ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 24/09/2015.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 24/09/2015, es reuneixen a la
Biblioteca Municipal les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Maria del Mar Ameller Sales
Sra. Raquel Al·lès Llistó
Sr. José Triay Nadal
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

S’han excusat d’assistir-hi
González del grup socialista.

la

regidora

Sra.

María

Elena

Baquero

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per
la secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El Sr. Triay Barber demana al Sr. Batle si abans d’iniciar el Ple es
farà un minut de silenci en memòria de la Sra. Antonia Truyol (na Toli)
treballadora municipal durant molts d’anys.
El Sr. Batle respon que si, i es procedeix a fer l’esmentat minut de
silenci en la seva memòria.
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 extraordinària de data
30.7.2015, abans de passar a votació el Sr. Batle diu que s’ha detectat un
error tipogràfic en la redacció del punt nové allà on diu la devolució de
l’import de 1372,00€ havia de dir 1391,04€, se sotmet a votació l’acta amb
la correcció de l’error i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dona compta de les Resolucions d’Alcaldia des de el dia 23.3.2015 a
18.9.2015, i que fan referència a Alcaldia (delegar autorització per
oficiar matrimoni civil); Organització i Funcionament (convocatòria de
sessió constitutiva, sessió constitutiva, delegació de competències,
delegació de competències en la Junta de Govern Local, delegació de la
presidència de la comissió informativa de serveis a la persona, nomenaments
de membres de la Junta de Govern Local i tinents de Batle, nomenament de
representants en la Comissió de Protecció civil de l’illa de Menorca,
conformidad de nombramiento provisional, nomenament en la Comissió
Assessora pel seguiment de la candidatura dels béns arqueològics de l’època
talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la humanitat, nomenament en el
Consell Assessor de la gent gran de Menorca, suspensió de la Junta de
Portaveus i Ple ordinari del mes de juliol, suspensió dels òrgans
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col·legiats durant el mes d’agost, grups polítics i portaveus, delegació de
la presidència de la comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori); Recaptació (ocupació de via pública amb taules i cadires 2015,
baixes i devolucions de rebuts de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, sol·licituds d’informes a secretaria, baixa i devolució de
l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, baixa del rebut d’aigua
del 4t trimestre 2014, baixa taxa de fems 2015, baixa d’ocupació de via
pública i venda ambulant a la fira de Sant Cristòfol 2015, concessió de
comptadors d’aigua, alta de gual, compensació de deutes tributaris,
bonificació en la taxa de fems per a l’any 2015, designació de lletrat i
procurador
en
el
procediment
abreujat
62/2015,
Padró
d’activitats
esportives abril, maig, juny, juliol, agost i setembre; Padró de serveis i
activitats culturals abril, maig, Padró xibit abril, maig, juny, juliol;
Coworking abril i maig; Servei d’ajuda a domicili març, abril, maig, juny,
juliol i agost; Servei d’estades diürnes març, abril, maig, juny, juliol i
agost; Liquidació del mes de març, abril, maig, juny, juliol i agost 2015
del Conveni per la reserva i ocupació de places d’estades diürnes per a
gent gran en situació de dependència; Rectificació d’errors detectats en
les liquidacions del mes de gener i febrer del conveni de reserva i
ocupació de places d’estades diürnes per a gent en situació de dependència,
Padró aigua 1r i 2n trimestre 2015; Liquidació de plusvàlues 2015; Padró de
l’impost de béns immobles de naturalesa rústica, padró d’arbitris 2015
(cementiri); Padró de la taxa de clavegueram a Sant Tomàs 2015; Padró
d’arbitris 2015 (entrada de vehicles); Padró d’escombraries 2015; Padró de
l’impost sobre activitats econòmiques 2015, Padró d’arbitris 2015 (vedats
de caça); Col·laboracions al programa de festes de Sant Cristòfol 2015;
Liquidació IAE 4trimestre 2014; al·legacions denúncia de trànsit);
Cementiri (inhumació de restes, trasllat de restes, autorització lloguer
nínxol, autorització renovació lloguer nínxol, canvi de titularitat de
nínxol, canvi de titularitat de caseta); Ocupació de via pública (durant
les festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2015); Contractació (inici
d’expedient de contractació de les obres de construcció d’una coberta per a
les grades del camp de futbol municipal); Intervenció (inici d’expedient de
modificació de crèdit i modificació de crèdit per transferència 7/2015,
inici d’expedient de modificació de crèdit 8/2015, inici d’expedient de
modificació de crèdit 9/2015, inici d’expedient de modificació de crèdit i
expedient de modificació de crèdit per transferència 10/2015, inici
d’expedient de modificació de crèdit i modificació de crèdit per
transferència 11/2015; inici d’expedient de modificació de crèdit i
expedient de modificació de crèdit 12/2015, inici d’expedient de
modificació de crèdit 13/2015, inici d’expedient de modificació de crèdit i
modificació de crèdit per transferència 14/2015, aprovació de despeses);
Urbanisme (obres menors, rectificació d’errades en la comunicació prèvia
d’inici i exercici d’activitat, ocupacions de via pública per obres,
comunicació d’inici i exercici d’activitat permanent innòcua, comunicació
de canvi de titularitat d’activitat, ordre d’execució per retallar la
bardissa de les parcel·les A-1 i A-3 de la urbanització Sant Tomàs,
pròrroga de llicència d’obra major, al·legacions a la inscripció de l’excés
de cabuda de la finca registral 1284, autorització per a col·locar un
expositor, reclamació del pagament de les costes processals en el recurs de
cassació, autorització per a col·locar un cartell indicatiu de venda de
parcel·les, arxius per desestiments en la sol·licitud de llicència d’obres,
ordre d’execució per retallar bardissa de la parcel·la A-8 i H-1);
Disciplina Urbanística (requeriment de legalització, requeriment de neteja
de solar, restitució de realitat física alterada consistent en la
col·locació d’un cartell publicitari sense autorització); Activitats
(comunicació d’inici i exercici d’activitats i autorització de venda
ambulant a la fira de Sant Cristòfol 2015, activitats de passejos amb
pony); Venda ambulant (mercats artesanals a Sant Tomàs); Subvencions
(concessió d’ajuts per el finançament de serveis d’informació juvenil i
dinamització, concessió d’ajuts del CIM per escoles infantils); Llicència

de taxi (canvi de vehicle de la llicència núm. 4); Policia (nomenament de
coordinador de platges, al·legacions al procediment sancionador per
infracció de la normativa vigent en matèria d’emergències, nomenament de
Policia Tutor); Ordenança d’ús i aprofitament de platges (incoació
d’expedient sancionador 22.4/2015, 22.5/2015 i 22.02/2015, resolució
d’expedient sancionador 22.02/2015); Convivència ciutadana (autoritzacions
per repartiment de propaganda, arxiu de l’expedient sancionador per
infracció a l’ordenança de civisme i convivència ciutadana, incoació
d’expedient sancionador 22.3/2015); Ordenança de substitució de sancions
econòmiques (resolució de sol·licitud de substitució de sanció econòmica
per a la realització de serveis en benefici de la comunitat i resolució de
la sol·licitud); Personal (prorroga de pressa de possessió, concessió de
vacances 2014 i 2015, modificació de les vacances concedides, concessió
d’assumptes propis, nomenaments de funcionaris interins, reconeixement de
triennis, reconeixement de serveis previs, excedències voluntàries, llista
provisional d’aspirants a borsa de policies per procediment extraordinari,
correcció d’errors en la llista provisional, renuncia de policies locals,
sol·licitud d’adscripció temporal en comissió de serveis) i altres (
rescissió conveni particular de cessió de l’ús de l’espai “coworking” i
baixes de llibres de la biblioteca municipal).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- 2NA COMPLIMENTACIÓ DE PRESCRIPCIONS DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI HISTÒRIC DES MIGJORN GRAN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 17.9.2015, que es transcriu a continuació:
“Atès que el Consell Insular de Menorca de data 17.11.2014 va donar per
acomplertes les prescripcions que s’assenyalaven en l’acord de Ple del CIM
de data 18.3.2013 en relació amb l’expedient 46 PGR 12401 del Catàleg de
Protecció
de
Patrimoni
Històric
des
Migjorn
Gran
amb
una
sèrie
d’excepcions.
Vist que els serveis tècnics municipals han elaborat el document de “2na
complimentació de prescripcions de l’acord de Ple del CIM de data
17.11.2014”
la Comissió, proposa per unanimitat, proposar al Ple, l’adopció del següent
acord:
1r.- Aprovar el document “2na complimentació de prescripcions de l’acord de
Ple del CIM de data 17.11.2014 del Catàleg de Protecció de Patrimoni
Històric.
2n.- Remetre’l al Consell Insular de Menorca per a la seva aprovació.
3r.- Eliminar els plànols SU-04 i SU-05 de Sant Tomàs, plànols que no
constaven al document que s’aprovà definitivament pel Ple del CIM en sessió
de dia 18/2/2013.
4t.- Remetre al Consell Insular de Menorca plànols 4-1, 4-2, 4-3 de la
Carta Arqueològica i el plànol 8 dels Edificis Catalogats en Sòl Urbà,
aprovats definitivament pel Consell Insular de Menorca amb prescripcions en
data 30/7/2002, plànols que el Catàleg de Protecció de patrimoni històric
desplaça, per tal que el CIM pugui estendre la corresponent diligència.”
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Obert el debat, el Sr. Batle comenta que en una reunió d’urbanisme que
varen mantenir ell, la regidora d’urbanisme i els tècnics municipals, es va
decidir preparar la documentació per esmenar les prescripcions que restaven
del Catàleg de Protecció de Patrimoni Històric.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

QUART.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2014
Es dona compta de l’expedient tramitat per a l’aprovació del compte general
de l’exercici 2014. S’informa que el mateix va ser informat favorablement
per la Comissió Especial de Comptes de data 16.7.2015 i que, exposat al
públic durant un termini de quinze (15 dies) i vuit (8) dies més per a la
presentació d’al·legacions, no s’ha presentat cap.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici
2014.
SEGON.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, un
exemplar del Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2014.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que és el tràmit que es fa cada any
per aprovar el compte general i remetre’l desprès a la Sindicatura de
Comptes.
El Sr. Triay Barber pren la paraula.
El Sr. Batle recorda que el portaveu del grup popular és el Sr. Verdú, no
obstant, permet al Sr. Triay Barber que faci la seva intervenció.
El Sr. Triay Barber manifesta que el grup popular votarà en contra de la
seva aprovació i fa entrega d’un escrit a tots els regidors i a la
secretària i diu que passarà a explicar el perquè del seu vot.
El Sr. Batle demana a la secretària si això és una al·legació.
La Sra. Secretària respon que el període d’exposició pública ja ha passat i
que entén que el que fa és una explicació del sentit del vot.
El Sr. Triay Barber comenta que va demanar a la secretària si els números
del compte general són certs i diu que ella li va respondre que si.
El Sr. Triay Barber diu que li va cridar
232.134,25€ d’entrades d’immobilitzat i que la
5.537.427,45€. El Sr. Triay Barber comenta que
al registre de la propietat i va trobar
l’Ajuntament que no estaven ben escripturats.

l’atenció la quantitat de
quantitat total d’aquest fos
quan va ser regidor va anar
que hi havia immobles de

La Sra. Sánchez respon que l’equip de govern té previst destinar una
partida per elaborar l’inventari de béns patrimonials de l’Ajuntament i
així actualitzar les dades del immobilitzat.
El Sr. Verdú comenta que el grup popular també volia proposar l’elaboració
de l’inventari de cara el pressupost de l’any que ve.
El Sr. Triay Barber comenta que la quantitat que és deu en préstecs es molt
elevada.

El Sr. Batle respon que l’Ajuntament actualment té tres préstecs, un pel
casal de joves que està a punt d’acabar, un altre per diversos edificis
municipals (centre de dia, camp de futbol) i el que va venir imposat pel
Pla de proveïdors.
El Sr. Triay Barber diu que el que es recapta per taxes i obres
pràcticament no arriba ni per pagar als tècnics municipals.
El Sr. Batle respon que amb això no hi poden fer res, i que els darrers
anys hi ha hagut una davallada de llicències d’obres degut a la crisi.
EL Sr. Triay Barber comenta que l’aportació que l’Ajuntament rep de l’Estat
la troba petita.
EL Sr. Batle respon que a ells també els agradaria rebre més diners de
l’Estat. I diu que la quantitat que ve del Fons Autonòmic de la CAIB va
davallar d’uns 104.000€ a 65.000€.
El Sr. Triay Barber diu que rebre 1.002,96€ del CIM per a l’escoleta Xibit
es molt poc.
EL Sr. Batle respon que a ells també els agradaria rebre més diners però
els darrers anys s’han reduït les ajudes a l’escoleta.
El Sr. Triay Barber comenta que li ha cridat l’atenció que restés pendent
10.636,60€ de festes 2013.
El Sr. Batle respon que aquell any dins la partida festes s’incloïen totes,
a part de Sant Cristòfol, hi havia carnaval...
El Sr. Triay Barber diu que la quantitat de 144.378,91€
pendents de pressupostos tancats es molt elevada.

d’obligacions

El Sr. Batle comenta que les coses han canviat molt els darrers anys i no
és pot comparar l’Ajuntament de fa 20 anys amb l’actual.
El Sr. Batle
pressupostari.

demana

al

Sr.

Triay

Barber

si

ha

mirat

el

resultat

El Sr. Triay Barber respon que estan gastant més del que poden.
El Sr. Triay Barber comenta que la quantitat de 51.099,77€ pendent de
cobrament d’IBI de 2013 es molt elevada.
El Sr. Batle respon que tots els rebuts pendents d’IBI es troben en
recaptació executiva del Consell Insular de Menorca. I el Sr. Batle diu que
els darrers anys degut a la crisi s’han trobat gent que li costa arribar a
final de mes i per això han augmentat els impagats.
El Sr. Verdú diu que l’Ajuntament hauria de fer alguna cosa al respecte.
El Sr. Batle respon que van decidir fraccionar en dos el rebut de l’IBI per
tal que fos més fàcil de pagar pels contribuents.
El Sr. Verdú diu que l’Ajuntament de Ferreries amb els impagats ha fet un
pla de pagament que ha funcionat força bé.
El Sr. Batle respon que a Ferreries la gestió tributària la porta una
empresa, en canvi Migjorn es l’únic municipi que ho gestiona directament i
la via executiva la fa el CIM.
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El Sr. Batle diu que l’Ajuntament des Migjorn Gran també ha fet un
calendari de pagaments amb determinades persones que ho han demanat amb la
finalitat de facilitar el pagament.
El Sr. Triay Barber explica
cobrament es molt elevada.

que

la

quantitat

369.887,04€

de

dubtós

El Sr. Batle respon que hi ha expedients que són difícils de tancar.
El Sr. Triay Barber creu que el que és paga en llum és molt elevat.
El Sr. Triay Barber conclou que per a cada habitant des Migjorn Gran li
correspondria 516,6 d’endeutament per habitant i si li afegim la compra de
les Cases de Ses Monges i el Casat de Binicudrell, l’endeutament per
habitant seria de 843,13€.
El Sr. Batle respon que els comptes a l’Administració no és fan així. El
Sr. Batle diu que si el seu grup no s’hagués trobat tantes factures
pendents no hagués hagut d’endeutar-se en 421.065,44€ del Pla de Proveïdors
i si no hagués trobat pendent 320.000e de factures del Consorci de Residus,
no estaríem xerrant d’aquestes xifres.
El Sr. Batle diu al Sr. Triay Barber
funcionament de l’Administració actual.

que

ho

entendrà

quan

vegi

el

El Sr. Batle diu que els resultats de la compte general no són conseqüència
de la seva gestió dels darrers anys sinó de la situació que es varen trobar
i recorda que la liquidació els darrers anys sempre ha estat positiva.
El Sr. Triay Barber comenta que l’equip de govern no necessitava comprar
les Cases de les Monges i Binicudrell, però que facin el que vulguin.
El Sr. Verdú diu que el grup popular no vol que s’endeuti més l’Ajuntament.
EL Sr. Batle respon que l’únic endeutament que s’ha donat és aquell imposat
pel Pla de Proveïdors.
El Sr. Camps comenta que no s’ha de voler anar més enllà del que es pot
econòmicament.
El Sr. Batle respon que no s’ha fet cap préstec que hagi sortit de la
voluntat de l’equip de govern.
El Sr. Sr. Triay Barber considera que un endeutament de 1.200.000€ que es
la meitat del pressupost no es sostenible, i així no es poden fer més
coses.
La Sra. Sánchez respon que alhora de realitzar el pressupost s’estudiarà el
que es pot fer o no.
El Sr. Batle explica que l’Ajuntament va subhastar el pis de damunt la
Policia Local per poder destinar diners a inversió i així fer front al
pagament d’inversions anteriors fetes que no tenien diners.
El Sr. Batle recorda que els darrers anys les
finançades per altres administracions en un 70%.

inversions

El Sr. Verdú insisteix que l’Ajuntament no es pot endeutar més.

han

vingut

El Sr. Triay Barber conclou que les coses s’han de fer a poc a poc i
estudiar més.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del grup socialita (Sr. Moll Triay, Sra. Sanchéz
Tuomala, Sra. Ameller Sales, Sra. Llistó Al·lès, Sr. Triay Nadal) i tres
(3) vots en contra del grup popular (Sr. Verdú Navarro, Sr. Triay Barber i
Sr. Camps Florit).
CINQUÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN
GRAN PER INSTAR A LES ALTRES ADMINISTRACIONS (CONSELL INSULAR DE MENORCA,
GOVERN DE LES ILLES BALEARS I GOVERN ESPANYOL) QUE DUGUIN A TERME LES
MESURES NECESSÀRIES PER A RESOLDRE LA CRISI MIGRATÒRIA I MESURES
PREVENTIVES PER A L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DELS REFUGIATS QUE ARRIBEN A EUROPA
La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista
l’Ajuntament des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:

de

““EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ
ASSUMPTE : INSTAR A LES ALTRES ADMINISTRACIONS ( CONSELL INSULAR DE
MENORCA, GOVERN DE LES ILLES BALEARS I GOVERN ESPANYOL) QUE DUGUIN A TERME
LES MESURES NECESSÀRIES PER A RESOLDRE LA CRISI MIGRATÒRIA I MESURES
PREVISTES PER L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DELS
REFUGIATS QUE ARRIBEN A EUROPA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Actualment existeixen diferents conflictes que provoquen el desplaçament de
moltes persones. Només el de Síria ha significat el moviment de 4.000.000
de persones segons ACNUR. Algunes d´elles es reparteixen a països com
Egipte, Iraq, Líban i altres del nord-africà.
Alguns refugiats prefereixen continuar camí, per això molts sirians formen
part de les
gairebé 300.000 persones que han intentat arribar a la Unió
Europea a través del Mediterrani al llarg del 2015. Quasi 3000 persones han
mort en l'intent.
Després de la tragèdia de Lampedusa l´octubre del 2013, on van morir 368
persones, tot va fer pensar que l´Unió Europea engegaria diferents
solucions perquè no es tornés a repetir una tragèdia humana d´aquelles
dimensions. Per desgràcia, dos anys després seguim assistint a morts no
només en el Mediterrani, sinó també en tot el territori europeu, de
persones innocents l´únic propòsit de les quals és fugir de la guerra, de
la fam, de les malalties o del terror.
No podem acceptar com a inevitable les tragèdies humanes que viuen els
refugiats ni les morts de totes les persones que s´ofeguen en el
Mediterrani o s´asfixien tancats en un camió. No els podem deixar a mercè
dels traficants de persones sense escrúpuls en el camí cap a un futur
millor, perquè si no tenen una altra alternativa en la seva fugida,
seguiràn arriscant les seves vides.
Veim com els Estats Europeus no arriben a un acord sobre les mesures de
socors que han de garantir els drets reconeguts pels refugiats i les
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institucions responsables no són capaces de trobar una resposta eficaç,
digna i solidària a una crisi humanitària que día a día assoleix magnituds
dramàtiques.
Europa no està acollint el major nombre de refugiats en aquesta crisi
humanitària, però la veritat és que les capacitats de molt païssos es veuen
desbordades. La porta d´entrada a Europa dels refugiats es troba lluny
d´Espanya. Majoritàriament, les vies d´entrada amb destinació als païssos
del nord es troben a Grècia i Itàlia. No obstant això, la crisi està posant
a prova a tots els dirigents europeus perquè gairebé tots ells s´estan
veient afectats per ella en una o altra mesura.
No es pot abordar aquesta crisi en solitari. En aquestes circumstàncies és
necessari que tots el països s´involucrin al màxim amb buscar solucions als
problemes i des de la Comissió Europea s´han fet propostes perquè tots els
països actuïn conforme al principi de solidaritat. No obstant això, el
Govern d´Espanya sembla més interessat en desvincular-se d´un problema que
avui no li afecta de ple que a tenir una actitut solidària.
Com a municipi, volem contribuïr amb decissió, amb iniciativa i des de la
millor disposició al diàleg, en l´aportació d´idees i de propostes que van
en la línea de donar passos endavant. Hem d´abandonar una posició que no
està d´acord amb el sentir majoritari
d´una ciutadania que creim que
sí és solidària. Encara està molt viva en la memòria la solidaritat que uns
altres van mostrar amb els qui també van haver de fugir d´Espanya per motiu
de la guerra. Donar l´esquena als qui avui ho necessiten és injust en sí
mateix.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament des Migjorn Gran
presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la
següent proposta d'acord:
-Adherir-nos a la xarxa de pobles acollidors de refugiats.
-Disposar d´una partida econòmica destinada a l´acolliment de refugiats.
-Dissenyar, en coordinació amb altres entitats, plataformes i associacions
del poble un Pla per l´acolliment humanitari pels refugiats. Aquest Pla
Municipal d´acolliment ha de preveure possibilitats de vivenda (famílies
acollidores i edificis municipals), d´escolarització dels menors, atenció
sanitària i psicosocial, etc....
-Posar-nos en contacte amb les Organitzacions no gobernamentals
treballen en benefici dels refugiats i col·laborar amb aquestes.
-Convidar a tots el migjorners/eres a implicar-se i col·laborar en
mesura de les seves possibilitats en l´atenció i ajuda als refugiats.

que
la

-Crear una xarxa de famílies migjorneres col·laboradores, que podríen
acollir a casa seva als refugiats o també fer feines de voluntariat.
-Coordinar la creació d’un grup de persones voluntaries per donar suport
als refugiats que arribin al nostre poble.
-Desenvolupar un projecte o campanya de sensibilització a la població sobre
la necessitat de comptar amb una política d´asil com a part essencial de la
democràcia, el respecte a la dignitat humana i als drets humans, i
d´aquesta manera, prevenir actituts racistes o xenòfobes.
-Treballar i exigir des de l´Ajuntament que les altres administracions:
Consell Insular, Govern Balear i Govern Espanyol :

-Recolzin les vies diplomàtiques existents i en crein de noves per
actuar en determinació en la cerca de la pau en els països en conflicte.
-Treballin a favor d´una política integral d´immigració i asil a la
Unió Europea.
-Reforçar el diàleg i la cooperació amb els països del Nord d´Àfrica
que permeti una adeqüada atenció als refugiats.
-Reforçar la cooperació amb els països en conflicte.
-Acceptar els refugiats i augmentar els presupostos per acollir-los
de forma inmediata.
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala”
Obert el debat, el Sr. Verdú demana si es sap quan de refugiats vindrien al
municipi.
La Sra. Sanchéz diu que encara no es saben xifres concretes.
El Sr. Triay Barber diu que va escoltar per la televisió que serien 1
refugiat per cada 1.000 habitants.
La Sra. Ameller respon que anirà variant segons les necessitats.
El Sr. Batle comenta que a la reunió de Batles es va dir que a Menorca
tocaven 15 refugiats.
Sense més intervencions,
unanimitat.
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SISÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN
GRAN PER INSTAR AL GOVERN A BAIXAR L'IVA CULTURAL
La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista
l’Ajuntament des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:

de

“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ:
ASSUMPTE: Instar al Govern a baixar l'IVA cultural.
EXPOSICIÓ DELS MOTIUS:
El passat 1 de Setembre de l’any 2012, el Govern del Partit Popular va
imposar una dràstica pujada de l’IVA Cultural sobre el Consum dels seus
Béns i Serveis, amb l’excepció del sector del llibre, fixant-lo en la
franja més alta de tot Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut
l’impacte recaptatori desitjat i Ha significat un greu problema per a la
creació i accés de la cultura per a la majoria de la nostra ciutadania.
Les dades del Ministre d’Hisenda demostren que la pujada de l’IVA Cultural
suposava una recaptació menor de l’esperada, al temps que perjudicava
greument al sector cultural espanyol amb una pèrdua constant de públic, la
dràstica disminució en la creació i producció, i conseqüentment, l’augment
de l’atur i la destrucció del teixit empresarial en sectors tals com el
cinema, el teatre o la música.
SEU PROVISIONAL:
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Cal recordar que, en termes econòmics, l’activitat cultural a Espanya va
ascendir a més de 26.000 milions d’euros a l’any 2012 (última dada
publicada: Anuari d’Estadístiques culturals del 2014), i la seva aportació
al PIB es va situar en el 3,4%, incloses les activitats vinculades a la
propietat intel·lectual. Això suposa un pes similar o superior, en el
conjunt de l’economia, al generat pels sectors de l’agricultura, la
ramaderia i la pesca (2,5% PIB), la industria química (1% del PIB) o les
telecomunicacions (1,7% PIB).
La pujada desproporcionada de l’IVA està perjudicant greument a la Cultura
com a sector d’oportunitat de creixement econòmic i també a les
possibilitats d’accés a la mateixa per part de la ciutadania.
La fiscalitat aplicada als productes de la creació es una tremenda mostra
de miopia per part d’aquest Govern; la Cultura, amb les seves diferents
manifestacions i sensibilitats, enriqueix, facilita i enforteix la
convivència dins d’una societat, i es un dels elements bàsics de la nostra
projecció internacional, sent tot això un dels millors llegats per a les
generacions futures.
Les Administracions locals no son alienes a aquesta problemàtica de forma
directa. Molt al contrari, en la seva funció dinamitzadora i promotores
culturals, en alguns casos amb un paper principal, son també perjudicades
amb aquesta mesura.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament des Migjorn Gran
presenta per a la seva consideració i acceptació per el Ple municipal la
Moció instant al Govern d’Espanya a:
1. Reconsiderar la pujada de l’IVA per els béns i activitats culturals,
establint el seu tipus en un 5% -mantenint el 4% pel llibre-.
2. Proposar i defensar en el si de les institucions de
l’establiment d’un IVA reduït per a la Cultura i que
consensuat en tot el territori de la Unió.

la UE,
estigui

La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que l’Estat va pujar l’IVA cultural i
amb aquesta moció es demana que es baixi.
El Sr. Triay Barber diu que ells estan d’acord.
Sense més intervencions,
unanimitat.
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SETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN
GRAN PER INSTAR AL GOVERN I AL PARLAMENT DE L'ESTAT A ADOPTAR LES MESURES
NECESSÀRIES PER DECLARAR EL MEDITERRANI ESPANYOL
ZONA LLIURE DE
PROSPECCIONS D'HIDROCARBURS I DUGUI A TERME LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER
ATURAR LES ACCIONS QUE EN MATÈRIA DE PROSPECCIONS D'HIDROCARBURS S'HAGIN
INICIAT
La secretària llegeix la moció presentada pel grup socialista
l’Ajuntament des Migjorn Gran, que es transcriu a continuació:

de

“EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN AL PLENARI MUNICIPAL
PRESENTA LA SEGÜENT
MOCIÓ

ASSUMPTE: INSTAR AL GOVERN I AL PARLAMENT DE L'ESTAT A ADOPTAR LES MESURES
NECESSÀRIES
PER
DECLARAR
EL
MEDITERRANI
ESPANYOL
ZONA
LLIURE
DE
PROSPECCIONS D’HIDROCARBURS I DUGUI A TERME LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER
ATURAR LES ACCIONS QUE EN MATERIA DE PROSPECCIONS D'HIDROCARBURS S'HAGIN
INICIAT.
Antecedents:
A l’actualitat, diverses companyies tenen interès en extraure petroli i gas
del subsòl marí, en aigües profundes del nostre entorn, a la demarcació
llevantinabalear.
Són projectes perillosos com el que va provocar el major abocament de cru
de la historia: es de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de
British Petroleum al golf de Mèxic, el 20 d’abril de 2010, un desastre
mediambiental els efectes del qual perduraran durant dècades.
La societat balear en el seu conjunt i totes les institucions elegides
democràticament que la representen han manifestat de manera unànime la seva
preocupació i el seu rotund rebuig a l’explotació d’hidrocarburs al
Mediterrani ja que els projectes de prospeccions petrolíferes posen en risc
el fràgil equilibri ecològic de la zona i els sectors econòmics que
vertebren el territori de les Illes Balears com turisme, pesca o la
agricultura.
Perpetuar l’insostenible model energètic actual, basat fonamentalment al
consum de combustibles fòssils, explotant nous jaciments d’hidrocarburs al
Mediterrani, agreujant així el problema del canvi climàtic, no va aportar
tampoc solucions significatives a la nostra dependència del petroli. En
canvi tenim sense aprofitar un gran potencial energètic renovable propi de
nostres latituds així com en la millora de nostra eficiència energètica,
pel que es imprescindible i urgent fer una aposta ferma i progressiva cap a
un nou model energètic eficient intel·ligent i 100% renovable com solució
sostenible i definitiva.
Per aquestes raons, perquè considerem que la legal és la millor i més
efectiva mesura que permetria acabar definitivament amb el degoteig de
projectes de prospeccions que cada poc temps amenacen les aigües del
Mediterrani que banyen les costes de les Illes Balears, els seus hàbitats,
la seva variada i rica fauna i sua economia.
PROPOSAM AL PLE:
PRIMER-. Instar al Govern i al Parlament de l’Estat a promoure l'aprovació
d'una llei que declari el Mediterrani espanyol com zona lliure de
prospeccions d’hidrocarburs.
SEGON-. Instar al Govern i al Parlament de l’Estat a l’aprovació d’una
moratòria d’efecte immediat que impedeixi la tramitació i aprovació de nous
projectes de investigació, exploració i explotació d’hidrocarburs al
Mediterrani espanyol.
TERCER-. Instar al Govern de l’Estat que dugui a terme la revocació dels
permisos d’investigació d’hidrocarburs actualment concedits al Mediterrani
espanyol.
QUART-. Instar al Govern de l’Estat que dugui a terme les actuacions
necessàries per la terminació i arxiu definitiu dels expedients de permisos
d’investigació d’hidrocarburs en tramitació al Mediterrani espanyol.
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CINQUÉ-. Instar al Govern de l’Estat que dugui a terme les actuacions
necessàries per la paralització dels projectes d’exploració d’hidrocarburs
actualment en tramitació al Mediterrani espanyol.
La Portaveu del grup socialista des Migjorn Gran
Ana Britt Sánchez Tuomala”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que amb aquesta moció volen rebutjar les
propeccions aprop de Menorca.
La Sra. Sanchéz diu que va assistir a la manifestació que va tenir lloc
l’altre dia i els hi van explicar el tema. La Sra. Sanchéz vol donar les
gràcies al “GOB” i a “Menorca diu no” que vetllen perquè aquestes no es
duguin a terme.
El Sr. Verdú diu que el canvi climàtic també es a conseqüència de la gran
quantitat de cotxes que hi ha avui dia.
Sense més intervencions,
unanimitat
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VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
8.1 El Sr. Verdú diu que el seu grup va presentar un escrit a l’Ajuntament
en data 23.7.2015, en el qual manifestava que poses en coneixement dels
residents de Sant Tomàs si estan d’acord amb reutilitzar les aigües
depurades.
El Sr. Batle respon que estan pendents de reunir-se amb Pedro Sáez que es
el qui ha d’acabar de fer el projecte, a més des de recursos hídrics
exigeixen que la concessió vagi a càrrec d’una comunitat de regants.
El Sr. Batle diu que la setmana passada va anar a Mallorca, i més
concretament a ABAQUA, a parlar del tema de l’EBAR i d’aquest tema de la
reutilització de les aigües depurades.
El Sr. Triay Barber demana si s’ha sol·licitat als propietaris de Sant
Tomàs si estan interessats.
El Sr. Batle respon que no, perquè el projecte encara no esta enllestit
però suposa que si van pagar la infraestructura hi estaran.
El Sr. Batle
complicats.

conclou

que
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8.2 El Sr. Verdú s’interessa per la situació de les educadores de
l’escoleta Xibit, que ja va comentar a la Comissió de Serveis a la Persona,
i assenyala que s’ha mirat el Decret 60/2008, de 2 de maig.
La secretària respon que a l’escoleta poden tenir un grup mixta fins a 15
persones segons el decret que regula les escoletes, quan passa d’aquesta
xifra s’han de fer dues unitats i es necessita 1 educadora de reforç. Com
actualment hi ha 16 fillets, a les dues educadores que hi havia s’ha afegit
una tercera que va començar dimarts.
8.3 El Sr. Verdú comenta que als Decrets que s’han donat compta hi havia un
nomenament provisional d’un secretari de l’Ajuntament.

El Sr. Batle
funciona.

cedeix

La secretaria diu que
aquest concurs es fa
aquest Sr. De Cambados
renunciar a la plaça,
compta.

la

paraula

a

la

secretària

perquè

expliqui

com

cada any els habilitats nacionals han de concursar,
arran de tota Espanya. La secretària comenta que
va posar com opció Es Migjorn, però desprès va voler
d’aquí els decrets d’Alcaldia dels quals s’ha donat

8.4 El Sr. Triay Barber diu que la secretària li va passar tota la
legislació vigent en matèria local per correu i diu que estaria bé que ho
fes arribar a tots els regidors.
El Sr. Batle respon que ell no ho necessita ja que davant qualsevol dubte
legal ho demana directament a la secretaria.
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.
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