ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 29/03/2012.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 29/03/2012, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

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

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. Eulalia Gomila Vidal del
grup popular.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit
per la secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de la sessió extraordinària de data 23.2.2012,
sense entra a debat se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dóna compta al Ple de les Resolucions d’Alcaldia des de el dia 23.1.2012
a 26.3.2012 i que fan referència a Alcaldia (autorització per oficiar
cerimònia civil); Contractació (inici d’expedient d’alienació mitjançant
subhasta
pública
de
dos
solars,
inici
expedient
de
contractació
autorització d’ocupació temporal de la zona de domini públic marítim
terrestre, inici de contractació d’obres de reforma i ampliació d’un local
sense ús definit situat al c/ S’Excorxador, 5); Personal (reconeixement de
serveis previs i triennis, concessió d’assumptes propis, baixa per
maternitat i permís de lactància, concessió de vacances); Intervenció
(reconeixement obligacions anys anteriors, expedient 1/2012 de modificació
de crèdits amb càrrec al remanent de tresoreria, inici d’expedient de
modificació de crèdit per transferència, expedient de modificació de crèdit
per transferència); Recaptació ( padró aigua 4t trimestre 2011; tancament
de subministrament d’aigua, serveis d’activitats culturals febrer 2012 i
març 2012, padró escola infantil Xibit febrer 2012 i març 2012, servei
d’activitats esportives febrer 2012 i març 2012, servei del centre de dia
estades diürnes gener 2012 i febrer 2012, liquidació gener i febrer conveni
reserva i ocupació de places d’estades diürnes per a gent gran en situació
de dependència, plusvalíes 2012, servei d’ajut a domicili gener 2012 i
febrer 2012, padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica 2012,
proposta de baixa i taxa, liquidació definitiva de llicència d’obra menor,
desestimació al·legacions a la denúncia per infracció a l’ordenança de
trànsit, liquidació activitats econòmiques 4t trimestre 2011, renovació
lloguer núm. 14 petit-galeria 1ª, concessió comptador aigua, padró sobre
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

béns immobles de naturalesa urbana 2012, sol·licitud d’informe, devolució
d’ingressos indeguts fems 2011, liquidació sobre béns de naturalesa urbana
d’exercicis tancats i devolució ingressos indeguts, baixa d’impost de
circulació de vehicles de tracció mecànica 2012, acceptació de les
al·legacions a la denuncia butlleta 6663 per infracció de l’Ordenança de
trànsit, liquidació impost sobre vehicles de tracció mecànica 2012);
Urbanisme(concessió llicències obres menors, pròrroga de llicència d’obra,
llicència d’obertura i funcionament, canvi de titularitat de llicència
d’activitat, arxiu d’expedient per compliment de l’Ordre d’execució,
ocupació de la via pública per obres); Disciplina Urbanística (ordre
d’execució, arxiu definitiu per prescripció de la infracció, acord
d’incoació de l’expedient de disciplina urbanística, recurs de reposició,
resolució expedient sancionador amb al·legacions, ocupació de via pública,
resolució expedient sancionador); Cultura (nomenament a la Comissió de
seguiment del procés de Menorca Talaiòtica com a patrimoni de la Humanitat
de la Unesco); Cementiri (inhumació de restes, canvi de titularitat de’1/4
de la caseta 6 del cementiri municipal, trasllat de restes)i recurs de
reposició contra l’Ordenança fiscal reguladora de residus urbans.
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- PERSONIFICACIÓ I DESIGNACIÓ DE LLETRAT EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PEL COL·LEGI D'ENGINYERS D'OBRES PÚBLIQUES CONTRA
LA DESESTIMACIÓ PER SILENCI ADMINISTRATIU DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN DATA 14.7.2011. PROCEDIMENT ORDINARI
282/2011: RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ
Es llegeix la
continuació:

següent

Resolució

de

data

9.3.2012,

que

es

transcriu

a

“Atès
el
recurs
contenciós
administratiu
interposat
pel
Col·legi
d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques contra la desestimació per silenci
administratiu de l’Ajuntament des Migjorn Gran del recurs de reposició
interposat en data 14.07.11, davant del Jutjat Contenciós Administratiu
núm.2 de Palma de Mallorca, en el marc del Procediment Ordinari 282/2011.
Atesa la comunicació de l’esmentat Tribunal, ordenant a aquest Ajuntament
la remissió de l’expedient que motivà la resolució impugnada, en un termini
màxim de vint dies, i la notificació de la resolució que ordeni la remissió
de l’expedient a tots els interessats, emplaçant-los per comparèixer i
personar-se en l’esmentat procediment en el termini de nou dies.
Atès l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.COMPARÈIXER
I
PERSONAR-SE
davant
del
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el Procediment Ordinari núm.
282/2011, en relació al recurs contenciós administratiu interposat pel
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques contra la desestimació per
silenci administratiu de l’Ajuntament des Migjorn Gran del recurs de
reposició interposat en data 14.07.11.
SEGON.- DESIGNAR com a lletrat al Sr. José Luis Pèrez López i als següents
procuradors perquè assumeixin la representació de l’Ajuntament des Migjorn
Gran:
Procuradors de Maó i Ciutadella:
- Sra. Maria Dolores Pérez Genovard
- Sra. Monserrat Miró Martí

Procuradors de Palma de Mallorca:
- Sr. Miguel Farragut Roselló
- Sr. Monserrat Montaner Ponce
Procuradors de Madrid:
- Sr. Gabriel Sànchez Walingre
- Sr. Santos de la Gandarilla Carmona
- Sr. Luis Arredondo Sanz
TERCER.- DONAR
compte d’aquesta resolució en el
Corporació que es celebri per a la seva ratificació.

proper

Ple

de

la

Es Migjorn Gran, 9/03/2012
Davant meu,
El Batle

La secretària interina

Pedro G. Moll Triay

Catalina Pons Marquès”

Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest recurs contenciósadministratiu s’ha interposat contra l’Ajuntament per considerar que
l’enginyer tècnic d’obres públiques no era competent per la redacció d’un
Pla Especial. El Sr. Batle comenta que aquest fer es va esmenar, ja que el
document va ser signat desprès conjuntament amb un arquitecte.
El Sr. Verdú demana si l’interposició d’aquest recurs atura la tramitació
de l’expedient d’aprovació del Pla Especial del nucli rural de na Foradada.
La Sra. Secretària respon que com el document va ser signat conjuntament
amb arquitecte, el procediment administratiu del Pla Especial pot
continuar.
El Sr. Batle
urbanisme.

comenta

que

s’ha

designat

un

advocat

especialista

en

Se sotmet a votació i el Ple acorda per unanimitat, la ratificació del
Decret.
QUART.- PERSONIFICACIÓ I DESIGNACIÓ DE LLETRAT EN EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LA SRA. CRISTINA MARTÍNEZ RIBAS I CARMEN RIBAS
SANPONS CONTRA LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE DATA 20.9.2011. PROCEDIMENT
ABREUJAT 34/2012: RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ
Es llegeix la següent Resolució de data 21.3.2012, que es transcriu a
continuació:
“Atès el recurs
Martínez Ribas
data 20.9.2011,
de Mallorca, en

contenciós administratiu interposat per les Sres. Cristina
i Carmen Ribas Sanpons contra la Resolució d’Alcaldia de
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
el marc del Procediment Abreviat 580/2011.

Atesa la comunicació de l’esmentat Tribunal, ordenant a aquest Ajuntament
la remissió de l’expedient que motivà la resolució impugnada, en un termini
màxim de vint dies, i la notificació de la resolució que ordeni la remissió
de l’expedient a tots els interessats, emplaçant-los per comparèixer i
personar-se en l’esmentat procediment en el termini de nou dies.
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Atès l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.COMPARÈIXER
I
PERSONAR-SE
davant
del
Jutjat
Contenciós
Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el Procediment Abreviat
580/2011, en relació al recurs contenciós administratiu interposat per les
Sres. Cristina Martínez Ribas i Carmen Ribas Sanpons, contra la Resolució
d’Alcaldia de data 20.9.2011.
SEGON.- DESIGNAR com a lletrat al Sr. José Luis Pèrez López i als següents
procuradors perquè assumeixin la representació de l’Ajuntament des Migjorn
Gran:
Procuradors de Maó i Ciutadella:
- Sra. Maria Dolores Pérez Genovard
- Sra. Monserrat Miró Martí
Procuradors de Palma de Mallorca:
- Sr. Miguel Farragut Roselló
- Sr. Monserrat Montaner Ponce
Procuradors de Madrid:
- Sr. Gabriel Sànchez Walingre
- Sr. Santos de la Gandarilla Carmona
- Sr. Luis Arredondo Sanz
TERCER.- DONAR
compte d’aquesta resolució en el
Corporació que es celebri per a la seva ratificació.

proper

Ple

de

la

Es Migjorn Gran, a 21/03/2012
Davant meu,
El Batle

La secretària interina

Pedro G. Moll Triay

Catalina Pons Marquès”

Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’un expedient de
disciplina que es va donar com a conseqüència d’un conflicte entre veïns i
que l’ajuntament va arxivar per haver prescrit la infracció.
Se sotmet a votació i el Ple acorda per unanimitat, la ratificació del
Decret.
CINQUÈ.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2011. DONAR-NE COMPTA
Es dona compta al Ple de la liquidació pressupostària de l’exercici 2011,
aprovada per Decret d’Alcaldia de data 15.3.2012 amb el següent resum:
-

Resultat pressupostari: 104.814,30 euros

-

Resultat pressupostari ajustat: 91.307,35 euros

-

Romanent de tresoreria
121.909,37 euros

-

Romanent de tresoreria per a despeses generals: 90.737,54 euros

-

Romanent de tresoreria total: 212.646,91 euros

per

a

despeses

amb

finançament

afectat:

Obert el debat, el Sr. Batle cedeix la paraula al regidor d’Hisenda per tal
que expliqui el resultat de la liquidació.
El Sr. Vidal diu que vol ressaltar els resultats obtinguts amb la
liquidació de l’exercici 2011. El Sr. Vidal explica que el seu grup va
començar la legislatura sense disposar de pressupost aprovat, i manifesta
que al moment d’aprovar-se ja hi havia moltes despeses compromeses i molts
de serveis amb dèficit (com l’escola d’estiu).
El Sr. Vidal comenta que es va disposar de molt poc temps per a la
elaboració del pressupost i vol ressaltar els resultats favorables de la
liquidació 2011.
El Ple es resta assabentat.
SISÈ.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La secretària interina llegeix la proposta d’Alcaldia que es transcriu a
continuació:
“Atès que l’article 46.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, indica que el Ple celebrarà, com a mínim, sessió
ordinària cada tres mesos en els municipis de fins a 5000 habitants, i
l’article 80.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears diu el mateix però especifica que encara que el
municipi no arribi a 5000 habitants si existeix Junta de Govern Local la
periodicitat del Ple ha de ser cada dos mesos com a mínim;
Atès que el Reglament orgànic municipal també fixa que el plenari celebrarà
una sessió ordinària com a mínim cada dos mesos, i que l’article 78.4 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals assenyala que la periodicitat de les sessions ordinàries – que no
excedirà del límit abans indicat- es fixarà mitjançant acord del Ple en
sessió extraordinària convocada en el termini dels trenta dies següents al
de la sessió constitutiva.
Atès que en data 30 de juny de 2011 el Ple de l’Ajuntament va fixar el
Règim de funcionament del Ple, Comissions informatives, Junta de Govern i
Junta de Portaveus.
Atesa la conveniència de modificar el dia acordat de la Junta de Govern
Local, venc a proposar al Ple la següent
PROPOSTA
PRIMER- Fixar la periodicitat mensual de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local i a aquest efecte acordar la celebració d’aquestes el
darrer dimecres de cada mes a les 9.00 hores. En el supòsit que el dia
fixat fos inhàbil, la Junta de Govern Local ordinària es celebrarà el dia
hàbil immediatament posterior.
SEGON.- Acordar convocar totes les Juntes de Govern
necessàries per al bon funcionament de l’Ajuntament..

Local

que

siguin

Es Migjorn Gran, 21 de març de 2012
EL BATLE,
Pedro G. Moll Triay”
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Obert el debat, el Sr. Batle explica que el canvi proposat suposa passar la
Junta de Govern dels dimarts al dimecres.
Sense més intervencions se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
SETÈ.- DEVOLUCIÓ D'AVAL BANCARI DIPOSITAT COM A GARANTIA DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DEL COTXE DE POLICIA
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
territori, que diu:
“Atesa la sol·licitud de devolució d’aval bancari dipositat per “Multiauto
Palma, SL” pel contracte de subministrament del cotxe de policia, la
comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Únic.- CANCEL·LAR i RETORNAR l’aval dipositat per l’adjudicatari Multiauto
Palma, SL per un import total de nou-cents cinquanta tres euros amb trentaquatre cèntims (953,34
) per garantir l’execució del contracte de
subministrament del cotxe de policia.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que és tracta d’un mer tràmit, ja que
s’ha esgotat el termini de garantia de l’esmentat contracte i s’ha de
retornar l’aval
Sense més intervencions se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
VUITÈ.- EXPEDIENT
ANTERIORS

2/2012

DE

RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS

D'EXERCICIS

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
territori, que diu:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures
que es detalla a continuació:
N. de
document

Import
total

Nom

Text Explicatiu

Liquidació 2011 Pla de Neteja
del Litoral
3.094,08 C.I.M.
Conveni Alberg d'animals 2011
Contr d'aval ambiental adaptació
1.600,00 G.A.T..
NNSS al PTI
40% contracte l'adaptació NNSS
12.800,00 G.A.T
al PTI
Subministrament d'aigua
1.007,12 BARBER VIDAL, ANTONIO
(23.12.08-28.01.09)
5.192,00 G.A.T.
Import restant Cataleg Migjorn
CONS GEST RESID
3a F Pla Eficiencia Energetica,
3.565,17
URBANS
1r trim 2011
2a F Pla Eficien Energ
604,09 CONS RESIDUS SOLIDS
(11.11.10-10.05.11)
3.027,75 CONSTRUCCIONES OLIVES Obra serveis vora Plaça Menorca

26.199,74 C..I.M.

79/2009
80/2009
112
52/2010
103/2011
150/2011
A 11003
A 11004
191/2011
01 761

3.632,45 CONSTRUCCIONES OLIVES Obra Plaça Av de la Mar
3a fase Pla Eficiència
3.559,81 CONS RESIDUS SOLIDS
energetica
RESET INF. FERRERIES
721,57
Portatil Toshiba A300D
SC

A/14820

9,63 FERQUETE, SL

956388

7,10 SAN CRISPIN S. COOP.

3a Fase Pla d'Eficien
energètica, 3r trim 11
2a F Pla Eficien energ 11.05.11
10.11.11
Quota residus materia orgànica,
novembre 2011
recollida domicili resid sòlids,
novembre 2011
Material d'oficina serveis
socials
Aliments per al Centre de Dia

956446

0,65 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

956594

1,30 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

956761

33,69 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

957453

30,49 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

957634

13,74 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

958967

14,17 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

959158

10,65 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

959884

36,12 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

961055

21,54 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

961445

18,73 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

961623

19,18 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

962809

1,73 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

963822

2,83 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

964016

29,37 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

964246

1,45 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

964442
112701399
11/00310

7,80 SAN CRISPIN S. COOP.

Aliments per al Centre de Dia

134,85 GOÑALONS ANTONIO J.

Impressora HP laser pro

8809

138,93 DIELECTRO BALEAR

9025

66,44 DIELECTRO BALEAR

9026

67,86 DIELECTRO BALEAR

9027

29,08 DIELECTRO BALEAR

Recanvis materials electrics brigada
Recanvis materials electrics
brigada
Recanvis materials electrics
brigada
Recanvis materials electrics
brigada
Abono fras 9025, 9026, 9027 i
part de la 8809
Concert d'havaneres 24/07/2010

265/2011

3.619,44 CONS RESIDUS SOLIDS

321/2011

603,10 CONS RESIDUS SOLIDS

341/2011

3.049,47 CONS RESIDUS SOLIDS

343/2011

6.545,35 CONS RESIDUS SOLIDS

410566
10

94,50 TRUVI CENT JARDINERIA Plantes per carrers municipals

-181,07 DIELECTRO BALEAR
1778 CASAL CATALÀ MENORCA
81.209,90

Intervé la Sra. Gomila diguent que a la relació surt una factura pendent
del Consorci de gestió de Residus Sòlids Urbans corresponent al tractament
de residus del mes de novembre 2011, s’interessa en saber si les altres
factures pendents ja estan reconegudes; el Sr. Batle respon que únicament
manca reconèixer una factura.
Es passa a votar i la comissió per unanimitat, proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.APROVAR
l’expedient
2/2012
de
reconeixement
d’exercicis anteriors, per un import total de 81.209,90

d’obligacions
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Segon.- Fer efectiu l’import amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost de l’exercici 2012 i d’acord amb les disponibilitats de la
tresoreria municipal.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que al tractar-se de factures d’anys
anteriors aquestes s’han de aprovar per plenari. El Sr. Batle diu que
únicament ha quedat sense reconèixer una factura del consorci.
El Sr.
Batle explica que el fet de que s’hagin aprovat no vol dir que estiguin
pagades.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la proposta en el següents termes:
PRIMER.APROVAR
l’expedient
2/2012
de
reconeixement
d’exercicis anteriors, per un import total de 81.209,90

d’obligacions

SEGONFer efectiu l’import amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost de l’exercici 2012 i d’acord amb les disponibilitats de la
tresoreria municipal.”
Abans de passar al torn de precs i suggeriments, el Sr. Batle manifesta que
vol introduir dos punts per urgència a l’ordre del dia, per donar
compliment a allò previst al Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer.
NOVÈ.- RELACIÓ OBLIGACIONS PENDENTS RD 4/2012, DE 24 DE FEBRER, DONAR-NE
COMPTE
Desprès d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es dona compte al Ple de
la relació d’obligacions pendents de la Corporació d’acord allò previst al
RD 4/2012, amb el següent resum:
-

deute pendent de la Corporació local…………………………………………………………. 548.255,18
proveïdors afectats……………………………………………………………………………………………………..95 proveïdors

El Ple es resta assabentat.
DESÈ.- APROVACIÓ DEL PLA D'AJUST ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
(RD 4/2012, DE 24 FEBRER)
Desprès d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, el Sr. Batle proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el pla d’ajust que s’incorpora al present expedient.
SEGON.- Assumir el compromís d’adoptar les mesures previstes a l’esmentat
pla d’ajust per garantir l’estabilitat pressupostària, els límits de deute
i els terminis de pagament a proveïdors, durant un període coincident amb
el d’amortització de l’operació d’endeutament que es preveu concertar en el
marc del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, que serà com a màxim de
10 anys.
TERCER.- Assumir el compromís de remetre tota la informació que el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques consideri necessària pel
seguiment del Compliment de l’esmentat pla d’ajust, així com qualsevol
altre informació addicional que es consideri precisa per a garantir el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, als límits del
deute públic i les obligacions de pagament a proveïdors.
No obstant, el ple de la corporació resoldrà.
Es Migjorn Gran, 29 de març de 2012

EL BATLE
Pedro

G Moll Triay”

Obert el debat, el Sr. Batle cedeix la paraula al regidor d’Hisenda per tal
que expliqui el Pla d’Ajust que es dur a aprovació.
El Sr. Vidal explica que aquest pla d’ajust s’ha elaborat a requeriment del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per poder fer front a la
relació d’obligacions pendents amb proveïdors d’acord amb el Reial Decret
4/2012. El Sr. Vidal comenta que el pla d’ajust ha agafat com a punt de
partida les dades del pressupost per a l’exercici 2012, aquestes dades ja
contemplen les modificacions de les ordenances ja aprovades ( com el cas
del clavegueram de Sant Tomàs) i la pujada de l’Impost de Béns Immobles
feta pel Govern Estatal, que suposa un major ingrés de 71.000 .
El Sr. Vidal explica que en quan a les despeses, el pressupost de 2012 va
preveure uns 130.000
per fer front a despeses d’anys anteriors, que a
partir de l’any 2013 ja no es contemplaran. L’evolució de les despeses s’ha
fet agafant com a criteri la pujada del IPC.
El Sr. Vidal comenta que l’operació de finançament prevista com a
conseqüència del Reial Decret 4/2012, s’ha calculat a 10 anys amb els 2
primers anys de carència, també s’han tingut amb compte les dades dels dos
préstecs que ara ja té concertats la corporació.
El Sr. Vidal conclou que del resultat de tots els càlculs no es necessari
pendre cap més mesura.
El Sr. Batle diu que resulta difícil fer un pla de finançament a 10 anys, i
vol remarca que la corporació amb la revisió de la majoria d’ordenances que
s’han fet els darrers mesos ja tenia part de feina feta.
El Sr. Vidal comenta que ha estat difícil esbrinar com s’havia d’elaborar
el Pla d’ajust i que la informació s’anava penjant poc a poc en la pàgina
del Ministeri d’Hisenda.
El Sr. Batle diu que vol agrair públicament la feina feta els darrers dies
pel regidor d’Hisenda, la Sra. Secretària i la Sra. Ana Humanes.
La Sra. Fernández agraeix públicament al regidor d’Hisenda que avui de matí
li hagi passat la documentació referent al Pla d’Ajust. I es disculpa
perquè ha estat impossible reunir-se amb ell per parlar del tema.
Sense més intervencions se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
ONZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
La Sra. Baquero manifesta que li sap greu haver acudit al Ple de la
corporació, en lloc d’haver assistit a la manifestació que en aquests
moments té lloc en contra de la reforma laboral del Govern Central.
La Sra. Baquero diu que al tractar-se d’un ple ordinari aquest ja estava
fixat pel dijous dia 29, no obstant, manifesta que els regidors del seu
grup renuncien a la dieta corresponent a la sessió del ple pel que fa als
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regidors del grup socialista que cobren per assistència a plens i els dos
regidors amb dedicació renuncien amb la mateixa part en relació al seu sou.
La Sra. Baquero manifesta que aquests diners aniran destinats a l’escola
Francesc d’Albranca, que s’ho esta passant malament al no rebre els diners
que li deu el Govern Balear.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

