ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 28/07/2009.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 28/07/2009, 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 (PP)
Mercedes Francesca Bresco (PP)
Jaime Riudavets Moll (PP)
Maria Pons Pons (PP)
Pedro Moll Triay (PSOE)
Juan Sánchez Tuomala (PSOE)
Margarita Febrer Nieto (PSOE)
Purificación Mira Sales (ALTERNATIVA)

S’ha excusat d’assistir-hi la regidora Elena Baquero González (PSOE)
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 les actes de la sessió ordinària de 28 de maig
de 2009 i de la sessió extraordinària de data 29 de juny de 2009; se
sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de les resolucions d’alcaldia dictades durant els mesos de
maig i juny de 2009 i que fan referència, entre d’altres, a assumptes de
personal (concessió de vacances i d’assumptes propis,
nomenament de
policia auxiliar turístic, complement de productivitat per als policies,
permisos per assistir al metge), intervenció (pagament a justificar),
recaptació (aprovació padrons,
baixes,
liquidacions de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, devolució d’ingressos indeguts, altes de
guals, bonificacions de la taxa de gestió de residus urbans, inici i
resolució d’expedients sancionadors per infraccions de trànsit i resolució
de recurs, imposició de sancions), cementeri (inhumacions, trasllat de
restes, lloguer de nínxols, canvi de titularitat de títols funeraris),
urbanisme (concessió de
llicències d’obra menors, de primera ocupació,
d’obertura i funcionament, canvis de titularitat de llicències d’obertura,
pròrrogues de llicències, caducitat i arxiu d’expedients sancionadors,
inici d’expedients sancionadors i de restauració de la legalitat
urbanística), activitat de foment (ajut per raó d’interès humanitari),
organització (delegació per celebrar
matrimoni), concessió de comptadors
d’aigua,
sol·licitud de subvencions, autoritzacions d’ocupació de la via
pública, llicències d’activitat artística, concessió de tarja d’armes, i
altres de tràmit i gestió ordinària.
El Ple en resta assabentat.
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TERCER.- EXPEDIENTS TRAMITATS. DONAR-NE COMPTA
Atès que la Junta de Govern Local del mes de juliol encara no
s’ha
celebrat i la regidora de serveis a la persona diu que de la Junta del mes
de maig no hi ha temes dels que donar compta, el Ple acorda, per
unanimitat, retirar el punt de l’ordre del dia.
QUART.- SENTÈNCIA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 222/2006. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu
núm. 2 de Palma de Mallorca per la qual es desestima el recurs contenciós
administratiu núm. 222/06 interposat per l’entitat Promocions i Inversions
Santa Llúcia, SL, contra la resolució de data 12 de juny de 2006, dictada
pel Batle de l’Ajuntament i que va acordà desestimar les al·legacions
formulades por la Sra. Coll i l’entitat recurrent contra el decret
d’Alcaldia de data 05.10.2005 pel que s’aprovà inicialment el projecte
d’estatuts i projecte de bases d’actuació de la Junta de compensació de la
unitat d’actuació UA3.
El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ.- PROPOSTA CORRELLENGUA 2009
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 22 de juliol de 2009; sense entrar en debat i vist el dictamen el
Ple acorda, per cinc (5) vots a favor dels grups socialista, alternativa
pes Migjorn Gran i del Sr. Moll Huguet, i tres abstencions dels Srs.
Riudavets Moll, Francesca Bresco i Pons Pons:
1. Donar suport al Correllengua 2009 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua
arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en
organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda
necessària pel bon desenvolupament de les activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que
siguin propis d’aquesta corporació.
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar
l’apropiació i lús del català oral entre persones i col·lectius, i
especialment entre la població nouvinguda.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional
d’Associacions per a la llengua catalana (CAL).

de

la

Coordinadora

SISÈ.- ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT I
LA COMUNITAT AUTÒNOMA PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA D'OFICINES
INTEGRADES D'ATENCIÓ CIUTADANA EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de dia 23 de juliol i el Sr. Batle explica que l’Ajuntament només
prestarà un primer nivell de serveis, corresponent al de les oficines de
contacte, és a dir, l’Ajuntament procedirà a la recepció, registre i
remissió de les sol·licituds, escrits i comunicacions que dirigeixi el
ciutadà als òrgans i entitats de dret públic de l’Administració General de
l’Estat i de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ateses les explicacions anteriors i sense entrar en debat el Ple acorda,
per unanimitat:
ÚNIC.- Adherir-se a totes i cadascuna de les clàusules del conveni marc de
17 de desembre de 2007, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 25,
de 29 de gener, in en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 6, de
12 de gener, subscrit entre l’Administració general de l’Estat i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la implantació d’una xarxa
d’oficines integrades d’atenció ciutadana en l’àmbit territorial de les
Illes Balears.
SETÈ.- PROPOSTA RECONEIXEMENT TRIENNIS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori de data 23 de juliol i que informa favorablement la proposta de
batlia de dia 20.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana per l’informe de secretariaintervenció; la secretària indica que l’informe analitza la possible
aplicació al personal laboral temporal del complement d’antiguitat i la
data dels seus efectes retributius, informe que és favorable respecte al
reconeixement del complement d’antiguitat al personal laboral temporal però
no així respecte la data prevista a la proposta d’alcaldia per retrotraure
els seus efectes retributius. Assenyala la secretària que l’informe també
aconsella comptar - amb caràcter previ a l’aprovació de l’acord- amb una
proposta de la CIVS sobre la quantia econòmica del complement, tal com diu
el conveni col·lectiu, així com la necessitat de sotmetre l’acord que
s’adopti a la condició suspensiva de disposar de crèdit pressupostari
suficient per donar cobertura a la despesa.
Sense entrar en debat se sotmet l’expedient a votació i el Ple acorda, per
unanimitat:
Primer.- Reconèixer els treballadors laborals, tant fixes com a temporals,
un complement salarial d’ antiguitat constituït per una quantitat fixa que
s’abonarà per cada tres anys de serveis acumulats i reconeguts per
l’Ajuntament.
Segon.- La quantitat econòmica del complement d’antiguitat és l’establerta
per a cada grup de classificació del personal funcionari al qual
s’equipararà cadascun dels nivells o grups professionals del personal
laboral
Tercer.- Als efectes retributius del complement d’antiguitat s’aplicaran en
caràcter retroactiu des de l’entrada en vigor del conveni col·lectiu del
personal laboral de l’Ajuntament
Quart.- L’aprovació de la despesa corresponent queda sotmesa a la condició
suspensiva de disposa de crèdit pressupostari suficient per donar cobertura
a la despesa assolida pel reconeixement i els seus efectes retroactius.
VUITÈ.- EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DOTACIÓ DE SERVEIS DEL TRAM FINAL DE L'AV. DE LA
MAR (RED M.T. I E.T.)
Atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa
corresponent, el Sr. Batle justifica la urgència i el Ple acorda, per
unanimitat, ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia.
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Es dóna compta de l’expedient incoat per a l’ordenació de contribucions
especials per a l’execució de les obres de dotació de serveis del tram
final de l’av. de la Mar (red M.T. i E.T.), i el Sr. Batle explica que
l’obra s’inclou en el Pla Insular de Cooperació de l’any 2009, del que rep
la quantitat de 3.282,71 €, per la qual cosa, el cost suportat, a efectes
de determinació de la base imposable, queda fixat en 63.688,48 €.
A la vista de l’expedient el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient d’ordenació i imposició de contribucions
especials a les persones especialment beneficiades per raó de l’execució
del projecte de les obres de dotació de serveis del tram final de l’av. de
la Mar (red M.T. i E.T.).
Segon.- Fixar en 63.688,48 € la quantitat a repartir per contribucions
especials, segons pressupost total de les dites obres previst en el
projecte aprovat i a l’informe tècnic de data 23 de juliol de 2009.
Tercer.- Fixar en un 90% el percentatge del cost que hauran de satisfer les
persones especialment beneficiades.
Quart.- Aprovar les bases de repartiment i les quotes assignades a cada
contribuent que figuren reflectides a l’informe tècnic de l’expedient de
contribucions especials.
Cinquè.- Notificar individualment les quotes assignades a cada contribuent,
amb indicació que en el termini d’un mes podran formular recurs potestatiu
de reposició davant aquest Ajuntament, que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han
de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
NOVÈ.- EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DOTACIÓ DE SERVEIS DEL TRAM FINAL DE L'AV. DE LA
MAR (RED B.T.)
Atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa
corresponent, el Sr. Batle justifica la urgència i el Ple acorda, per
unanimitat, ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia.
Es dóna compta de l’expedient incoat per a l’ordenació de contribucions
especials per a l’execució de les obres de dotació de serveis del tram
final de l’av. de la Mar (red B.T), i el Sr. Batle explica que l’obra
s’inclou en el Pla Insular de Cooperació de l’any 2009, del que rep la
quantitat de 3.82,03 €, per la qual cosa, el cost suportat, a efectes de
determinació de la base imposable, queda fixat en 59.795,20 €.
A la vista de l’expedient el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient d’ordenació i imposició de contribucions
especials a les persones especialment beneficiades per raó de l’execució
del projecte de les obres de dotació de serveis del tram final de l’av. de
la Mar (red B.T.).
Segon.- Fixar en 59.795,20 € la quantitat a repartir per contribucions
especials, segons pressupost total de les dites obres previst en el
projecte aprovat i a l’informe tècnic de data 23 de juliol de 2009.
Tercer.- Fixar en un 90% el percentatge del cost que hauran de satisfer les
persones especialment beneficiades.

Quart.- Aprovar les bases de repartiment i les quotes assignades a cada
contribuent que figuren reflectides a l’informe tècnic de l’expedient de
contribucions especials.
Cinquè.- Notificar individualment les quotes assignades a cada contribuent,
amb indicació que en el termini d’un mes podran formular recurs potestatiu
de reposició davant aquest Ajuntament, que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han
de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Batle, atès que el grup socialista ha presentat set preguntes,
comunica que la dinàmica d’aquest punt serà la següent: la secretària
llegirà la pregunta corresponent i el Sr. Batle la contestarà i no admetrà
debat posterior.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana el motiu i pregunta si és que a
l’equip de govern li molesta el debat. El Sr. Batle contesta que no, però
que el reglament orgànic aprovat pel Consistori és així i no s’admet debat.
El Sr. Sánchez es dirigeix a la portaveu d’Alternativa i li demana si està
d’acord amb les instruccions del Sr. Batle; la Sra. Mira contesta que les
preguntes estan clares i que és senzill contestar, per la qual cosa està
d’acord amb la dinàmica presentada pel Sr. Batle.
El Sr. Batle ordena que es llegeixi la primera pregunta i així es procedeix
per part de la secretària.
7.1.- Atès que el batlle de la Corporació ens va informar a diferents
comissions informatives d’urbanisme que desconeixia que s’estaven fent
obres sense llicència municipal a l’Hotel Victoria Playa, i que després en
plenari va rebutjar ratificar-se en aquestes afirmacions davant els seus
companys de l’equip de govern, ara, davant el màxim òrgan de l’Ajuntament
feim al Batle les següents preguntes: Es ratifica el batle Andrés Moll que
ell no sabia res de l’execució d’aquestes obres? Què sabia exactament el
batle a banda que hi havia presentada una sol·licitud de llicència? Va
parlamentar, sí o no, el batle amb el promotor d’aquesta obra privada abans
del seu inici?
El Sr. Batle contesta que més que discutir sobre el que es va rallar o no
el que farà a partir d’ara serà un estudi en profunditat de totes les
llicències concedides i el presentarà al Ple.
El portaveu socialista demana al Sr. Batle que contesti a la pregunta i
aquell diu que ja ha contestat.
El Sr. Sánchez des dirigeix a la portaveu d’Alternativa i li demana si està
d’acord; el Sr. Batle ordena al Sr. Sánchez que calli.
Atès que el Sr. Batle no contesta la pregunta i no deixa intervenir ni
rallar al grup socialista, aquest, amb evident malestar, decideix abandonar
la sessió, per la qual cosa els tres membres del grup presents a la sala es
retiren de la sessió.
La portaveu d’Alternativa es dirigeix al Sr. Batle i li diu que, ja que no
havia rèplica, al manco hauria d’haver contestat a la pregunta; diu que
ella ha donat la seva paraula i ha demostrat el seu acord en no permetre el
debat i que ha quedat molt malament atès que no s’ha contestat a la
pregunta. Vol que consti en acta que li sap greu.
Quan la secretaria comença a llegir la segona pregunta, tant el Sr. Batle
com la portaveu d’Alternativa interrompen per dir que, atès que el grup que
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ha presentat les preguntes no està present a la sala, no cal continuar amb
les mateixes.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21:00 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

