ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 25/09/2008.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 25/09/2008, es reuneixen a la
sala d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Andrés Moll Huguet
Mercedes Francesca Bresco
Jaime Riudavets Moll
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales, que s’incorpora abans d’iniciar
el tercer punt de l’ordre del dia.

S’ha excusat de no assistir-hi el regidor Juan Sánchez Tuomala, del grup
socialista
Presideix la sessió el Sr. Batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit
per la secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. Batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de dia 31 de
juliol de 2008; se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- DECRETS I RESOLUCIONS. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de les resolucions d’alcaldia dictades durant els mesos de
juliol i agost de 2008 i que fan referència, entre d’altres, a assumptes de
personal (concessió de vacances, assumptes propis, aspirants admesos i
exclosos a diverses proves selectives i nomenament de tribunal, permís de
maternitat i ajut social), intervenció (pagament a justificar), recaptació
(aprovació padrons,
baixes,
liquidacions de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, liquidacions
de l’impost
sobre béns de naturalesa urbana, alta gual), cementeri (inhumacions,
pròrrogues de lloguer de nínxols, expedició de títol funerari), urbanisme
(concessió
de
llicències
d’obra
menors,
de
primera
ocupació,
d’instal·lació,
obertura
i
funcionament,
pròrrogues
de
llicències,
autoritzacions, resolució recurs de reposició, i llicències d’activitat
temporal - artístiques i ambulants-), policia (anul·lació denuncies, inici
expedients sancionadors, i aprovació de conveni de col·laboració),
organització
i
funcionament
(autorització
d’accés
a
documentació
municipal), cultura (aprovació jurat concurs de literatura), concessió de
comptadors d’aigua, sol·licitud de subvenció, autoritzacions d’ocupació de
la via pública, rectificació errors materials i altres de tràmit i gestió
ordinària.
El Ple en resta assabentat.
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TERCER.- PROPOSTA DETERMINACIÓ FESTES LOCALS 2009
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona:
“Vist el calendari de festes locals remès per la Conselleria de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears, la Comissió, per unanimitat,
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- ASSENYALAR com a dies festius en l’àmbit del municipi des Migjorn
Gran, per a l’any 2009, les següents DATES:
24 de febrer, el darrer dimarts de carnaval
10 de juliol, Sant Cristòfol
Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Conselleria de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
QUART.- APROVACIÓ REGLAMENT CONSELL ESCOLAR ESCOLETA INFANTIL
En el quart punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona, que diu:
“Vista la proposta de reglament del Consell Escolar de l’Escola Infantil
des Migjorn Gran, la presidenta explica el contingut d’aquest el qual
recull les lleis del mon educatiu de 0 a 3 anys, les competències del
consell escolar, la composició, elecció, renovació i funcionament de
l’esmentat consell; la regidora Sra. Baquero comenta que seria important
que el nombre de pares representants del Consell fos igual als de mestres,
ja que els pares tenen un paper ben important en moltes decisions i per
tant es sotmet a votació la proposta de la regidora de serveis a la Persona
una vegada incorporada l’esmena proposada per la Sra. Baquero a l’article 2
del Reglament, i la Comissió, per unanimitat proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament del Consell Escolar de l’escoleta
infantil Xibit.
SEGON.- EXPOSAR al públic el reglament per un termini de 30 dies hàbils
comptats des de la publicació de l’anunci en el BOIB; si transcorregut el
termini per presentar-hi al·legacions no se n’ha presentada cap, s’entendrà
elevat a definitiu l’acord fins aleshores provisional.”
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
CINQUÈ.- PROPOSTA MODIFICACIÓ TAXA PER ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL,
EDUCATIU I ESPORTIU
La secretària dóna lectura a la proposta de la regidora d’esports:
“Atès que, com cada any, és convenient adaptar a la realitat la taxa per
activitats de caràcter esportiu
amb les activitats que realment es
pretenen dur a terme,
Atès el dèficit generat pel servei, que sense comptar els costos indirectes
puja a 40.013,69, i vista la valoració tècnica efectuada per Serpro Sport,
que proposa un increment en les tarifes d’un 1,5%, ELEV al Ple la següent
PROPOSTA

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per activitats
de caràcter cultural, esportiu i educatiu i l’ordenança fiscal que la
regula en el seu article 4, que queda redactat de la següent manera:
Article 4. Quotes tributàries.
1.
2.

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.
La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

Servei d’escola de música:
CONCEPTE

Import taxa/euros

Matrícula curs ........................................... 15,30
Llenguatge musical, per mes .............................. 23,00
Iniciació musical (solfeig), per mes ..................... 19,20
Llenguatge preparatori, per mes........................... 19,20
Instruments:
- 1 hora ........................................... 23,00
- 3/4 hora ......................................... 19,20
- 1/2 hora .........................................15,30
Conjunt instrumental ...................................... 5,00
Serveis esportius:
CONCEPTE

Import taxa/euros

Pista poliesportiva
Lloguer pista ........................................ 17,50
Lloguer 1/2 pista .................................... 8,50
Activitats escola pública ............................ ---Activitats CD Migjorn ................................ ---Entrada puntual poliesportiu o sala musculació ....... 4,00
Pista tennis
Lloguer pista adults (sense llum)..................... 7,00
Lloguer pista adults (amb llum) ...................... 9,00
Lloguer pista adults abonats al programa (sense llum). 3,00
Lloguer pista adults abonats al programa (amb llum). . 5,00
Bonus de 5 lloguers per adults ....................... 29,50
Lloguer menors 16 anys (sense llum) .................. 4,00
Lloguer menors 16 anys (amb llum) .................... 5,00
Lloguer menors 16 anys abonats al programa (sense llum) 1,00
Lloguer menors 16 anys abonats al programa (amb llum). 2,00
Bonus de 5 lloguers per a menors 16 .................. 15,00
Activitats escola pública ............................ ---Activitats CD Migjorn ................................ ---Escoles esportives
Gimnàstica artística. Nivell I (competició) ...........
Gimnàstica artística. Nivell II (competició) ..........
Gimnàstica artística (iniciació) ......................
Judo ..................................................
Patinatge artístic (iniciació-benjamí).................

35,00
40,00
20,30
26,25
29,50
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Patinatge artístic (nivells I i II)....................
Tennis adults .........................................
Tennis fillets ........................................
Multiesport ...........................................
Aerobic ...............................................
Badminton .............................................
Manteniment físic .....................................
Gerotogimnàstica ......................................
Musculació ............................................
Ioga ..................................................
Pilates ...............................................
BTT ...................................................
Fútbol base ...........................................
3.

4.

5.

29,95
42,60
29,95
20,30
29,95
29,95
24,40
17,25
24,40
29,95
24,40
18,00
15,00

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.
La pràctica d’una segona activitat per part d’un mateix usuari sempre que les dues activitats efectuades siguin de caràcter
esportiu- gaudirà d’una bonificació del 50%, bonificació que
s’aplicarà sobre l’activitat més econòmica.
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.

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 portaveu socialista comenta que no és una bona època per pujar la taxa
atesa l’actual crisi econòmica; per altra banda, manifesta que seria
desitjable que aquestes activitats s’autofinancessin però que no és
possible.
La portaveu popular i regidora d’esports diu que és millor fer petits
increments anuals que no pujar de cop la taxa com va passar fa uns anys;
també indica que les diferents activitats requereixen un mínim de 8
inscripcions per dur-se a terme.
Finalitzades les intervencions se sotmet la proposta a aprovació i en
harmonia amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern
i Territori, s’aprova per cinc (5) vots a favor, dels grups popular i
alternativa, i tres (3) abstencions, del grup socialista.
SISÈ.- PROPOSTA APROVACIÓ PREU PÚBLIC PER LA VENDA D'EDICIONS MUNICIPALS I
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
El dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori
diu:
“Es llegeix la proposta, de la
regidora de cultura, i a continuació la
mateixa explica que aquest any s’ha editat la cinquena edició de les
Monografies migjorneres i comenta que degut a la demanda d’aquests llibres
i vist la quantitat de publicacions que es troben a l’Ajuntament, es creu
convenient
posar-los
a
la
venda.
Argumenta
que
la
finalitat
de

l’Ajuntament, no és la de lucrar-se amb aquestes vendes, senzillament que
es pagui el cost. La distribuïdora, que seria l’encarregada de distribuir
els llibres per les llibreries, es queda un % de les vendes i les
llibreries també.
Intervé la Sra. Baquero comentant que la idea de posar les edicions a la
venda li sembla be, però que no està d’acord amb el preu. També comenta que
no considera necessari la funció de la distribuïdora, recorda que a
vegades, quan ella va ser regidora de cultura, alguna llibreria es
personava a l’ajuntament i recollien el material que després posaven a la
venda. Comenta que si l’Ajuntament no vol beneficiar-se econòmicament
d’aquestes vendes, no li sembla correcta que es doni guany a la
distribuïdora, si es prescindeix de la distribuïdora, el preu podria ser
més econòmic.
La Sra. Mira, comenta que s’ha pensat amb la figura de la distribuïdora,
per tal de alleugerir la feina i fer-ho més senzill per l’Ajuntament.
Comenta també, que el preu dels 9 € que posa la proposta, no és un preu
real. Explica que aquesta proposta que ella mateixa va redactar la va
passar per email a secretaria i que la secretària i el departament de
comptabilitat, havien de fer els càlculs reals. Comenta que aquests
càlculs, pel que veu, no s’han fet, potser per un mal entès entre ella
mateixa i la secretaria.
Intervé el Sr. Batle dient que de cara al pròxim Ple, els càlculs estaran
fets.
Per unanimitat dels membres assistents, s’acorda modificar la proposta
fixant la tarifa segons el preu de cost unitari real i suprimint qualsevol
referència a la reducció del 40% en l’import quan el subjecte passiu
acrediti ser persona física o jurídica amb objecte o finalitat de
distribució i venda de llibres; així idò, s’eleva al Ple de la següent
manera:
PRIMER.- APROVAR l’establiment del preu públic per la venda d’edicions
municipals i la seva ordenança reguladora amb la següent tarifa
1. Monografies migjorneres ................................. 4,48 €
SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord anterior junt amb 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”
La regidora de cultura, Sra Mira, intervé per assenyalar que el malentès
amb secretaria es va produir en el càlcul de l’IVA. La secretària demana la
paraula per clarificar que no es va produir cap malentès entre la regidora
i secretaria: la proposta de fixar el preu en 9 euros va ser decisió de la
regidora, que va prendre de model un preu públic del Consell Insular que
fixava en 9€ la venda d’una edició amb un cost i tiratge pràcticament igual
al de la cinquena monografia migjornera; per açò, també es recollia el 40%
de descompte per llibreries i distribuïdores, i així es va comentar durant
la preparació de l’expedient. Finalitza indicant que només es presenta el
malentès quan a la comissió s’acorda suprimir la intervenció de la
distribuïdora, qüestió que abans no s’havia ni plantejat.
A continuació la regidora de cultura indica que considera convenient –tal
com es va acordar a la comissió- suprimir la intervenció de la
distribuïdora, però també considera que les llibreries han de obtenir un
benefici per la venda, per la qual cosa vol esmenar el dictamen i proposa
fixar el preu públic en 6 euros, així com aplicar un descompte del 20% quan
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l’adquirent sigui una persona física o jurídica dedicada a la venda de
llibres a la menuda i/o a l’engròs.
Se sotmet a votació l’esmena apuntada i s’aprova per unanimitat; a
continuació se sotmet a votació la proposta una vegada incorporada l’esmena
i el Ple acorda, per unanimitat:
PRIMER.- APROVAR l’establiment del preu públic per la venda d’edicions
municipals i la seva ordenança reguladora amb la següent tarifa
1. Monografies migjorneres ................................. 6 €
SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord anterior junt amb 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.
SETÈ.- PETICIÓ PRÒRROGA PER A L' EXECUCIÓ DE L'OBRA "DOTACIÓ SERVEIS DARRER
TRAM AV. DE LA MAR" (PIC 2007)
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori i es dóna compta de l’informe tècnic evacuat al respecte. El Sr.
Batle explica que el projecte “Dotació de serveis del darrer tram de l’Av.
de la mar”, inclòs al Pla Insular de Cooperació de l’any 2007, no s’ha
pogut executar atès que quan havien de començar les obres es va detectar
que el projecte no contemplava la implantació del servei urbà de
subministrament elèctric de baixa tensió, quan aquest és un servei
indispensable per a la posterior edificació de les parcel·les. Continua
afirmant que per açò es va encarregar la redacció de dos nous projectes –un
per prolongar la xarxa de baixa tensió i l’altra per prolongar la xarxa de
mitja tensió i col·locar una nova estació transformadora- dels quals es vol
demanar ara la seva inclusió en el Pla Insular de Cooperació de 2009; per
tot açò, les obres estan paralitzades i començaran una volta aprovats els
nous projectes i aclarit el seu finançament, efectuant-se l’execució
simultània dels tres projectes. Atès que el termini per executar el PIC
2007 finalitza el 30 d’octubre, correspon demanar una pròrroga per a
l’execució de les obres.
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i el Ple acorda, per
unanimitat:
ÚNIC: SOL·LICITAR al Consell Insular de Menorca una pròrroga, fins el 30 de
novembre de 2009, per a l’execució de les obres de “Dotació de serveis del
darrer tram de l’av. de la Mar”, incloses en el Pla insular de cooperació
2007.
VUITÈ.- APROVACIÓ PROJECTE DE REFORMA AVINGUDA DE LA MAR (ENTRE
AUXILIADORA I C/ NOU)

C/ Mª

Comença el vuitè punt amb la lectura íntegra del dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori. Demana la paraula el
portaveu socialista per indicar que, tal com també va exposar a la
Comissió, s’hauria de mirar el tema de Gesa ja que és probable que aquesta
demani un nou transformador. El Sr. Batle contesta que els serveis tècnics
estan gestionant el tema.
Sense més debat se sotmet l’assumpte a votació i el Ple acorda, per cinc
(5) vots a favor, dels grups popular i alternativa, i tres (3) abstencions,
del grup socialista:

PRIMER.- Aprovar el projecte de reforma Avinguda de la Mar (Tram comprès
entre C/ Mª Auxiliadora – C/Nou), redactat per l’arquitecte Esperança Pons
Pons, amb un pressupost d’execució per contrata (IVA inclòs) de
cent
vuitanta-set mil sis-cents quinze euros amb setze cèntims (187.615,16 €)
SEGON.- Exposar al públic durant 20 dies, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de les Illes Balears i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, als
efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació serà definitiva si no
s’hi presenten al·legacions, i no caldrà adoptar expressament cap nou
acord.
TERCER.- Requerir l’arquitecte per a què presenti el projecte degudament
visat i sol·licitar informe del projecte al departament de carreteres del
CIM.
NOVÈ.- PROJECTE DOTACIÓ SERVEIS TRAM FINAL DE L'AV. DE LA MAR (RED M.T. Y
E.T.)
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori i el portaveu socialista indica que és estrany que el projecte
mare no tingués en compta la part elèctrica; el Sr. Batle contesta que
aquell es va encarregar i aprovar quan governava l’anterior equip per la
qual cosa desconeix els motius de la exclusió de la part elèctrica, i el
portaveu
socialista
diu
que
ho
comentarà
amb
l’anterior
regidor
d’urbanisme, Sr. Sánchez.
Se sotmet la proposta a votació i el Ple acorda, per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el projecte de dotació de serveis del tram final de l’Av.
De la mar (xarxa M.T. i E.T), redactat per l’enginyer industrial Bartolomé
Martí Vidal, amb un pressupost d’execució per contrata (IVA inclòs) de
65.654,29 €
SEGON.- Exposar al públic durant 20 dies, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de les Illes Balears i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, als
efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació serà definitiva si no
s’hi presenten al·legacions, i no caldrà adoptar expressament cap nou
acord.
TERCER.- Requerir l’arquitecte per a què presenti el projecte degudament
visat i sol·licitar informe del projecte al departament de carreteres del
CIM
QUART.- Determinar que el 90% del cost suportat es finançarà mitjançant
contribucions especials.
DESÈ.- PROJECTE DOTACIÓ DE SERVEIS TRAM FINAL DE L'AV. DE LA MAR (RED B.T.)
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori i el Ple acorda, per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el projecte de dotació de serveis del tram final de l’Av.
De la mar (B.T), redactat per l’enginyer industrial Bartolomé Martí Vidal,
amb un pressupost d’execució per contrata (IVA inclòs) de 61.640,51 €
SEGON.- Exposar al públic durant 20 dies, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de les Illes Balears i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, als
efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació serà definitiva si no
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TERCER.- Requerir l’arquitecte per a què presenti el projecte degudament
visat i sol·licitar informe del projecte al departament de carreteres del
CIM
QUART.- Determinar que el 90% del cost suportat es finançarà mitjançant
contribucions especials.
ONZÈ.- SOL·LICITUD INCLUSIÓ AL PLA INSULAR DE COOPERACIÓ 2009
La secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Règim Intern i Territori i el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell
Insular de Menorca per a l’obra anomenada “reforma Avinguda de la Mar (Tram
comprès entre C/ Mª Auxiliadora – C/Nou)”, amb un pressupost d’execució per
contracta de 187.615,16 euros i demanar la seva inclusió en el Pla insular
de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a l’any
2009.
Segon.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell
Insular de Menorca per a l’obra anomenada “Projecte de dotació de serveis
del tram final de l’Av. de la Mar (red M.T i E.T.)”,
amb un pressupost
d’execució per contracta de 65.654,29 euros i demanar la seva inclusió en
el Pla insular de cooperació a les obres i serveis de competència municipal
per a l’any 2009.
Tercer.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell
Insular de Menorca per a l’obra anomenada “Projecte de dotació de serveis
del tram final de l’Av. de la Mar (red B.T.)”, amb un pressupost d’execució
per contracta de 61.640,51 euros, i demanar la seva inclusió en el Pla
insular de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a
l’any 2009.
Cinquè.- Adoptar el compromís d’inclusió de consignació pressupostària
suficient per fer front a la despesa en el pressupost de l’exercici 2009.
Sisè.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del
Pla insular de Cooperació de l’any 2009 i al Reglament de cooperació
municipal del CIM.
DOTZÈ.- PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA
FEMP EN RELACIÓ A LA NEGOCIACIÓ SOBRE LA REFORMA DEL MODEL DE FINANÇAMENT
LOCAL DE DATA 13 DE SETEMBRE DE 2008
Atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa
corresponent, el Batle justifica la urgència i el Ple acorda, per
unanimitat, ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia.
A continuació es llegeix la proposta:
PROPOSTA
-

Els membres del Consell Territorial de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), integrat pels Presidents de totes
les Federacions Territorials de Municipis i Províncies, reunits a
la ciutat de Saragossa, es manifestaren de manera unànime, el
passat dia 13 de setembre de 2008, en donar suport a la negociació
que està realitzant la FEMP amb la finalitat de garantir el

finançament necessari per a la prestació dels serveis i l’exercici
de les responsabilitats públiques que l’ordenament jurídic
atribueix a totes les corporacions locals.
-

Manifestant
el
suport
a
les
esmentades
reivindicacions
i
considerant insuficient la proposta per a l’exercici pressupostari
de l’any 2009, presentada pel ministeri d’Economia i Hisenda, en
aplicació del sistema actual de finançament, pel que fa a la
participació dels tributs de l’estat per part de les entitats
locals, estimen que es desitjable el compromís del Ministeri per
tal de millorar el finançament local incorporant recursos
addicionals per a les Corporacions Locals, de la mateixa manera
que s’ha fet per les Comunitats Autònomes.

-

Estant assabentats d’aquesta situació, que afecta de manera
capital a tots els municipis de les Illes Balears, el passat
divendres dia 19 de setembre, a la comissió Permanent de la
Federació d’entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) es va
adoptar l’acord de remetre un model d’acord per ser aprovat pel
Ple de totes les entitats associades, en suports de les
negociacions i reclamacions que està duent a terme la FEMP a favor
de totes les corporacions locals.

Per aquestes raons propòs al Ple que adopti els següents:
ACORDS
Primer.Subscriure
la
resolució
esmentada,
aprovada
pel
Consell
Territorial de la FEMP en data de 13 de setembre de 2008, en els seus més
estrictes termes, que es transcriuen a continuació:
“RESOLUCION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA FEMP EN RELACION A LA NEGOCIACION
SOBRE LA REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACION LOCAL
Zaragoza, 13 de septiembre de 2008
Los miembros del Consejo Territorial, integrado por los Presidentes de
todas las Federaciones Territoriales de Municipios, Provincias, Consejos y
Cabildos Insulares, reunidos en la ciudad de Zaragoza, adoptan por
unanimidad la siguiente Resolución:
1º En ejecución de los compromisos expresados por el Gobierno de la Nación,
para garantizar un modelo de Reforma de la Financiación Local, que permita
dotar a los Gobiernos locales de una financiación adecuada y suficiente, de
forma vinculada y simultanea a la reforma de la Financiación Autonómica,
garantizando la participación de las Entidades Locales en los ingresos de
las Comunidades Autónomas, este Consejo expresa su firme voluntad de
respaldar a la FEMP durante el proceso de la negociación que está
realizando en representación y defensa de los intereses de todas las
entidades locales.
2º La unidad de los municipalistas en torno a las propuestas presentadas
por la FEMP, requiere de una respuesta desde la lealtad institucional por
parte de los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio
de Administraciones Públicas y Gobiernos de las CC.AA, que aun siendo
coherente en relación a la situación económica general, garantice la
actividad,
la
prestación
de
servicios
y
el
ejercicio
de
las
responsabilidades públicas que se realizan de modo efectivo desde los
Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.
SEU PROVISIONAL:
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3º Consideramos insuficiente la propuesta de previsiones para el ejercicio
presupuestario del año 2009, presentada por el Ministerio de Economía y
Hacienda, en aplicación del sistema actual de financiación, con relación a
la participación de los tributos del Estado por las entidades locales, y se
incluya una previsión de aumento de la financiación local con cargo a los
presupuestos del año 2009.
4º Solicitamos del Gobierno el compromiso firme de mejorar la financiación
local incorporando recursos adicionales para las Corporaciones Locales, al
igual que se ha incluido en la propuesta del Ministerio de Economía para
las Comunidades Autónomas.
5º Reiteramos la necesidad de que este proceso de negociación se vea
impulsado, durante las próximas semanas, conforme al calendario y
contenidos aprobados en la Mesa Negociadora Bilateral FEMP-Gobierno,
cerrando simultáneamente el acuerdo de Financiación Local junto al de las
CC.AA.
6º Una vez cerrado el acuerdo de negociación de este proceso debe
plantearse una continuidad en los ámbitos territoriales entre los Gobiernos
de las CC.AA. y los partidos políticos y cada una de las Federaciones
Territoriales para determinar la participación de las Entidades Locales en
los ingresos de las Comunidades Autónomas, para avanzar en el proceso de
segunda descentralización desarrollando el pacto local.
7º Instar al Gobierno de la Nación y a todos los partidos políticos
representados en el Parlamento para alcanzar desde el imprescindible
consenso, de forma inmediata, un Acuerdo de Estado para la aprobación de un
nuevo Estatuto del Gobierno Local, donde se reconozca el marco de
competencias reales y se respeten los principios básicos e irrenunciables
de igualdad, equidad, suficiencia financiera y autonomía local en todo el
territorio, de Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.”
Segon.- Subscriure la resolució esmentada per tots els portaveus dels grups
polítics de la corporació i remetre-la a la FEMP en prova del seu suport.
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat
TRETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
No hi ha.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21:15 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

