ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 25/09/2014.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 25/09/2014, 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
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. Nancy Lauren Tew 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 l’acta de la sessió ordinària del dia
31.7.2014, sense entrar a debat se sotmet a votació l’esmentada acta i
s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de les Resolucions d’Alcaldia des de el dia 28.7.2014
a 19.9.2014 i que fan referència a Recapatació (Padró aigua 2n trimestre
2014, col·laboracions en el programa de festes de Sant Cristòfol 2014,
Padró d’activitats esportives agost i setembre 2014, coworking agost i
setembre 2014, liquidació de plusvàlues 2014, devolució de pagament
duplicat, servei del centre d’estades diürnes juliol i agost 2014,
liquidació del mes de juliol i agost de 2014 del Conveni per a la reserva i
ocupació de places d’estades diünres per a gent gran en situació de
dependència, servei d’ajuda a domicili juliol i agost 2014, baixa
d’ocupació de via pública i venda ambulant a la fira de Sant Cristòfol
2014, autorització ocupació de la via pública amb taules i cadires,
concessió comptadors d’aigua, liquidació activitats esportives curs 20132014, baixa i devolució aigua 2n trimestre 2014, baixes d’activitats
esportives curs 2013-2014, padró xibit setembre 2014, devolució d’ingressos
indeguts urbana 2014, proposta al Ple de baixa i devolució de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres; Intervenció (pagament a
justificar, inici d’expedient de modificació de crèdit per transferència
9/2014, expedient de modificació de crèdit per transferència); Cementiri
(autorització inhumació de restes en el nínxol 4 de la galeria 8, trasllat
de restes al nínxol 34 de la galeria 5ª, autorització inhumació de restes
en el nínxol 28 de la galeria 7); Activitats (comunicacions d’inici i
exercici d’activitats i autorització de venda ambulant a la fira de Sant
Cristòfol); Urbanisme (Comunicació de canvi de titularitat d’activitat de
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magatzem i garatge per empresa de transports, obres menors); Personal
(concessió de vacances 2014, concessió d’assumptes propis, excedència
voluntària per prestació de serveis en el sector públic d’un policia local,
reconeixement de trienni, permís retribuït de 15 dies naturals per
contreure matrimoni); Ocupació de via pública (ocupació de via pública
durant les festes de Sant Cristòfol de ses corregudes 2014); Convivència
ciutadana (autoritzacions per a repartiment domiciliàri); Ordenança d’ús i
aprofitament de platges (finalitzacions d’expedients sancionador per
pagament de sanció, resolucions d’expedients sancionadors, incoacció
d’expedient sancionador)
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA RESERVA I L'OCUPACIÓ DE
PLACES D'ESTADES DIÜRNES PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 18.9.2014, que es trancriu a continuació:
“Vist l’esborrany de col·laboració entre la Conselleria de Família i
Serveis Socials i l’Ajuntament per a la reserva i l’ocupació de places
d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència,
La comissió, acorda per unanimitat, proposar al Ple l’adopció dels següents
acords:
1r.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre la conselleria de Família i
Serveis Socials i l’Ajuntament per a la reserva i ocupació de places
d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència
2n.- HABILITAR el Sr. Batle per a la seva signatura
3r.- Notificar l’esmentat acord a la Conselleria
Socials del Govern de les Illes Balears”

de

Familia

i

Serveis

Obert el debat,la Sra. Sànchez diu que el contingut del Conveni ja es va
explicar a la Comissió Informativa i manifesta que el Govern Balear paga
més o menys el mateix que l’any passat
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
QUART.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE L'ILLA PER A LA IMPLENTACIÓ DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ
D'USUARIS DE SERVEIS SOCIALS (SIUSS) I LA SEVA APLICACIÓ INFORMÀTICA EN
ENTORN WEB
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 18.9.2014, que es trancriu a continuació:
“ La Sra. Sánchez explica que es tracta de regular, mitjançant conveni la
implantació del sistema d’informació d’usuaris de Serveis Socials (SIUSS) i
la seva aplicació informàtica.
La comissió, aprova per unanimitat, l’adopció dels següents acords:
1r.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el CIM i els ajuntaments de
l’illa per a la implantació dels sistema d’informació d’usuaris de serveis
socials (SIUSS) i la seva aplicació informàtica en entorn web

2n.- HABILITAR el Sr. Batle per a la seva signatura
3r.- NOTIFICAR l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que aquest Conveni es va explicar a la
Comissió Informativa de Serveis a la Persona.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
CINQUÈ.- CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ DESTÍ MENORCA I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN
GRAN EN RELACIÓ AL PROJECTE ISLAND GAMES
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 18.9.2014, que es trancriu a continuació:
“Vista la proposta de conveni entre la Fundació Destí Menorca i
l’Ajuntament en relació al projecte Island Games Menorca, que preten
regular la col·laboració per l’execució del projecte Island Games durant el
bienni 2014-2015 d’acord amb la normativa IGA Menorca.
El Sr. Batle comenta que s’ha aconseguit que l’aportació es pugui fer amb
dos anys, aportant cada any 950 .
La comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- APROVAR el Conveni entre la Fundació Destí Menorca i l’Ajuntament des
Migjorn Gran en relació al projecte Island Games Menorca, amb càrrec a la
partida pressupostària 48915-340
2n.- Adoptar el compromís d’incloure partida suficient en el pressupost de
l’exercici 2015
3r.- Habilitar el Sr. Batle per a la seva signatura
4t.- Notificar l’esmentat acord a la Fundació Destí Menorca”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que el Conveni es bianual, i en
conseqüència el seu pagament serà fraccionat, una part anirà a càrrec del
Pressupost d’enguany i l’altre anirà al Pressupost de 2015.
El Sr. Verdú demana quina quantitat aporta l’Ajuntament des Migjorn Gran.
La secretària respon que que cada any s’aporta 950 .
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SISÈ.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I CANVI DE DENOMINACIÓ DEL CONSORCI DE
RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA: APROVACIÓ INICIAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda,
Règim Intern i Territori de data 18.9.2014, que es trancriu a continuació:
“Atesa la proposta de modificació dels estatuts i canvi de denominació del
Consorci de Residus urbans i Energia de Menorca, la comissió per unanimitat
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la denominació del Consorci que
passarà a denominar-se Consorci de Residus i Energia de Menorc,a així com
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al modificació dels articles 1, 3, 17, 18, 21, 22, 23, 27 i 29 dels seus
estatuts.
2n.- ENCOMENAR al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca la
realització dels tràmits necessaris per a l’exposició pública de
l’expedient per un termini de trenta dies comptats des de l’endemà del dia
que es publiqui el corresponent edicte en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. En l’anunci d’exposició s’haurà de fer constar la data d’adopció
dels diferents acords per part de totes les administracions consorciades.
De no presentar-se al·legacions o suggeriments s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional i la presidència del consorci ho
comunicarà a les administracions consorciades i ordenarà la publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’aprovació definitiva de
l’expedient, juntament amb el text íntegra dels estatuts modificats.
De produir-se al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts,
s’hauran de trametre aquestes a cadascun dels ens integrants del Consorci
per tal de procedir a la seva resolució i aprovació definitiva de la
modificació dels Estatuts.
Un cop adoptats els acords d’aprovació definitiva per tots els ens
consorciats, aquests ho comunicaran a la presidència del Consorci, qui
ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
l’aprovació definitiva de l’expedient juntament amb el text íntegra dels
estatuts modificats.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que la proposta ha estat elaborada pel
propi Consorci i el que pretén la modificació dels estatuts es adaptar-se a
les modificacions introduïdes a la Llei de Bases Local.
La secretària comenta que també s’aprofita per canviar la denominació del
Consorci i així adaptar-se a la nova llei de residus.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SETÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL XIBIT: APROVACIÓ INICIAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda,
Règim Intern i Territori de data 18.9.2014, que es trancriu a continuació:
“La regidora Sra. Baquero explica que a partir d’aquest curs 2014-2015 hi
haurà la possibilitat que els fillets i filletes faixin només mitja jornada
de l’horari, és per aquest motiu que s’ha aplicat el preu de 110
i s’ha
d’establir a l’ordenança per tal que quedi regulat.
Els membres de la comissió, per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i
dues (2) abstencions del Grup Popular proposar al Ple l’adopció dels
següents acords:
1r.APROVAR
PROVISIONALMENT
la
modificació
de
l’ordenança
reguladora de la taxa per l’escoleta infantil Xibit, amb els
explicats anteriorment.

fiscal
termes

2n.- 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,
perque es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.

En el cas que no se’n presentin,
necessitat de nou acord exprés.”

l’acord

s’elevarà

a

definitiu

sense

Obert el debat, el Sr. Batle cedeix la paraula a la regidora d’educació.
La Sra. Baquero explica que la modificació de l’Ordenança ha consistit en
possibilitar l’assistència en jornada reduïda a l’escoleta infantil i en
conseqüència, les families que escolleixin aquesta opció pagaran la quota
reduïda corresponent.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per cinc(5) vots a
favor del grup socialista i tres (3) abstencions del grup popular, la
següent proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’escoleta infantil Xibit, que queda redactada de
la següent manera:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
L’ESCOLA INFANTIL XIBIT

DEL

PREU

PÚBLIC

PER

LA

PRESTACIÓ

DEL

SERVEI

DE

De conformitat amb el que preveu l’article 127 del Text Refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i en relació
amb l’article 41 del mateix text, l’Ajuntament des Migjorn Gran estableix el preu
públic per la prestació en instal·lacions municipals dels servei d’escoleta
municipal infantil de 0 a 3 anys que es regirà per la present ordenança.
Article 1.- Naturalesa
La prestació d’aquest servei es dur a terme atenent a raons socials i d’interès
públic. La contraprestació econòmica per la prestació del servei d’escola infantil
de 0 a 3 anys té naturalesa de preu públic, conforme al que estableix l’article 41
del TRLRHL.
Article 2.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic totes aquelles persones que es
beneficiïn de la prestació del servei d’escoleta municipal infantil de 0-3 anys, i
en particular els pares, tutors o encarregats dels fillets que gaudeixen del servei
d’escoleta municipal infantil de 0-3 anys.
Article 3.- Quantia
S’estableix una tarifa en dues parts:
•
•

Matrícula: 100,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en el moment
de formalitzar la matrícula escolar.
Quota mensual:
jornada sencera per a infants d’1-3 anys: 180 euros/mes.
jornada reduïda (3 hores) per a infants d’1-3 anys: 110 euros/mes.

Article 4.- Quota reduïda
En casos extraordinaris i sempre que així ho aconsellin els serveis socials de
l’Ajuntament es podrà concedir una reducció de la quota fins el 100%.
Únicament tindran dret a sol·licitar aquesta reducció aquelles famílies
tramitin la sol·licitud a través dels serveis socials de l’Ajuntament.

que

Article 5.- Normes de gestió
5.1.- El pagament del preu
concessionària del servei.

públic

es

realitzarà

a

l’Ajuntament

o

a

l’entitat
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El pagament serà mensual per al cas de les quotes mensuals, que cobriran els
serveis per mensualitats anticipades. El pagament es farà mitjançant l’ingrés
directe o per domiciliació bancària, amb la prèvia autorització formal del subjecte
passiu.
Els pagaments de les quotes tindrà lloc dins els primers 15 dies de cada mes.
La matrícula es pagarà en el moment de formalitzar-se.
5.2.- El retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que ho
justifiqui significarà la baixa de l’usuari del centre, prèvia audiència a la
família amb 15 dies d’antelació. Tot això sense perjudici de la iniciació del
corresponent procediment per a pagar el deute.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publicarà en el BOIB, i serà
vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació. “

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,
perque 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.
VUITÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL, EDUCATIU I ESPORTIU: APROVACIÓ INICIAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda,
Règim Intern i Territori de data 18.9.2014, que es trancriu a continuació:
“Vist que s’ha ofertat una nova activitat esportiva, i arrel del canvi en
algunes tarifes de diferents activitats.
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:
1r.APROVAR
PROVISIONALMENT
la
modificació
de
l’ordenança
fiscal
reguladora de la taxa per activitats de caràcter cultura, educatiu i
esportiu, amb els termes explicats anteriorment.
2n.- 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,
perque es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que la modificació de l’Ordenança
consisteix en modificar a l’alça les tarifes de les activitats, la pujada
oscila entre el 0,25 a 0,75 .
El Sr. Batle diu que s’aprofita aquesta modificació per introduir una nova
activitat i per incloure la possibilitat d’assistir en torns de 3 dies, 2
dies o 1 dia, possibilitant l’assistència de més usuaris.
El Sr. Batle comenta que amb total es donarà uns majors ingressos per
l’Ajuntament de 400 .
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat, la
següent proposta d’acord:

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:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL, EDUCATIU I
ESPORTIU.
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
setmanal)
Llenguatge musical (2 h setmanals)
Instruments (3/4 h)

(1,5

h

Import taxa/euros
30,70
22,50
22,50

28,60
32,70
36,80
adult (*)
Instrument (30 minuts)
28,60
31,70 adult (*)
Conjunt Instrumental (1h setmanal)
9,20
Rotació (30 minuts)
20,45
Manteniment llenguatge musical
20,45
(*) S’entendrà com adult aquell alumne que no faci llenguatge musical
Serveis esportius:
CONCEPTE

Import taxa/euros
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Pista poliesportiva
Lloguer pista
Lloguer 1/2 pista
Activitats escola pública
Activitats CD Migjorn
Entrada
puntual
poliesportiu
o
sala
musculació
Pista de tennis
Lloguer pista adults (sense llum)
Lloguer pista adults (amb llum
Lloguer pista adults abonats al
(sense llum).
Lloguer pista adults abonats al
(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 al
(sense llum)
Lloguer menors 16 anys abonats al
(amb llum).
Bonus de 5 lloguers per a menors 16
Activitats escola pública
Activitats CD Migjorn

18,00
9,00
------5,00

programa

7,00
9,00
3,00

programa

5,00

programa

29,50
3,00
5,00
1,00

programa

2,00

Escoles esportives
Gimnàstica artística. Nivell I (competició)
Gimnàstica
artística.
Nivell
II
(competició)
Gimnàstica artística (iniciació)
Patinatge artístic (2 dies setmanals)
Patinatge artístic (1 dia setmanal)
Tennis adults (2 dies setmanals)
Tennis adults (1 dia setmanal)
Tennis fillets
Aerobic o Fit-Migjorn (3 dies setmanals)
Aerobic o Fit-Migjorn (2 dies setmanals)
Aerobic o Fit-Migjorn (1 dia setmanal)
Badminton (2 dies setmanals)
Badminton (1 dia setmanal)
Manteniment físic
Gerotogimnàstica
Musculació o Fitness
Ioga (2 dies setmanals)
Ioga (1 dia setmanal)
Pilates (3 dies setmanals)
Pilates (2 dies setmanals)
Pilates (1 dia setmanal)

15,00
------37,50
39,50
22,75
33,50
18,50
33,25
18,50
33,25
33,25
27
15,50
33,25
18,50
27,00
19,25
27
33,25
18,50
33,25
27
15,50

3.

Les persones abonades a alguna activitat podran gaudir de l’ús de la sala
de musculació amb un suplement de 13,50 .

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 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
mitjançant el rebut emès per l’Ajuntament.

Ordenança

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
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.

de

s’efectuarà

notificar

a

Serveis esportius:
1.

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

Ordenança

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
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.

de

s’efectuarà

notificar

a
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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.
NOVÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EN EL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT I
ENJARDINAMENT DE LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS (2010-2011)
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda,
Règim Intern i Territori de data 18.9.2014, que es trancriu a continuació:
“Vista la instància presentada per JARDINS FELIP MANTENIMENT I CREACIÓ, SL
amb la qual sol·liciten la devolució de la fiança dipositada el seu dia pel
contracte de servei de manteniment i enjardinament de la urbanització de
Sant Tomàs per l’any 2010
Realitzades les pertinents comprovacions i vist l’informe favorable de
l’arquitecte municipal, la comissió, per unanimitat, proposa al Plenari
l’adopció dels següents acords:
1r.- CANCEL·LAR i RETORNAR la fiança dipositada per l’adjudicatari JARDINS
FELIP MANTENIMENT I CREACIÓ, SL per un import total de (MIL TRES-CENTS
SETANTA-DOS EUROS (1.372
), que van ser dipositats per a garantir
l’execució del contracte “servei de manteniment i enjardinament de la
urbanització de Sant Tomàs per l’any 2010”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es un tràmit a complir dins del
procediment de contractació.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
DESÈ.- RECONEIXEMENT DE PERSONES QUE HAN FORMAT PART DE LA QUALCADA DE SANT
CRISTÒFOL DE SES CORREGUDES, DURANT 25 ANYS O MÉS
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 18.9.2014, que es trancriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que s’ha pensat en fer un reconeixement a les
persones que han format part de la Qualcada de les Festes de Sant Cristòfol
durant 25 anys o més. Comenta que aquest any el reconeixement el rebrien
set persones, les quals han sortit més de 25 anys menys un que coincideix
que aquestes Festes ha complert els 25 anys sortint. Continua explicant que
ja s’ha tingut un primer contacte amb aquestes persones a les que sel’s hi
ha explicat una mica l’ordre de l’acta, han aportat fotografies i han
contat alguna anècdota o record per tal que a l’acte pugui ser explicat.
La comissió, per unanimitat,
l’adopció dels següents acords:

acorda

proposar

al

Plenari

Municipal,

1r.- RECONEIXER les següents persones per haver format part de la Qualcada
de Sant Cristòfol de Ses corregudes durant 25 anys o més.

JOAN RIUDAVETS MOLL, per haver format part de la Qualcada, com a
Fabioler de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes al llarg
de 40 anys.
JOAN MARQUES PELEGRÍ, per haver format part de la Qualcada, com a
Caixer o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
al llarg de 36 anys.
CRISTÓBAL CAMPS FLORIT, per haver format part de la Qualcada, com a
Caixer o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
al llarg de 34 anys.
BERTO GOÑALONS GOMILA, per haver format part de la Qualcada, com a
Caixer o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
al llarg de 33 anys.
PEDRO BARBER PELEGRÍ,
per haver format part de la Qualcada, com a
Caixer o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
al llarg de 30 anys.
PACO MARTÍ SALAS, per haver format part de la Qualcada, com a Caixer
o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes al llarg
de 29 anys.
ANDREU TRIAY BOSCH, per haver format part de la Qualcada, com a
Caixer o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
al llarg de 25 anys.
2n.- APROVAR el lliurament d’una placa com a record de l’acte i d’un PIN
que hauran de dur a la solapa de la levita les vegades que participin com a
caixers o cavallers a les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes.
2n.- MODIFICAR la sol·licitud d’inscripció dels interessats en participar a
la Qualcada de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, afegint un apartat on
s’hagi d’especificar el número d’anys que faran participant a la Qualcada,
per tal que a mesura que els participants celebrin la vint-i-cinquena
participació com a caixers o cavallers de Sant Cristòfol de Ses Corregudes,
s’els faixi entrega el PIN esmentat en un acte de Reconeixement.”
Obert el debat, el Sr. Batle proposa introduir un canvi en la proposta de
la Comissió Informativa. El Sr. Batle proposa que l’acte de reconeixement
dels 25 anys de participació en la qualcada es faci el dia en que es fa el
pregó.
El Sr. Verdú manifesta que el seu grup està d’acord amb la proposta.
El Sr. Batle explica que l’acte de reconeixement es celebrarà demà tal i
com es va acordar amb les persones que seran reconegudes. El Sr. Batle
comenta que es un acte que ja s’hauria de haver fet abans, ja que hi ha
persones que fa 40 anys que surten a la qualcada.
El Sr. Batle explica que a aquestes persones se li farà entrega d’un pin i
d’una placa on s’ha gravat els anys que han sortit a la qualcada. També
sel’s farà entrega d’una placa amb una foto seva, casi tots han aportat a
l’Ajuntament la foto de quan van portar la bandera a excepció del Sr.
Goñalons que es tracta d’una foto de quan va ser caixer Batle.
El Sr. Batle explica que l’acte de reconeixement consistirà en la lectura
de l’acord de Ple, la lectura dels currículums dels diferents protagonistes
i la projecció de fotografies.
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Batle diu que en el mateix acte, s’aprofitarà per agrair al Sr.
Jaume Goñalons, la realització del reportatge fotogràfic elaborat per la
ocuasió de forma desinteressada.
El Sr. Batle comenta que li agradaria que els futurs equips de govern
continuessin amb aquest reconeixement a aquelles persones que a partir
d’ara facin 25 anys.
El Sr. Verdú respon que aquest acte es podria preveure en els Protocols de
les festes.
El Sr. Batle comenta que en el pròxim plenari es podria modificar els
Protocols en aquest sentit.
El Sr. Verdú comenta que a part dels 25 anys es podrien reconèixer més anys
com es fa en altres festes patronals.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat la
següent proposta d’acord:
PRIMER.- RECONÈIXER les següents persones per haver format part
Qualcada de Sant Cristòfol de Ses corregudes durant 25 anys o més.

de

la

JOAN RIUDAVETS MOLL, per haver format part de la Qualcada, com a
Fabioler de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes al llarg
de 40 anys.
JOAN MARQUES PELEGRÍ, per haver format part de la Qualcada, com a
Caixer o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
al llarg de 36 anys.
CRISTÓBAL CAMPS FLORIT, per haver format part de la Qualcada, com a
Caixer o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
al llarg de 34 anys.
BERTO GOÑALONS GOMILA, per haver format part de la Qualcada, com a
Caixer o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
al llarg de 33 anys.
PEDRO BARBER PELEGRÍ,
per haver format part de la Qualcada, com a
Caixer o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
al llarg de 30 anys.
PACO MARTÍ SALAS, per haver format part de la Qualcada, com a Caixer
o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes al llarg
de 29 anys.
ANDREU TRIAY BOSCH, per haver format part de la Qualcada, com a
Caixer o Cavaller de les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
al llarg de 25 anys.
SEGON.- APROVAR el lliurament d’una placa com a record de l’acte i d’un PIN
que hauran de dur a la solapa de la levita les vegades que participin com a
caixers o cavallers a les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes.
TERCER.- MODIFICAR la sol·licitud d’inscripció dels interessats en
participar a la Qualcada de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, afegint un
apartat on s’hagi d’especificar el número d’anys que faran participant a la
Qualcada, per tal que a mesura que els participants celebrin la vint-icinquena participació com a caixers o cavallers de Sant Cristòfol de Ses
Corregudes, s’els faixi entrega el PIN esmentat en un acte de reconeixement

que tindrà lloc el dia que es celebri el pregó de les Festes de Sant
Cristòfol de Ses Corregudes.
ONZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN DE REBUIG DE
LA MODIFICACIÓ DE LA LOREG PER IMPLANTAR L'ELECCIÓ DIRECTA DE BATLES I
BATLESSES
La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista des Migjorn
Gran, que es transcriu a continuació:
“Elena Baquero González, portaveu del Grup Municipal
l’Ajuntament des Migjorn Gran, presenta la següent moció:

Socialista

a

REBUIG DE LA MODIFICACIÓ DE LA LOREG PER IMPLANTAR L'ELECCIÓ DIRECTA DE BATLES I
BATLESSES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els mitjans de comunicació han avançat aquests dies la intenció del Govern que
presideix Mariano Rajoy d’impulsar una reforma de la Llei Electoral per implantar
un sistema d’elecció directa dels batles o batlesses, tot i que no tengui el suport
de cap altre partit polític, rompent així el consens imperant en l’anomenat bloc de
constitucionalitat. El PSOE ja va fer arribar la seva disconformitat amb la fórmula
escollida pel PP i pel Govern per aquesta elecció directa, a través del Secretari
General del Partit Socialista, traslladant un NO rotund al President del Govern
espanyol.
Quan resten només 9 mesos per a les properes eleccions municipals, una reforma que
trastoca completament el sistema electoral dels Ajuntaments, sense garantir major
pluralitat ni proporcionalitat, ni tampoc una veritable estabilitat municipal, i
que es pretén imposar des de la majoria absoluta del PP al Congrés dels Diputats,
sense escoltar a cap de les demés forces polítiques de l’estat, demostra
l’oportunisme i prepotència d’aquesta reforma.
El PP ha afirmat que està obert al diàleg, però llança la proposta i l’amenaça
d’aprovar la reforma en solitari sense haver obert consultes prèvies amb la resta
de partits, a més de fer-ho quan queda menys d’un any per les eleccions. El fet de
canviar les regles del joc en un escenari tan proper en el temps a les eleccions
només s’explicaria per la por a perdre batlies per part del PP.
La proposta del PP, per altra banda, no respon a cap demanda social, ni política,
ni té res a veure amb l’exigència de regeneració política i democràtica que demanda
la societat espanyola. Una regeneració de la democràcia que en tot cas reclama
major pluralisme i respecte per les minories, que el nostre sistema electoral
actual ja dona capacitat de participar, forjant majories polítiques quan són
necessàries i garantia d’estabilitat.
Les modificacions de les lleis electorals autonòmiques que el PP ha aprovat, com a
Castilla-La Mancha, o les que s’han plantejat també a les Illes Balears, fins i tot
les que va aprovar el PP unilateralment fa dues dècades, amaguen sempre la intenció
de garantir la preservació del poder per part del PP, són modificacions que es
plantegen sense diàleg, ni negociació.
Els Ajuntaments esdevenen així, un cop més, víctimes del Partit Popular, ja ofegats
econòmicament ara seran buidats de competències per la reforma local de 2013, i ara
acabaran amb batlies no representatives de la majoria social del municipi si no
impera el seny, el sentit comú, i s’atura aquesta modificació unilateral de la llei
electoral pel que respecta a l’elecció de batles o batlesses.
Per tot això el Grup Municipal Socialista presenta la següent MOCIÓ:
1. L’Ajuntament des Migjorn Gran rebutja la intenció del Govern espanyol de
modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) per tal
d’implantar un sistema d’elecció directa dels batles i batlesses, sense
consens amb la resta de forces polítiques.
2. L’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern d’Espanya a no seguir endavant
en la seva intenció de modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General
(LOREG) per tal d’implantar un sistema d’elecció directa dels batles i
batlesses.
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3. L’Ajuntament des Migjorn Gran acorda fer arribar còpia d’aquesta moció a la
FEMP, a la FELIB, al Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.
Es Migjorn Gran, a 25 de setembre, de 2014.
La portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE
(signatura)
Nom i llinatges: Elena Baquero González”

Obert el debat, la Sra. Baquero diu que la moció està clara i que el seu
grup vol manifestar la seva oposició a un canvi de la llei electoral a curt
termini.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la moció i s’aprova per cinc
(5) vots a favor del grup socialista, una (1) abstenció de la Sra. Gomila
Vidal del grup popular i dos (2) vots en contra del Sr. Verdú Navarro i la
Sra. Fernàndez Bosch del grup popular.
DOTZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA CCOO PER TAL QUE L'AJUNTAMENT DENUNCIÏ LA
SITUACIÓ QUE COMPORTA ELS NOUS PROJECTES LEGISLATIUS DEL GOVERN CENTRAL
ENCAMINATS A DESMANTELAR EL SISTEMA PÚBLIC DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
La secretària llegeix la moció presentada per CCOO, que es transcriu a
continuació:
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN
El Sector de la Administración de Justicia de CCOO de les ILLES BALEARS, con
domicilio a efecto de notificaciones en el local sindical de CCOO sito en el
Edificio Judicial de SA GERRERIA de la Calle Travessera d'en Ballester nº203ªplanta 07002 Palma de Mallorca, Teléfonos: 971 21 94 54, 639 693 509, 696 438
983, y con e-mail: ccoo.baleares.justicia@gmail.com. Solicita de todos los
Ayuntamientos de la provincia de ILLES BALEARS la adopción de acuerdos de sus
plenarios que denuncien la situación a la que irremediablemente nos vemos abocados
en el que caso de que los proyectos legislativos del Gobierno presidido por Don
Mariano Rajoy Brey, encaminados a desmantelar el sistema público de la
administración de justicia, pilar esencial del Estado social y democrático de
derecho que propugna nuestra Constitución, lleguen a ser aprobados.
Basamos nuestra petición en los siguientes hechos:
Los planes que el Ministerio de Justicia ha anunciado y que van a comenzar su
trámite legislativo, están enmarcados en el proceso de recortes en los servicios
públicos puesto en marcha por el Gobierno.
No hay en todos estos proyectos ningún criterio de mejorar la eficiencia del
servicio público de la Administración de Justicia, solo el sacrosanto objetivo de
reducción del gasto público, sin importar la merma en la prestación del servicio a
los ciudadanos con menos recursos económicos.
El Ministerio de Justicia y su titular quieren poner en marcha una serie de
propuestas en justicia, que igual que en educación, sanidad o servicios sociales,
entre otras, pretenden que el servicio público de la administración de justicia
deje de ser universal y gratuito, que deje de estar prestado en parte por empleados
públicos y que, en definitiva, a través de dificultar el acceso a la justicia de la
mayoría de los ciudadanos, produzca una disminución en el número de asuntos
judiciales que permita reducir el número de puestos de trabajo.
La justicia es un servicio público necesario, como la educación o la salud, y el
gobierno, en lugar de proveerla de los medios necesarios para su eficaz
funcionamiento, apuesta por alejarla de los ciudadanos, a los que se les están
poniendo trabas de todo tipo para el acceso a la misma.

La primera, fue la aprobación de la Ley de Tasas, que ha dejado fuera de la
protección judicial a miles de ciudadanos que no pueden hacer frente a los costes
que supone acudir a los juzgados.
El siguiente anuncio fue arrancar los Registros Civiles de la administración de
justicia para entregárselos a los registradores de la propiedad y mercantiles, y en
parte a los Notarios.
Para los ciudadnos, el servicio del Registro Civil dejaría de ser gratuito, y el
cierre de los registros civiles en los ayuntamientos pequeños o en los juzgados de
paz de poblaciones con más de 7000 habitantes, dificultaría seriamente el acceso de
una importantísima cantidad de ciudadanos a este servicio público, les obligará a
veces a costosos desplazamientos o a la contratación de gestorías que puedan
ocuparse de los correspondientes trámites. Consecuente con estos cierres, los
Libros de Registros se custodiaran en otros lugares alejados del lugar donde
“nacieron”. Sus inscripciones -las historias de sus vecinos- se alejaran de
aquellos que por alguna razón necesiten conocerla.
Desaparecerían, además, todos los puestos de trabajo de los registro civiles; los
que se corresponden con el incremento de plantilla que tienen los Juzgados de 1ª
Instancia o Mixtos que tienen asignado el registro civil, todos los Juzgados de Paz
verían reducida su plantilla sean estos funcionarios o personal idóneo, pudiendo
llegar incluso a su cierre en los que cuentan con una plantilla más reducida.
Estimamos que la implantación de una reforma en el sentido anunciado conllevaría la
desaparición de hasta 5000 puestos de trabajo.
Pero, sin duda, es el Anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta que el gobierno de España aprobó en el
Consejo de Ministros celebrado el pasado 4 de Abril el que pretende desmontar el
actual Servicio Público de la Administración de Justicia, conjugando unos efectos
que nos compartimos, a saber:
1. Se antepone la reducción del gasto público a cualquier otro criterio,
incluida la mejora del servicio público.
2. Se produce un alejamiento de la justicia para los ciudadanos imponiéndole
nuevas trabas, esta vez geográficas y de movilidad, para el acceso a la
tutela judicial efectiva. Esto supone una lesión esencial a este derecho
fundamental.
3. Se ponen en peligro miles de puestos de trabajo.
4. También se lleva a cabo una lesión esencial al derecho fundamental del juez
ordinario predeterminado por la Ley, al quedar afectada la independencia e
inamovilidad de los mismos a criterios alegales tales como la mayor o menor
población, litigiosidad, etc., jueces que, además, tendrán un menor
conocimiento de su circunscripción, con lo que sus pronunciamientos no podrán
tener en cuenta la realidad social de cada zona.
Las propuestas contenidas en el Anteproyecto presentado supondrán:
−
−

La desaparición de todos y cada uno de los Juzgados de Paz
La primera instancia judicial en todos los órdenes jurisdiccionales tendrá
ámbito territorial provincial, es decir, desaparecerá la división territorial
que conocemos hasta ahora de partidos judiciales. La competencia de esta
primera instancia en todos los órdenes jurisdiccionales corresponderá a los
Tribunales de Instancia de ámbito provincial, desapareciendo los juzgados
unipersonales tal y como los venimos conociendo hasta ahora.

Caso de ser aprobado este anteproyecto, las consecuencias serán demoledoras:
1.- La destrucción de puestos de trabajo, así como un amplio proceso de
reasignación de efectivos con movilidad geográfica forzosa entre los trabajadores
de los Juzgados y Tribunales, al desaparecer físicamente muchos centros de trabajo.
2.- La afectación del trabajo de los profesionales que colaboran con la
administración de justicia en los pueblos (abogados y procuradores), quienes se
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

verán obligados a realizar desplazamientos hasta la capital de provincia, con la
evidente pérdida de tiempo y calidad en la prestación de servicios al ciudadano.
3.- Un grave impacto en la actividad económica de las localidades donde actualmente
están enclavadas las cabezas de los partidos judiciales que desaparecen, actividad
económica generada por la residencia en la localidad de los empleados públicos; por
la actividad en despachos profesionales de abogados, procuradores, peritos, etc.,
y, en otros sectores, como la hostelería y el comercio, por la movilidad de
ciudadanos del partido judicial que ahora se produce hacia los municipios afectados
desde las distintas localidades que conforman el partido judicial.
4.- La ciudadanía y, especialmente, los colectivos socialmente más desfavorecidos
serán los grandes perjudicados. La nueva distribución geográfica que se plantea
obligará a miles de ciudadanos a hacer largos y costosos desplazamientos, no
siempre bien comunicados por el transporte público, hasta las nuevas y únicas sedes
judiciales en la capital, obstaculizando el ejercicio de sus legítimos derechos
ante los Tribunales de Justicia.
Por lo expuesto,
SOLICITAMOS A ESE EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO, que por virtud de este escrito,
amparado en el derecho de petición, se eleve y se apruebe en el Pleno de esa
institución moción frente a las reformas anunciadas, contra el cierre de Juzgados,
contra la privatización de los Registros Civiles, contra las tasas judiciales y en
defensa del Servicio Público de la Administración de Justicia de calidad y de su
universalidad, gratuidad y acceso en condiciones de igualdad para todas las
personas.
En Palma de Mallorca a 3 de Junio de 2014
EL DELEGADO SINDICAL DE CCOO
Fdo. Agustín Mulet”

Sense cap intervenció, se sotmet a votació la moció i s’aprova per cinc (5)
vots favorables del grup socialista i tres (3) abstencions del grup
popular.
Abans d’entrar en el punt de precs i suggeriments, el Sr. Batle vol
introduir una moció per urgència. Es sotmet a votació la urgència i
s’aprova per unanimitat.
TRETZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER DEMANAR
A LA DIRECCIÓ DE CORREUS QU NO ELIMIN EL SERVEI DE CARTERIA A LA
URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS
La secretària interina de la Corporació, llegeix la moció presentada pel
grup socialista des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:
“TITOL: DEMANAR A LA DIRECCIÓ DE CORREUS QUE NO ELIMINI EL SERVEI DE
CARTERIA A LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS.
Atenent la preocupació que ha provocat als residents de Sant Tomàs i a les
diferents empreses que estàn ubicades a la urbanització la suspensió del
servei de repartiment de correspondència per part dels treballadors de
l'oficina des Migjorn... degut entre altres, a les retallades de personal.
Considerant la proximitat d'aquest nucli, la reduïda superfície del
municipi i l'escàs quilometratge que representa l'accés a la urbanització.
Atès que en aquest Ajuntament consideram que tots els ciutadans tenen els
mateixos drets a rebre la correspondència allà on visquin i que el fet de
què ja no es fagi el repartiment provoca malestar entre els residents i
empreses de Sant Tomàs.
Atès que moltes de les persones residents a Sant Tomàs són persones ja
grans i què haver d'anar a cercar la correspondència as Migjorn els hi és
un problema.

Per tot això, el grup socialista des Migjorn Gran proposa aprovar per
aquest Ple la següent Moció:
DEMANAR a la Direcció de Correus que es segueixi mantenint el servei de
repartiment de correspondència a la urbanització de Sant Tomàs per part
dels treballadors de l'oficina des Migjorn.
Es Migjorn Gran, 22 de setembre de 2014
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Elena Baquero”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que s’ha volgut portar aquesta moció
davant les retallades de repartiment domiciliari de correus que a partir
d’ara no van a la urbanització de Sant Tomàs.
El Sr. Verdú demana si es possible habilitar una bústia compartida.
La Sra. Sanchès diu que si, però explica que es un problema habilitar-la ja
que no es disposa d’una Associació a Sant Tomàs.
El Sr. Batle diu que si es posa una bústia compartida, qui se’n fa càrrec
de les despeses.
El Sr. Verdú respon que els propietaris s’haurien de fer càrrec de les
despeses de la bústia.
El Sr. Batle explica que al municipi des Castell per fer front a aquest
problema s’ha habilitat una antiga estació transformadora com a bústia
compartida.
El Sr. Verdú respon que li pertocaria fer a l’Ajuntament i desprès d’alguna
manera es vengués cada apartat als propietaris.
El Sr. Verdú es queixa de que la cartera del municipi faci jornada parcial.
El Sr. Batle li dona la raó al Sr. Verdú i comenta que hi ha molts de
tràmits que no es poden fer a l’oficina de correus des Migjorn, cosa que
obliga anar a la des Mercadal.
Sense més intervencions,
unanimitat.
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CATORZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Verdú demana si l’Ajuntament és l’encarregat del manteniment de les
lluminàries del passeig marítim de Sant Tomàs. El Sr. Verdú comenta que
l’altre dia hi havia 63 faroles que no funcionaven.
El Sr. Batle respon que l’Ajuntament és l’encarregat del manteniment i que
aquests problemes en els llums s’han donat sobre tot els dies que ha
plogut, ja que sembla ser que es donen problemes d’humitat.
El Sr. Verdu comenta que creu que es tracta de bombilles que s’han fus.
El Sr. Batle diu que aquests dies que ha plogut s’han donat molts problemes
que han fet saltar els diferencials.
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La Sra. Sànchez comenta que els darrers anys s’ha intentat solucionar els
problemes de les faroles de Sant Tomàs, però els de la brigada no han
aconseguit solucionar-ho del tot.
El Sr. Batle explica que la brigada cada de matí fa proves per a solucionar
el problema.
El Sr. Verdú comenta que tal vegada seria convenient contractar una empresa
externa especialista en enllumnenat públic per solucionar el problema.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
20.40 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

