VINT-I-UNÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE
CEMENTIRI
És llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu en relació l’Ordenança reguladora de la taxa de
cementiri municipal.
“ El canvi es troba amb que s’ha afegit el preu de 90,00
per la
dipositació de cendres i els drets de conservació i ornat dels colombaris
que s’ha fixat en 10 /any
Finalment se sotmet la proposta a votació i la Comissió Informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.”
Obert el debat, la Sra. Sánchez explica que aquesta Ordenança s’aplicarà la
revisió del IPC, així mateix comenta que s’han afegit els columbaris que
tindran un cost de 90
i el seu manteniment serà de 10 .
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa del cementiri, que queda redactada de la següent
manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r.Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 113.2 i 142 de la
Constitució i per l'article 106 de la LLei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els
articles de 15 a 19 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març que regula el
Text refós de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de
cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal les normes
de la qual s'atenen a allò que preveu l'article 57 de l'esmentat text
refós..
Article 2n.Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de
cementiri municipal que es detallen a la tarifa assenyalada a l'article 6.
Article 3r.Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió, de
l'autorització, o de la prestació del servei i, si s'escau, els titulars de
l'autorització concedida.
Article 4t.-

Responsables
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7. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els
articles 35.2 i 36 de la Llei General Tributària.
8. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i
els síndics, els interventors o els liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è.Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es prestin en cas de:
k) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que
la conducció es verifiqui a compte dels establiments mencionats i sense
cap pompa fúnebre que sigui pagada per la família dels finats.
l) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
m) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en
fossa comuna.
Article 6è.Quota tributària
La quota tributària es determinarà aplicant la tarifa següent:
CESSIONS DE PERPETUÏTAT:
Nínxol d'adult
Nínxol infantil
Columbari (cendres)
CESSIONS TEMPORALS:
Nínxols d'adult:
Els primers 5 anys
Anys posteriors
Nínxols infantils: Els primers 5 anys
Anys posteriors
Columbari (cendres)

1.500,00
750,00
1.000,00

90,00
18,00 /any
55,00
11,00 /any
10 /any

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

90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
12,00

DRETS DE CONSERVACIÓ I ORNAT:
Es pagarà anualment:
6. Per cada nínxol particular no inclòs dins caseta:
1. Nínxol d'adult
2. Nínxol infantil
10,00
3. Columbaris
10,00

15,00

7. Per cada caseta particular:
1. Quota fixa:
40,00
2. A sumar la quota fixa, segons la seva capacitat i en escala
regressiva segons núm. de nínxols, a raó de:
1. Casetes d' 1 nínxol
9,00
2. Casetes de 2 nínxols
8,00

3.
4.
5.
6.
7.

Casetes
Casetes
Casetes
Casetes
Casetes

de
de
de
de
de

3 ó 4 nínxols
5 nínxols
6 a 8 nínxols
9 a 14 nínxols
15 o més nínxols

DRETS DE TRASPÀS O CESSIONS PERPÈTUES:
1.
Casetes o panteons
2.
Nínxols

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
50,00
30,00

/u.
/u.

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

i sancions
a la qualificació d'infraccions tributàries,
els corresponguin en cada cas, es tindrà en
articles 77 i següents de la Llei General

Article 10è.- Actualització
Aquesta Ordenança es revisarà automàticament en funció de l’increment del
IPC de setembre de cada any.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOIB.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
El Sr. Batle, manifesta un cop conclòs els punts referents a les
modificacions de les Ordenances Fiscals, que vol agrair públicament a tot
el personal i a la gent que ha fet possible dur a terme la revisió de les
ordenances fiscals i diu que resten pendent de revisar algunes ordenances
importants que es faran pròximament.
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VINT-I-DOSÈ.- PROPOSTA
D'EXERCICIS ANTERIORS

DE

BAIXES

DE

CRÈDIT

PENDENTS

DE

COBRAMENT

És llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 17.11.2011:
“La comissió per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- DONAR DE BAIXA de crèdits pendents de cobrament d’exercicis
tancats, pels motius que s’especifiquen i per la quantitat de VUIT MIL
QUARANTA DOS amb TRENTA VUIT EUROS (8.042,38
) d’acord amb la relació
següent:
1. BAIXES PER PRESCRIPCIÓ ANY 2006
PARTIDA
06.11200
06.11201
06.31200
06.31201
06.31301
06.31302
06.31304
06.34200
06.13000

DESCRIPCIÓ
TOTAL BAIXA
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica
133,68
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
1.466,80
Taxa per la recollida de fems i el seu tract.
205,92
Taxa clavegueram
238,45
Taxa activitats culturals
40,22
Taxa serveis: Activitats esportives i ús instal.
72,50
Taxa prestació servei ajuda a domicili
37,52
Preu Públic per subministrament d’aigua potable
185,02
Quota Mpal Impost Sobre Activitats Econòmiques
229,90
TOTAL

2.610,01

2. BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE CADASTRE
PARTIDA
10.11201

DESCRIPCIÓ

TOTAL BAIXA

Impost s/béns immobles de naturalesa urbana

5.336,92

TOTAL

5.336,92

3. BAIXES PER PROPOSTA DE BATLIA
PARTIDA
10.28200
10.31202

DESCRIPCIÓ

TOTAL BAIXA

Impost s/construccions, instal·lacions i obres
Taxa per llicències urbanístiques

5,45
90,00

TOTAL

95,45

TOTAL BAIXES ANYS ANTERIORS

8.042,38

Segon.- INSTAR intervenció perquè adopti les mesures oportunes per dur a
terme l’acordat.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es un tràmit que s’ha de fer degut
a la prescripció dels deutes tributàris, i assenyala que la quantitat de
5.336,92 , no es que s’hagin deixant de cobrar sinó que es dona de baixa
d’aquesta societat i s’ha imputat a la nova propietat.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova la proposta per
unanimitat.
VINT-I-TRESÈ.- DEVOLUCIÓ FIANCES

És llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 17.11.2011:
“Atesa la sol·licitud de devolució de fiança definitiva dipositada per
garantir per garantir l’execució del contracte de subministrament. La
comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Únic.- TORNAR la fiança dipositada per HERMEX IBERICA, S.A. per import
total de NOU-CENTS SETANTA UN amb SEIXANTA VUIT EUROS (971,68 ) com a
garantia definitiva del contracte “Subministrament d’equipament per a
l’escoleta infantil Xibit”.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’un tràmit
administratiu, que al acabar el termini de garantia d’un contracte s’ha de
retornar la fiança dipositada.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova la proposta per
unanimitat.
VINT-I-QUATRÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER
INSTAR AL CONSELL INSULAR DE MENORCA I AL GOVERN BALEAR EN RELACIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ I HABILITACIÓ DE LA SEU DE
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
És llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“ EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT MOCIÓ
TÍTOL: CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ I HABILITACIÓ DE LA
SEU DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN.
Vist que, en data 31 de desembre de 2010, vencé el Conveni de col·laboració
establert entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran, per dur a terme la
rehabilitació i habilitació de la Seu Consistorial de l'Ajuntament des
Migjorn Gran.
Atès que, en data 3 de desembre de 2010, en escrit oficial amb núm. 20.906
de registre d'entrada al CIMe us vam remetre notificació sobre l'acord pres
pel Plenari de data 25 de novembre de 2010, sobre la petició de pròrroga
del mencionat Conveni.
Atès que també vàrem remetre notificació sobre l'acord pres pel mateix
Plenari de data 25 de novembre de 2010, sobre la mencionada pròrroga del
Conveni, a la CAIB.
Vist també que, en data 27/12/2010, amb núm. 20256 de registre de sortida,
el CIMe ens comunicava que la petició era traslladada als seus serveis
econòmics. Igualment, la CAIB, amb núm. 835 de sortida, ens assabentava que
la petició era traslladada al cap de gabinet de la Conselleria de
Presidència i que, en breu, se’ns notificaria resposta.
Vist que a data d'avui no hem rebut cap comunicació de cap de les dues
institucions.
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En la imperativa necessitat que les dues administracions, insular i
autonòmica, diguin sí en aquesta petició, de justícia, que planteja el
petit municipi menorquí des Migjorn Gran i, per tant, li brindin tant el
recolzament efectiu com la col·laboració decidida,
el grup municipal socialista des Migjorn Gran presenta aquesta
MOCIÓ:
I.- Que el Consell de Menorca i el Govern de les Illes Balears tenguin a bé
contestar els escrits oficials remesos de forma reglamentària, fruit
d’acords unànimes de tot el Consistori Municipal, presos ara fa un any.
II.- Que entenem el camí més senzill és la pròrroga d’aquells convenis de
cooperació.
III.- Que les institucions Consell de Menorca i Comunitat Autònoma de les
Illes entenguin que aquesta és una petició bàsica, prèvia i primigènia a
qualsevol altra: pel respecte degut a la ciutadania per part de les
administracions, l’Ajuntament des Migjorn Gran
-i qualsevol ajuntamentha de comptar amb una seu pròpia, adequada a la seva dimensió; actuació
inviable d’executar sense la participació i concurrència del CIM i de la
CAIB.
Sgt.- el portaveu del grup municipal socialista
Es Migjorn Gran, 10 de novembre de 2011.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que la moció fa referència a un
conveni que es va signar l’any 2001 entre el Consell Insular de Menorca, el
Govern Balear i l’Ajuntament des Migjorn Gran. Aquest conveni va acabar
l’any 2010, i amb aquesta moció es demana que es mantengui allò estipulat
al conveni. El Sr. Batle comenta que ha parlat amb les altres
administracions implicades i li han comentat que serà difícil mantenir-lo
íntegrament, no obstant, el Sr. Batle diu que s’ha d’aconseguir alguna
financiació. El Sr. Batle comenta que aquesta petició ja s’ha fet per
escrit a les administracions en qüestió.
El Sr. Batle demana a la portaveu del grup popular si es volen adherir a la
moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran.
La Sra. Fernández manifesta que el grup popular es vol adherir a la moció.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
VINT-I-CINQUÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER
INSTAR AL CONSELL INSULAR DE MENORCA I AL GOVERN BALEAR PER TAL QUE DONIN
SUPORT ECONÒMIC A L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER EXECUTAR DIVERSES
ACTUACIONS PÚBLIQUES
És llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“ EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT MOCIÓ
TÍTOL: PETICIÓ DE SUPORT ECONÒMIC AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I AL
CONSELL DE MENORCA PER EXECUTAR DIVERSES ACTUACIONS PÚBLIQUES
A conseqüència de les visites del senyor conseller d'administracions
públiques del Govern de les Illes Balears, J. Simón Gornés Hachero, i del
President del Consell Insular de Menorca, Santiago Tadeo Florit, volem
transmetre a les dues administracions públiques per ells encapçalades, un
llistat de propostes per a les quals el nostre ajuntament necessita suport
econòmic extern per fer-les realitat.

Aquests projectes, com podreu comprovar, són necessitats bàsiques per al
poble, amb el qual mos hem de comprometre des de tots els nivells de
l’administració.
1.- Estació de Bombeig: ens trobam amb la situació que una de les bombes de
canalització d’aigües residuals es troba mal situada i que no és capaç de
suportar la quantitat d’aigua en èpoques de pluja, com aquests tres dies
passats.
2.Sala Multifuncional: aquest projecte podria englobar en ell mateix
l’escola de música, la sala d’assaig de la Banda de Música, sala d’assaig
del grup folklòric Aires des Migjorn... a més d’actuacions de teatre i sala
d’assaig per altres grups de música.
3.- Skatepark: és una de les demandes contrastades i, veient l’actual
augment de practicants d’aquest esport en el poble i en l’illa, creiem que
és una gran inversió en favor dels joves, tant des Migjorn Gran com de
Menorca en general.
4.- Adequació de l’escola infantil Xibit: Aquest equipament educatiu es
troba amb problemes d’humitats. Aquesta deficiència ve des del moment en
què es va fer aquesta obra en planta baixa, però per falta de doblers no es
va poder dur a terme la primera planta, on hi havia d’anar ubicada la nova
escola de música.
5.- Millora de la carrera a Sant Tomàs i l’avinguda central de la
urbanització: en aquesta via s’hi produeixen múltiples accidents durant la
temporada d’estiu; i l’avinguda principal de la urbanització es troba amb
desperfectes.
6.- Carril Bici: seria una bona manera d’unir es Migjorn Gran amb Sant
Tomàs, el que donaria més afluència de turistes al poble i més afluència de
veïns d’aquest a la urbanització turística i residencial; a banda de
proporcionar una zona segura per a tota aquella gent a qui agrada anar a
caminar i fer esport.
7.- Augmentar la freqüència de transport públic: tot i que durant la
temporada d’estiu s’incrementa el nombre d’autobusos que surten del (i
arriben al) poble, durant els mesos d’hivern, és precís un major nombre de
desplaçaments i també unes tarifes assumibles pels usuaris.
8.- Solucionar els problemes dels pous: amb l’arribada de la temporada
turística i la calor, cada any ens tornam a trobar que durant els mesos
centrals d’estiu hem de comprar aigua a fora terme.
9.- Peatonalització d’un tram de carrer del poble: una mesura que creiem
donarà més valor al poble, guanyant els vianants espai als cotxes.
10.- Nou Ajuntament: La Corporació Local no té Casa Consistorial. L'edifici
que avui acull les oficines de l'Ajuntament, al pla de l’església, és de
lloguer.
Per tant, és just i necessari que les dues administracions mantenguin les
ajudes econòmiques acordades al seu moment, per tal de construir una nova
seu.
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En la seguretat que totes dues administracions, insular i autonòmica, es
mostraran atentes i receptives a les justes demandes d’aquest petit
municipi i brindaran prompta i efectiva resposta als temes plantejats aquí
i avui, el grup municipal socialista des Migjorn Gran presenta aquesta
MOCIÓ:
Que el Consell de Menorca i el Govern de les Illes Balears analitzin el
ventall iniciatives/actuacions sol·licitades; que les executin o hi
col·laborin econòmicament; tot en benefici de la ciutadania a la qual ens
devem.
Sgt.- el portaveu del grup municipal socialista
Es Migjorn Gran, 10 de novembre de 2011.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que en les reunions mantingudes amb el
Sr. Tadeo, president del Consell Insular de Menorca i el Sr. Gornés,
Conseller d’Administracions Públiques, sels hi va fer arribar unes 10
propostes de finançament pel municipi des Migjorn Gran que incloïen entre
d’altres
la
financiació
del
carril
bici,
temes
d’aigua,
sala
multifuncional…El Sr. Batle comenta que ja tenen la petició per escrit però
atès que no han contesta ho porten al Ple com a moció.
La Sra. Fernández, contesta que el grup popular votarà en contra d’aquesta
moció, ja que considera que abans de sol·licitar finançament de tantes
actuacions s’haurien d’establir unes prioritats i s’hauria de fer un front
comú com a consistori. La Sra. Fernández manifesta que als temps que estem
es difícil trobar finançament per a totes les actuacions.
La Sra. Baquero, manifesta que hi ha moltes conselleries on poder demanar
finançament i considera que l’Ajuntament no s’ha d’autolimitar.
La Sra. Fernández, contesta que s’hauria de
prioritaries conjuntes entre els dos grups polítics.

concretar

actuacions

El Sr. Batle, respon que de cara al pròxim plenari, es podrien tractar el
tema de prioritzar actuacions.
El Sr. Verdú, comenta que tal vegada els farien més cas amb actuacions més
concretes.
El Sr. Batle, contesta que per demanar finançament que no quedi.
La Sra. Sánchez, diu que ells demanaran tot el que vulguin.
La Sra. Gomila, respon que s’hauria d’arribar a un acord conjunt a nivell
de consistori.
Sense més intervencions, se sotmet l’expedient a votació i es computen
quatre (4)vots a favor del grup socialista i quatre (4) vots en contra del
grup popular, atès l’empat se sotmet novament a votació, que dona el mateix
resultat, per la qual cosa i atès el vot de qualitat del Sr. Batle, es
declara aprovada la moció.
VINT-I-SISÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER
INSTAR AL CONSELL INSULAR DE MENORCA A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA
DE LES CARRETERES DES MIGJORN GRAN-SANT TOMÀS I MIGJORN GRAN-ES MERCADAL
És llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:

“ EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT MOCIÓ
TÍTOL: OBRES DE MILLORA DE LES CARRETERES:1.- ES MIGJORN GRAN -- SANT TOMAS
i 2.- ES MIGJORN GRAN – ES MERCADAL
Assabentats, en la reunió de batles del dia 14 d’octubre de 2011 i per
mitjà de publicacions aparegudes a diferents diaris, que el Ministeri de
Foment del Govern d’España destinarà un ajut econòmic important pel Pla
Director de Carreteres del Consell Insular de Menorca;
Essent clarament manifesta la greu problemàtica que té el nostre municipi
en algunes de les carreteres que transcorren dins el terme;
Tot i que sabent que aquestes obres necessàries no són actuacions que es
puguin adherir a l’esmentat Pla, és públic, notori i un fet conegut del
Consell insular que són obres imprescindibles i que, per tant, la nostra
administració competent les ha de tenir presents i en compte;
1.- Carretera que uneix el poble des Migjorn Gran amb Sant Tomàs. Es tracta
d’una carretera molt transitada, sobretot durant la temporada d’estiu.
Aquesta carretera és l’únic accés pels vehicles que han de baixar tant a la
urbanització de Sant Tomàs, com a les platges de Sant Adeodat i Binigaus,
platges amb molta afluència de gent, fet demostrat que fa de tot punt
imperatiu que aquestes vies es trobin en condicions òptimes per la
circulació. L’actuació en aquesta carretera entenem es concretaria en una
millora de l’asfaltat i s’hauria de considerar també la possibilitat
d’eliminar o corregir alguns revolts perillosos existents en qualque punt
del recorregut abans d’haver de lamentar desgràcies personals.
A més a més, en un altre ordre, com a conseqüència de la construcció del
Polígon Industrial des Migjorn Gran, el primer tram d’aquesta carretera
(sortint des Migjorn Gran, en direcció sud) és un dels accessos al Polígon:
consideram molt necessària la construcció d’una rotonda per tal que el
trànsit es realitzi amb fluidesa, regulant de manera correcta la circulació
cap a la urbanització i cap al Polígon, en tots dos sentits, pujada i
baixada.
2.- Carretera que uneix el poble des Migjorn Gran amb Es Mercadal. Es
tracta d’una via que uneix els dos pobles veïns: és una carretera molt
estreta i amb un tram de revolts tancats molt perillosos; fets que
comporten que el pas d’autobusos, autocars i camions gran tonatge és, a dia
d’avui, pràcticament inviable.
En la confiança que la primera institució política de Menorca serà sensible
a les necessitats objectives i contrastades de la xarxa viària i voldrà
donar ràpida resposta a la qüestió plantejada, el grup municipal socialista
des Migjorn Gran presenta aquesta
MOCIÓ:
Que el Consell Insular de Menorca, administració competent en la matèria,
executi, quan abans millor, aquestes dues importants actuacions públiques
en la xarxa viària de l’illa.
Sgt.- el portaveu del grup municipal socialista
Es Migjorn Gran, 10 de novembre de 2011.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquesta moció ha sortit arrel del
Pla Director de Carreteres, on aquestes actuacions no estaven reflexades.
Comenta que aquestes millores són necessàries.
El Sr. Verdú, diu que l’Ajuntament des Mercadal al compartir una de les
carreteres també podria dur la moció al seu ple.
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El Sr. Batle demana a la portaveu del grup popular si es volen adherir a la
moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran.
La Sra. Fernández manifesta que el grup popular es vol adherir a la moció.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
VINT-I-SETÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER
INSTAR A L'INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE EN RELACIÓ AL CONVENI PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
És llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“ EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT MOCIÓ
TÍTOL: CONVENI PER A LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
L’Ajuntament des Migjorn Gran vol reprendre el compromís a tres bandes,
explicitat en la signatura del corresponent conveni, entre els germans Juan
i Nieves Santaló Gomila, Esperanza Casasnovas Cantallops, Joan Barber Pons
(particulars), l’IBAVI (Govern Balear) i l’Ajuntament.
En aquest document l’administració pública autonòmica manifestava
voluntat d’adquisició de finques del municipi des Migjorn Gran amb
finalitat de contruir-hi habitatges de protecció oficial.

la
la

El protocol signat el 15 de gener de l’any 2009 expressava una sèrie de
pactes, entre els qual hi havia:
9. La modificació de les Normes Urbanístiques de planejament municipal
per part de l’Ajuntament des Migjorn Gran.
10.
El compromís del grup de particulars de presentar un Projecte
d’agrupació, agregació i/o segregació de les finques de la seva
propietat.
11.
Dotació de serveis conforme a les necessitats de la nova
qualificació urbanística.
12.
Compra de les finques de Juan i Maria Nieves Santaló per part
de l’IBAVI per un preu de 650.000
(impostos exclosos), preu que es
podria veure incrementat fins a un màxim de 100.000
en concepte de
contribucions especials.
Encetat ja el nou mandat municipal i autonòmic 2011-2015, tant els
propietaris particulars com el propi ajuntament des Migjorn Gran volem
saber quin és l’estat d’aquest protocol a data d’avui.
Per la part que a nosaltres pertoca, volem informar que l’Ajuntament des
Migjorn Gran, en un curt espai de temps, tindrà enllestida la seva part del
compromís.
En la confiança que l’Ibavi voldrà donar ràpida resposta a la qüestió
plantejada, el grup municipal socialista des Migjorn Gran presenta aquesta
MOCIÓ:
Sol·licitar a l’Institut Balear d’Habitatge (IBAVI) notifiqui a la
corporació local des Migjorn Gran quina és la situació de l’expedient i
comuniqui quins pensa que serien, més o manco, els terminis en què
l’institut públic estaria en condicions de donar compliment a les

previsions que el protocol posava de manifest, en especial la compra de les
finques cridades a acollir els habitatges de protecció oficial.
Sgt.- el portaveu del grup municipal socialista
Es Migjorn Gran, 10 de novembre de 2011.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que s’havia signat un conveni amb
l’IBAVI per tal de construir habitatges de protecció oficial. Comenta que
s’havien dut a terme converses amb el propietari dels terrenys però per tal
d’ubicar-hi habitatges de protecció oficial a l’esmentada parcel·la se
l’havia de dotar de serveis. El Sr. Batle diu que l’Ajuntament ha complert
amb el seu compromís de reclassificar la parcel·la en el document de les
noves Normes Subsidiàries que es troben aprovades provisionalment.
El Sr. Batle demana a la portaveu del grup popular si es volen adherir a la
moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran.
La Sra. Fernández manifesta que el grup popular es vol adherir a la moció.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
VINT-I-VUITÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER
INSTAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS DEL GOVERN BALEAR QUE DONI
EL VISTIPLAU A L'ACTUACIÓ D'ABASTIMENT D'AIGUA PROVINENT DES MERCADAL
És llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“ EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT MOCIÓ
TÍTOL: INFORMACIÓ I PETICIÓ D'AJUT PER RESOLDRE LES NECESSITATS HÍDRIQUES
DEL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN
L'1 de gener de l'any 1989 es va constituir l'Ajuntament des Migjorn Gran,
per segregació del municipi des Mercadal (illa de Menorca).
Anys abans de l'emancipació, el poble des Migjorn Gran abastia el poble des
Mercadal de l'aigua que en aquells moments necessitava, fet que no suposava
cap problema per es Migjorn ja que, per sort, disposava d'uns pous que
treien molt de cabdal d'aigua i sense cap tipus de contaminació.
Aquest abastiment es feia mitjançant una conducció d'aigua que hi havia, i
encara avui existeix; s'han anat fent millores en les canonades que uneixen
el dipòsit del nostre municipi amb el dipòsit de Santa Margalida, propietat
de l'Ajuntament des Mercadal. Per tant, a data d’avui ja existeix la
infrastructura necessària d'interconnexió entre les dues poblacions.
Tal com li consta a Recursos Hídrics, as Migjorn Gran duim més de dos anys
amb problemes de contaminació i turbides en dos pous: el pou nombre 2 (es
revolt) i el pou nombre 4 (pujolet). Pel que hem vist fins avui, el
problema sembla de difícil resolució, ja que de moment la Direcció General
de Recursos Hídrics no ha sabut aclarir aquest greu problema que patim tots
els migjorners i visitants.
Per tant, en l'actualitat, el nostre poble només disposa de dos pous per
subministrar aigua a la totalitat dels ciutadans: el pou nombre 1(son xua),
el qual treu 10 tones/hora i el pou nombre 5 (es boueret), que treu 8
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tones/hora. En aquesta situació, en la temporada d'estiu, les bombes de
bombeig d'aigua pràcticament no reposen durant les 24 hores del dia!
A més a més, quan el dipòsit no recupera
consum que es produeix a determinades hores
comprar l'aigua en camions-cisterna, essent
vegades més cara del que normalment pagam els

la seva capacitat normal pel
del dia, ens veim obligats a
el preu final de l'aigua 20
contribuents.

La llei d'Aigües de 1985 declara l'aigua de domini públic. A més, ara per
ara, ens trobam encara en un període de bon estat dels aqüífers gràcies a
l'abundància de precipitacions dels darrers anys, segons dades exposades a
la premsa local per la pròpia D.G. de Recursos Hídrics. D'altra banda,
després d'uns primers contactes que hi ha hagut entre els dos ajuntaments,
podem afirmar que hi ha una bona sintonia institucional i una clara
predisposició a col·laborar de l'Ajuntament des Mercadal. Si la solució
provisional ve per aquest costat, és clar que el preu de l'aigua seria
infinitament més econòmic que el que ens veim abocats a abonar per la
subministrada pels camions cisterna.
En la imperativa necessitat d’actuar i resoldre en aquests mesos d’hivern
el greu problema que mos tornarem a trobar plantejat a l’estiu 2012,
atenent a a la desitjable cooperació institucional entre les diferents
administracions públiques, i essent la present una petició de justícia en
relació a un bé vital com és l’aigua, el grup municipal socialista des
Migjorn Gran presenta aquesta
MOCIÓ:
I.- L’ajuntament des Migjorn Gran sol·licita que Recursos Hídrics doni el
vist i plau a l’actuació d’abastir-nos de l'aigua provinent des Mercadal
mitjançant la canonada existent, referida més amunt, de forma transitòria.
II.- L’ajuntament des Migjorn Gran demana de manera expressa tant el
recolzament efectiu com la col·laboració decidida de Recursos Hídrics, tant
per dur a terme aquesta iniciativa dins l’hivern 2011-2012; així com també
determini la millor solució de l'abastiment des Migjorn Gran a mig termini.
Sgt.- el portaveu del grup municipal socialista
Es Migjorn Gran, 15 de novembre de 2011.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que l’any passat i sobretot aquest
estiu, s’han donat problemes d’abastiment d’aigua i s’ha hagut de comprar
aigua amb cubes. Desprès de les converses mantingudes amb el Batle des
Mercadal i atès que la canonada d’enllaç entre Mercadal i Es Migjorn ja
existeix, s’ha previst que amb la instal·lació d’una bomba es pugui porta
aigua des Mercadal a Migjorn.
El Sr. Batle diu que s’han mantingut converses amb recursos hídrics i fa
unes tres setmanes han contestat de manera extraoficial que posaran la
bomba d’aigua. Amb aquesta moció es pretén que es contesti de forma
oficial.
El Sr. Batle demana a la portaveu del grup popular si es volen adherir a la
moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran.
La Sra. Fernández manifesta que el grup popular es vol adherir a la moció.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

VINT-I-NOVÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER
INSTAR AL GOVERN BALEAR I AL CONSELL INSULAR DE MENORCA EN RELACIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN PER A LA RESERVA I OCUPACIÓ DE PLACES
DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
És llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“ EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT MOCIÓ
TÍTOL: CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA RESERVA I
OCUPACIÓ DE PLACES A CENTRES DE DIA PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA.
Atès que el poble des Migjorn Gran compta amb un Centre de Dia amb 15
places, 11 d'elles reservades per a gent gran en situació de dependència,
i que està en funcionament des de l'any 2007.
Atès que hi ha un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a la
reserva i ocupació de places de Centre de Dia per a gent gran en situació
de dependència, elaborat i presentat per l'àrea de Serveis Socials del
municipi.
El conveni és vigent des d'octubre de 2010 fins el 31 de desembre de 2011.
Atès que des del Servei de Recaptació
liquidacions mensuals corresponents,
(gener), en compliment de la clàusula
Conselleria d'Afers Socials, Promoció
de les places ocupades i reservades al

de l'Ajuntament s'han presentat les
des del primer mes de l'any 2011
6.4 del conveni: a l'efecte que la
i Immigració procedeixi al pagament
seu càrrec.

Atès que amb data 14/10/2011 es van registrar de sortida des de
l'Ajuntament des Migjorn Gran uns escrits tant a la Direcció General
d'Atenció a la Dependència del Govern Balear, com a la Conselleria de
Benestar Social del Consell Insular de Menorca, demanant fer efectives les
liquidacions pendents, així com un calendari clar i concís dels pagaments
pendents d'efectuar, cara a incorporar-ho a les nostres previsions de
tresoreria per tal de dur un major control del pressupost públic municipal.
Atès que en data d'avui, superat ja el temps d'un mes, encara no hem rebut
cap comunicació per part de les dues institucions, el Grup municipal
socialista des Migjorn Gran presenta aquesta
MOCIÓ
I.- Que el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears
tenguin a bé contestar els escrits oficials remesos de forma reglamentària.
II.- Que per part de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del
Govern de les Illes Balears es procedeixi a fer efectives les liquidacions
corresponents en concepte de cost del servei dels mesos de gener 2011 fins
el mes actual de les places del Centre de Dia emparades al Conveni. És a
dir, que les administracions compleixin els convenis signats, sense
dilacions.
III.- Que la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern de
les Illes Balear es comprometi a fer un calendari de pagaments clar i
concís per tal que l'Ajuntament pugui incorporar les previsions a
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IV.- Que des de la Conselleria de Benestar Social del Consell Insular de
Menorca es facin les gestions oportunes perquè la situació dels Ajuntaments
que tenen Centres de Dia a Menorca es regularitzi el més aviat possible.
V.- Notificar
afectades.

els

acords

del

Plenari

Municipal

a

les

institucions

Sgt. el portaveu del grup municipal socialista
Es Migjorn Gran, 17 de novembre de 2011”
Obert el debat, la Sra. Sánchez comenta que al centre de dia hi ha 15
places reservades per la llei de dependència, i el Govern Balear està
obligat al pagament de les places ocupades i les reservades. Desprès de
repassar el compliment del Conveni, s’ha detectat que des de el mes de
gener a setembre el Govern Balear no ha pagat res a l’Ajuntament. La Sra.
Sánchez demana a la Sra. Fernández si tenia constància d’aquest fet.
La Sra. Fernández contesta que no en tenia constància.
La Sra. Sánchez diu que el centre de dia depèn d’aquests diners.
La Sra. Baquero demana a la Sra. Fernández perquè s’abstindrà en la votació
d’aquesta moció.
La Sra. Fernández respon que abans de votar una cosa o altre li agradaria
saber la situació general de la Conselleria que ha de fer front a aquest
pagament.
La Sra. Sánchez, demana que fer amb el centre de dia si no es rep aquest
finançament.
La Sra. Fernández proposa deixar la moció damunt la taula, per conèixer la
situació de la Conselleria que ha de fer front al pagament. Així, mateix
manifesta que no creu possible que l’esmentada Conselleria digui a
l’Ajuntament quin es el seu pla de pagaments.
La Sra. Baquero manifesta que tots els ajuntaments estan pendents d’aquest
pagament.
Sense més intervencions, se sotmet l’expedient a votació i es computen
quatre (4)vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del
grup popular, atès l’empat se sotmet novament a votació, que dona el mateix
resultat, per la qual cosa i atès el vot de qualitat del Sr. Batle, es
declara aprovada la moció.
TRENTA.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER INSTAR
AL CONSELL INSULAR DE MENORCA A LA COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE DE CARRIL
BICI-PEATONAL PER UNIR EL NUCLI DES MIGJORN GRAN AMB LA URBANITZACIÓ DE
SANT TOMÁS
És llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“ EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT MOCIÓ

TÍTOL: PRESENTACIÓ DEL PROJECTE CARRIL BICI-PEATONAL PER UNIR EL NUCLI DES
MIGJORN GRAN AMB LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS.
L'Ajuntament des Migjorn Gran, des de l'àrea de Turisme, ha presentat a
instància del Consell de Menorca el Full de Ruta en matèria de turisme,
un document en el qual es reflexen totes les actuacions que l'Equip de
govern ha pensat i dissenyat per dinamitzar el turisme al municipi.
Així mateix, el mateix Document també s'ha presentat a l'Agència de Turisme
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ja que des
d'aquest departament ens demanaven les nostres peticions de necessitats
turístiques de cara als pròxims anys.
Un altre document presentat a la Conselleria de Turisme del Consell Insular
és un plec de projectes, ja més elaborats i amb una primera valoració
econòmica del cost, susceptibles de participar al Pla de Dinamització del
Producte Turístic, partida econòmica del Consell reservada, com diu el seu
nom, a dinamitzar el turisme i col·laborar
amb els Ajuntaments en matèria de turisme.
Un d'aquests projectes que creim molt necessari dur a terme és el carril
bici-peatonal que uniria Es Migjorn Gran amb Sant Tomàs: Ho creim necessari
no només a nivell econòmic i comercial, sinó també a nivell cultural, de
sostenibilitat i, sobretot, de seguretat. És a dir, amb aquest nou carril,
paral·lel a la carretera, aconseguiríem una major afluència de persones
d'un nucli a l'altre d'una manera molt més segura (la carretera actualment
presenta un alt risc d'accidents, al no tenir voravies i tenir molts
revolts perillosos) i més sostenible, ja que hi hauria l'alternativa d'anar
d'un lloc a l'altre a peu o amb bicicleta, de forma segura, no fent un ús
abusiu dels cotxes, motocicletes i altres vehicles més contaminants.
Cal dir que s'ha fet un projecte inicial que, evidentment, s'ha d'estudiar
i detallar en un projecte executiu per definir el traçat i característiques
de la via, amb l'objectiu de mantenir al màxim el caràcter rústic i natural
de la zona, atès que no es tracta d'un carril-bici convencional d'una
ciutat.
Aquest avant-projecte s'ha presentat també a la Conselleria de Mobilitat
del Consell de Menorca perquè en faci la valoració tècnica oportuna.
Atès que creim que aquesta proposta feta realitat seria un atractiu
turístic més pels menorquins i també pels que ens visiten, i que veim una
necessitat urgent proporcionar seguretat a les persones que utilitzen
aquesta carretera passejant o anant amb bicicleta, el grup socialista
municipal des Migjorn gran presenta aquesta
MOCIÓ
I.- Que el Consell Insular de Menorca
tengui a bé contestar tots els
escrits presentats per part d'aquest Ajuntament demanant col·laboració per
dur a terme aquest projecte.
II.- Que, sota la direcció política dels equips de govern respectius, els
tècnics del Consell Insular de Menorca, juntament amb els de l'Ajuntament
facin una feina conjunta per impulsar aquest projecte de manera unànime
entre les dues administracions i defensar-lo davant la CAIB.
III.- Notificar al Consell de Menorca els acords del Plenari Municipal.
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Sgt. el portaveu del grup municipal socialista
Es Migjorn Gran, 17 de novembre de 2011”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es un tema que els dos partits
duen en el programa electoral de les passades eleccions municipals, creu
que es una actuació necessària pel turisme i per la seguretat de la
carretera. El Sr. Batle comenta que hi ha un projecte presentat i que també
s’ha enviat al Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca.
Aquestes peticions s’han fet per escrit però no hi ha hagut contesta.
El Sr. Batle demana a la portaveu del grup popular si es volen adherir a la
moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran.
La Sra. Fernández manifesta que el grup popular es vol adherir a la moció.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
TRENTA-UNÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER
INSTAR AL CONSELL INSULAR DE MENORCA A LA CREACIÓ D'UNA OFICINA TURÍSTICA A
LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS (ES MIGJORN GRAN)
És llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn Gran que es
transcriu a continuació:
“ EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT MOCIÓ
TÍTOL: SOL.LICITUD DE CREACIÓ D'UNA OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA A LA
URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS (ES MIGJORN GRAN)
L'equip de Govern de l'Ajuntament des Migjorn Gran, des de la seva àrea de
Turisme, ha presentat a instància del Consell Insular de Menorca el Full de
Ruta en matèria de turisme, que és un document al qual es reflexen totes
les actuacions que aquest equip ha pensat fer per dinamitzar el turisme a
la nostra població.
Així mateix, s'ha presentat a l'Agència de Turisme de les Illes Balears de
la CAIB el mateix document, ja que des d'aquest departament ens demanaven
les nostres peticions de necessitats turístiques de cara als pròxims anys.
Un altre document presentat a la Conselleria de Turisme del Consell Insular
és un plec de projectes ja un poc més elaborats i amb una primera valoració
econòmica del cost, susceptibles de participar al Pla de Dinamització del
Producte Turístic, que és una partida econòmica del Consell reservada a,
com diu el seu nom, dinamitzar el turisme i col.laborar amb els Ajuntaments
en matèria de turisme.
Sant Tomàs és un dels motors econòmics amb més força del muncipi i
consideram com un fet cabdal la futura exitència d'una oficina d'informació
que pugui atendre les demandes de tots aquells turistes que ens visiten,
especialment durant els mesos d'estiu.
A dia d'avui l'Ajuntament és titular de dos locals al complex comercial
conegut com Edifici Llevant de la urbanització de Sant Tomàs, on seria
possible ubicar la OIT de cara a la pròxima temporada turística. Un
d'aquests locals està acabat però creim que no és lo suficientment ampli, i
per tant, la nostra proposta és la de ubicar la OIT a l'altre local
actualment utilitzat com a magatzem, però que presenta un estat inacabat.

A causa que el Consell Insular té la competència pel que fa a la promoció
turística, i en vistes que Es Migjorn Gran, no disposa avui en dia d'una
oficina d'informació turística al terme municipal, el grup socialista des
Migjorn Gran presenta aquesta
MOCIÓ
Que el Consell Insular de Menorca tengui a bé contestar tots els escrits
presentats per part d'aquest Ajuntament demanant col.laboració per dur a
terme la instalació de la OIT a Sant Tomàs.
Que des del Consell Insular de Menorca es valori la possibilitat
d'arribar a un acord amb l'Ajuntament per tal de què la OIT pugui posarse en funcionament la pròxima temporada turística.
Sgt. el portaveu del grup municipal socialista
Es Migjorn Gran, 15 de novembre de 2011”
Obert el debat, la Sra. Sánchez comenta que es un projecte que es va
presentar a la Conselleria de Turisme, i al igual que el municipi de Maó
aquesta ha obert una oficina turística en un local municipal, l’Ajuntament
des Migjorn Gran va oferir a la Conselleria de Turisme uns locals
municipals de la urbanització de Sant Tomàs per instal·lar una oficina de
turisme.
Sense més intervencions, se sotmet l’expedient a votació i es computen
quatre (4)vots a favor del grup socialista i quatre (4) abstencions del
grup popular, atès l’empat se sotmet novament a votació, que dona el mateix
resultat, per la qual cosa i atès el vot de qualitat del Sr. Batle, es
declara aprovada la moció.
TRENTA-DOSÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PER L'INSTITUT DE LA DONA EN RELACIÓ A LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
És llegeix la moció presentada per l’Institut Balear de la Dona que es
transcriu a continuació:
“ El dia 25 de novembre de 2011, com cada any es commemora el “Dia
Internacional contra la Violència de Gènere”. És per això, que vos proposem
que eleveu al plenari del vostre ajuntament la següent moció, per tal de
deixar ben palesa la intenció i acció dels vostres veïns en front d’aquesta
xacra social:
MOCIÖ:
La violència de gènere té els seus orígens en unes raons de caràcter
cultural i social que són conseqüència del paper específic que la dona ha
tingut al llarg de la història de la humanitat. La violència de gènere, ja
no és un problema d’àmbit privat, sinó que afecta a la societat en general,
és una expressió de la relació de desigualtat i poder de l’home sobre la
dona i que descansa sobre la suposada superioritat i la dominació real
d’aquest sexe sobre l’altre. Per això el silenci no ha de ser resposta a
aquest fet. Ni per la víctima ni per aquells que convivim amb qui la
pateix, i com no podem esser còmplices d’aquests fets:
El Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran, acorda reafirmar-se en el
compromís de treballar per una justa reparació, per prevenir les formes de
discriminació i violència contra les dones, penalitzar-les i assistir i
SEU PROVISIONAL:
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protegir a les dones que la sofreixen , a estimular la participació i
atendre les necessitats pròpies de les dones”
Obert el debat, el Batle comenta que demà es el dia “Internacional contra
la violència de gènere” i que per tant avui es un bon dia per aprovar
aquesta moció.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
TRENTA-TRESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
La Sra. Baquero comenta que el Consell Insular de Menorca al
dut a terme el Pla d’equipaments culturals, i l’Ajuntament
havia comprat unes prestatgeries per a la Biblioteca que pujen
. Demana a la Sra. Fernàndez si aquestes prestatgeries es van
el seu consentiment.

final no ha
des Migjorn
a uns 3.000
comprar amb

La Sra. Fernàndez respon que la persona que va donar l’ordre de comprar les
prestatgeries no tenia el seu consentiment.
La Sra. Baquero comenta que l’empresa no té constància de qui va donar
l’ordre de comprar les prestatgeries.
La Sra. Fernàndez reafirmar que ella no va donar el seu consentiment.
La Sra. Baquero explica que les prestatgeries no es poden tornar ja que es
van fer a mida. I demana al grup popular que fer amb les prestatgeries.
El Sr. Batle exposa que l’empresa que va proporcionar les prestatgeries
esta disposada a desglossar la factura.
La Sra. Baquero reitera que les prestatgeries es van fer a mida, i que
l’empresa li ha dit que ells sempre parlaven directament amb la
bibliotecaria. I manifesta que tot i que esta l’empresa disposada a
fraccionar la factura són molts diners per a la biblioteca.
La Sra. Fernàndez reafimar que ella no havia donat l’ordre. Ja que no
sabien en certesa que el Pla d’equipaments anés endavant. Inclòs l’anterior
secretària de la coorporació n’estava al corrent.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
21.25
hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

