ACTA DE LA
03/11/2016.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 03/11/2016, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Raquel Al·lès Llistó
Sr. José Triay Nadal
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. Maria del Mar Ameller Sales
del grup socialista.
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 de data
29.9.2016, abans de passar a votar el Sr. Triay Nadal comenta que ha
detectat un error en el punt 27è inclòs dins els precs i suggeriments, on
es diu que el Sr. Triay Nadal “diu que aquesta prova d’estanqueinetat no
s’ha pogut fer ja que ell no veu cap arqueta al llarg del carrer on és
pugui tapar el tub”, hauria de dir el Sr. Triay Barber “diu
que aquesta
prova d’estanqueinetat no s’ha pogut fer ja que ell no veu cap arqueta al
llarg del carrer in és pugui tapar el tub, sense cap més intervenció se
sotmet a votació l’esmentada acta amb l’esmena de l’error i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- DESIGNACIÓ DE LLETRAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ORDINARI
122/2016, INTERPOSAT PEL SR. RAMON VERDÚ NAVARRO I EL SR. MANUEL TRIAY
BARBER
La secretària llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 30.9.2016, que es
transcriu a continuació:
“Atès el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Ramon Verdú
Navarro i el Sr. Manuel Triay Barber, contra l’acte administratiu de data
19.5.2016 dictada per l’Alcalde de l’Ajuntament des Migjorn Gran,
desestimatoria del recurs de reposició previ interposat contra el decret
d’Alcaldia de la convocatòria del Ple Extraordinari i Urgent de data
18.4.2016 i contra la resolució dictada pel Ple de l’Ajuntament en data
20.4.2016.
Atesa la comunicació de l’esmentat Jutjat, ordenant a aquest Ajuntament la
remissió de l’expedient administratiu i la notificació de la resolució que
ordeni la remissió
de l’expedient a tots els interessats, emplaçant-los per
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comparèixer i personar-se en l’esmentat procediment en el termini de nou
dies.
Atès l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.COMPARÈIXER
I
PERSONAR-SE
davant
el
Jutjat
Contenciósadministratiu núm.2 de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari
0000122/2016, en relació al recurs contenciós administratiu interposat pel
Sr. Ramon Verdú Navarro i el Sr. Manuel Triay Barber, contra l’acte
administratiu de data 19.5.2016 dictada per l’Alcalde de l’Ajuntament des
Migjorn Gran, desestimatoria del recurs de reposició previ interposat
contra el decret d’Alcaldia de la convocatòria del Ple Extraordinari i
Urgent de data 18.4.2016 i contra la resolució dictada pel Ple de
l’Ajuntament en data 20.4.2016.
SEGON.- DESIGNAR com a lletrat al Sr. José Luis Pérez López i als següents
procuradors perquè assumeixin la representació de l’Ajuntament des Migjorn
Gran:
Procuradors de Maó i Ciutadella:
- Sra. Maria Dolores Pérez Genovard
- Sra. Monserrat Miró Martí
Procuradors de Palma de Mallorca:
- Sr. Miguel Farragut Roselló
- Sr. Monserrat Montaner Ponce
Procuradors de Madrid:
- Sr. Gabriel Sánchez Walingre
- Sr. Santos de la Gandarilla Carmona
- Sr. Luis Arredondo Sanz
TERCER.- DONAR
compte d’aquesta resolució en el
Corporació que es celebri per a la seva ratificació.”

proper

Ple

de

la

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es tracta de designar advocat que
representi l’Ajuntament en el procediment contenciós interposat per dos
regidors de l’Ajuntament, el Sr. Verdú i el Sr. Triay Barber.
El Sr. Batle continua dient que l’advocat elegit és el Sr. Pérez López que
ja ha representat a l’Ajuntament en diverses ocasions i continua dient que
el contenciós s’ha interposat contra la convocatòria d’aquell Ple
extraordinari que els membres del Partit Popular no hi varen assistir.
La Sra. Sánchez demana a la secretària si el contenciós interposat suposarà
un cost per l’Ajuntament.
La secretària respon que si.
La Sra. Sánchez demana si es pot saber el cost d’això.
La secretària respon que ara no, que açò es sabrà quan arribi la factura
del lletra.
La Sra. Sánchez diu que quan es sàpiga al cost ho voldrà explicar al poble.

2

El Sr. Triay Barber comenta que si l’equip de govern no li dóna la
informació que demanen ells com oposició no tenen altre remei que portarlos als jutjats.
El Sr. Batle recorda que aquest contenciós es contra la convocatòria d’un
Ple en concret.
El Sr. Batle comenta que en relació a la documentació sol·licitada, ja sels
i ha respost que just es disposi de temps sels proporcionarà la
documentació sol·licitada.
El Sr. Batle continua dient que els serveis
l’Ajuntament tenen molta feina i no arriben a tot.

tècnics

i

jurídics

de

El Sr. Batle conclou que no es que no es vulgui donar la informació, el que
passa és que s’està més temps en contestar.
El Sr. Verdú vol demanar a la Sra. Sánchez si el contenciós interposat per
un policia local el va pagar l’Ajuntament.
La Sra. Sánchez respon que no, que ella es va agafar personalment un
advocat.
El Sr. Verdú continua dient que tots els contenciosos interposats contra
l’Ajuntament els paga l’Ajuntament i tothom té dret a acudir al contenciós
si una cosa no es veu clara.
El Sr. Verdú diu que des de que hi ha Ajuntament han trobat que l’època en
que s’han interposat més contenciosos es contra l’equip de govern.
El Sr. Batle respon que no li estranya si ells estan a l’oposició.
El Sr. Verdú comenta que es va fer un Ple on el partit socialista demanava
que no es judicialitzes la política i conclou que està en mans de l’equip
de govern que això no passi.
El Sr. Batle conclou que el contenciós tindrà un cost per l’Ajuntament i
diu que quan açò passi s’encarregaran d’informar als ciutadans des Migjorn.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la ratificació de
l’esmentada resolució, i s’aprova per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle,
Sra. Sánchez, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) vots en
contra del Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
TERCER.- RECTIFICACIÓ DE L'ERROR DETECTAT EN EL PUNT 4 DE L'ACTA DEL PLE DE
DATA 29.6.2016 RELATIU A LA COMPOSICIÓ DE CAIXERS I CAVALLERS 2016
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.10.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist que en data 29.06.2016 el Plenari de l’Ajuntament va acordar el
nomenament de la composició de caixers/caixeres i els cavallers/cavalleres
per les Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2016 i la concessió
d’una ajuda pel ferratge dels cavalls,
El Sr. Batle explica que com està la redacció de l’acord només han cobrat
els cavallers i cavalleres i no els qui formen part de la Junta de Caixers.
El Sr. Batle comenta que l’Ajuntament es fa càrrec de les despeses del
cavall de la caixera batllessa i de la capellana, i creu que el caixer
casat i caixer fadrí haurien de cobrar com la resta de cavalleres.
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Vist que s’ha detectat aquesta en la redacció del mencionat acord, la
Comissió per unanimitat, proposa al plenari Municipal l’adopció del següent
acord:
Únic.- Corregir l’errada material comesa en la redacció del punt segon de
l’acord de Ple de dia 29.06.2016 i allà on diu “ACORDAR concedir una ajuda
de 90,00 € pel ferratge dels cavalls, als cavallers i cavalleres que surten
els dos dies de festa i una ajuda de 45,00 € als que només ho fan un dia ha
de dir ACORDAR concedir una ajuda de 90,00 € pel ferratge dels cavalls, al
Caixer Fadrí, al Caixer Casat i als cavallers i cavalleres que surten els
dos dies de festa i una ajuda de 45,00 € als que només ho fan un dia.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que per error no es va incloure el
Caixer fadrí i el Caixer Casat, i amb la correcció d’aquest error es podrà
pagar a aquests dos cavallers que formavan part de la Junta de Caixers.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra.
Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
QUART.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA
I MOBILITAT, EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE L'ILLA PER
AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE PILOT PER A L'IMPLANTACIÓ DE LA MOBILITAT
ELÈCTRICA A LES ILLES BALEARS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.10.2016, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle comenta que es tracta d’un conveni a tres bandes: Govern
Balear, Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments
El Sr. Batle diu que a part de les ajudes que ha donat el Govern per a
punts de recarrega es vol fer una passa més
El Sr. Batle explica que el Govern Balear vol fomentar els vehicles
elèctrics a la flota de vehicles de les administracions i comenta que es va
fer un acte de demostració de les avantatges d’aquests vehicles.
El Sr. Batle diu que avui mateix s’ha concedit una ajuda a l’Ajuntament per
instal·lar un punt de recarrega.
El Sr. Verdú demana on serà aquest punt de recarrega.
El Sr. Batle diu que es situarà a la zona d’aparcament de davant el camp de
futbol i es pintarà de color verd.
Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat, el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l’Illa de Menorca pel desenvolupament d’un projecte pilot
per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears
La comissió, per unanimitat, proposa al Plenari Municipal, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar el Conveni de
Territori, Energia i Mobilitat,
Ajuntaments de l’illa de Menorca
per la implantació de la mobilitat
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col·laboració entre la Conselleria de
el Consell Insular de Menorca i els
pel desenvolupament d’un projecte pilot
elèctrica a les Illes Balears.

Segon.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la Conselleria de Territori, Energia
i Mobilitat, al Consell Insular de Menorca i als Ajuntaments de l’Illa de
Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest Conveni es un punt de
partida amb la Conselleria del Govern Balear i els Ajuntaments de Menorca
per anar implantant la utilització de cotxes elèctrics.
El Sr. Batle continua dient que en relació això, s’ha donat una subvenció a
l’Ajuntament des Migjorn Gran per instal·lar un punt de recàrrec. Aquesta
subvenció es reconeix amb una modificació pressupostària que també es port
a n’aquest Ple.
El Sr. Batle explica que el punt de recarrega es començarà a instal·lar
demà.
El Sr. Verdú comenta que aquests dies a la Península ha vist molts de punts
de recarrega que eren gratuïts.
El Sr. Batle respon que el que es posarà a Migjorn també es gratuït, ja que
ara és el començament de la implantació dels cotxes elèctrics, i
l’Ajuntament es el qui es farà càrrec de les despeses elèctriques.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat (Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Al·lès, Sr. Triay
Nadal, Sr. Conesa, Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps).
CINQUÈ.- CONVOCATÒRIA PER L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 20.10.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist que el Tribunal de Justícia de les Illes Balears en data 26/09/2016
ha comunicat a l’Ajuntament que la persona nomenada com a Jutge de Pau
substitut, finalitza el seu mandat de 4 anys
La comissió, per unanimitat, proposa al Plenari Municipal l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Convocar la plaça de Jutge de Pau substitut del municipi
Segon.- Fer pública la convocatòria fixant del dia 31 d’octubre de 2016 al
dia 11 de novembre de 2016 com a termini per a presentar sol·licituds.”
Obert el debat, la secretària diu que com el Ple es va retardar una setmana
seria convenient ampliar el termini per a presentar sol·licituds fins el
dia 18 de novembre de 2016.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat
(Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal, Sr. Conesa, Sr.
Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps), l’adopció del següent acord:
Primer.- Convocar la plaça de Jutge de Pau substitut del municipi
Segon.- Fer pública la convocatòria fixant del dia 4 de novembre de 2016 al
dia 18 de novembre de 2016 com a termini per a presentar sol·licituds.

Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fa: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

SISÈ.- GRUPS POLÍTICS CONSTITUÏTS, DONAR-NE COMPTE
De conformitat amb el que disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte de la constitució dels
grups polítics amb representació corporativa, la denominació, composició i
portaveus dels quals s’indiquen a continuació:
DENOMINACIÓ GRUP
INTEGRANTS
Socialista
obrer Pedro G. Moll Triay
espanyol
des
Migjorn Ana B. Sanchéz Tuomala
Gran
Mº del Mar Ameller Sales
Raquel Al·lès Llistò
Jose Triay Nadal
Salvador Conesa Viloví

PORTAVEU
Ana B. Sanchéz Tuomala

Partit Popular

Ramon Verdú Navarro

Ramon Verdú Navarro
Manuel Triay Barber
Miguel Camps Florit

I com a suplents:
Pedro G. Moll Triay
Mº del Mar Ameller Sales
Raquel Al·lès Llistò

I com a suplents:
Manuel Triay Barber
Miguel Camps Florit

Vista la relació anterior, el Ple resta assabentat.
SETÈ.- DECRET DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
La secretària llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 17.10.2016, que es
transcriu a continuació:
“Aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que li atorguen l’article
21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals,

RESOLC:
Primer.- Delegar en la primera tinent de batle, la Sra. Ana Britt Sánchez
Tuomala, les àrees d’Hisenda (hisenda, règim intern, pressupost i
finançament municipal), participació ciutadana i medi ambient. Aquesta
delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents
i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers.
Segon.- Delegar en la segona tinent de batle, la Sra. Maria del Mar Ameller
Sales, promoció econòmica, urbanisme i joventut. Aquesta delegació genèrica
abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en
general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.
Tercer.- Delegar en la tercera tinent de batle, la Sra. Raquel Al·lès
Llistó, les àrees d’educació, cultura, i patrimoni. Aquesta delegació
genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i
gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
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Quart.- Delegar en el regidor, Sr. José Triay Nadal, les àrees d’esports i
festes. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els
serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Cinquè.- Delegar en el regidor Sr. Salvador Conesa Viloví les àrees de
serveis socials (salut i benestar social, infància, gent major, familia,
immigració), de cooperació i associacions.. Aquesta delegació genèrica
abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en
general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.”
El Ple resta assabentat.
VUITÈ.- COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.10.2016, que es transcriu a continuació:
“ Atès l’article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, així com l’article 24.1 de la llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que estableix
que en els municipis en què es constitueixi una junta de govern local o
així s’acordi pel Ple de la Corporació municipal hi haurà les comissions
informatives i de control dels òrgans executius municipals que acordi el
ple de la corporació o el reglament orgànic, integrades per representants
de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada
grup, amb la finalitat de facilitar l’exercici de la gestió municipal;
Atès que la Llei de Bases de règim local assenyala que aquests òrgans
tindran per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de
ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió del
Batle, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions;
Atès que l’article 124 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, assenyala que el número de comissions informatives i
denominació inicial es resoldrà mitjançant acord adoptat pel Ple a proposta
del batle, i l’article
125.c indica que l’adscripció concreta a cada
comissió dels membres de la corporació que n’hagin de formar part es
realitzarà mitjançant escrit del seu portaveu dirigit al batle;
Sol·licitada als diferents grups polítics la designació dels membres que
han d’integrar les comissions permanents i vistes les grans àrees en què
s’estructuren els serveis corporatius,
El Sr. Batle explica que arran de la renúncia de la Sra. Baquero i la
pressa de possessió del nou regidor s’han fent canvis a les comissions
informatives, ja que el Sr. Conesa passarà a dur Serveis Socials.
La comissió per tres (3) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sànchez i Sr.
Triay Nadal i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i el Sr. Triay Barber,
proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.DETERMINAR
següents termes:

la

composició

concreta

de

cada

comissió

en

els

1.- Comissió informativa d’hisenda, règim intern i territori
Membres titulars

Grup Polític
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Pedro Gaspar Moll Triay
Ana Britt Sánchez Tuomala
Maria del Mar Ameller Sales
Ramon Verdú Navarro
Manuel Triay Barber

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

Suplents
Raquel Al·lès Llistó
José Triay Nadal
Salvador Conesa Viloví
Miguel Camps Florit

socialista
socialista
socialista
partit popular
partit popular
Grup Polític

Grup
Grup
Grup
Grup

socialista
socialista
socialista
partit popular

2.- Comissió informativa de serveis a la persona
Grup Polític

Membres titulars
Salvador Conesa Viloví
Maria del Mar Ameller Sales
Raquel Al·lès Llistó
Ramon Verdú Navarro
Miguel Camps Florit

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

Suplents
Pedro Gaspar Moll Triay
Ana Britt Sánchez Tuomala
José Triay Sales
Manuel Triay Barber

socialista
socialista
socialista
partit popular
partit popular
Grup Polític

Grup
Grup
Grup
Grup

socialista
socialista
socialista
partit popular

SEGON.- La presidència efectiva de cada comissió s’efectuarà després de la
corresponent elecció realitzada en el si d’aquestes, i, una vegada
proposada a l’alcaldia, aquesta podrà delegar-la en el membre proposat.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Al·lès, Sr.
Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay
Barber i Sr. Camps.
NOVÈ.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.10.2016, que es transcriu a continuació:
“ Atès que l’article 38 d) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
determina
que en el termini de trenta dies comptats des de la sessió
constitutiva de l’Ajuntament s’ha de celebrar sessió extraordinària del
Ple, sessió en la que s’haurà d’acordar el nomenament de representants de
la corporació en altres òrgans i institucions;
Atès que en data 29 de setembre de 2016 va prendre possessió del càrrec un
nou regidor.
Escoltat el grup polític afectat i a l’efecte de distribuir les
representacions col·legiades entre els diferents membres del consistori,
La comissió per tres (3) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sànchez i Sr.
Triay Nadal i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i el Sr. Triay Barber,
proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Nomenar els següents titulars i els corresponents suplents en
òrgans col·legiats segons el següent detall:
1.- CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA PÚBLICA FRANCESC D’ALBRANCA
Titular:
Suplent:

Raquel Al.lès Llistó
Mª del Mar Ameller Sales

2.- CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLETA INFANTIL XIBIT
Titular:
Suplent:

Raquel Al.lès Llistó
Mª del Mar Ameller Sales

3.- ASSEMBLEA DE REGIDORS DEL PAÍS VALENCIÀ, CATALUNYA, ILLES BALEARS,
CATALUNYA NORD, LA FRANJA, ANDORRA I L’ALGUER, PROMOGUDA PER LA INSTITUCIÓ
JOAN FUSTER
Titular:
Suplent:

Raquel Al.lès Llistó
Salvador Conesa Viloví

4.- JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA
Titular: Pedro G. Moll Triay
Suplent: José Triay Nadal
5.- JUNTA DE GOVERN DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ.
Titular: Salvador Conesa Viloví
Suplent: Ana Britt Sánchez Tuomala
6.- PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA
Titular:
Suplent:

Salvador Conesa Viloví
Mª del Mar Ameller Sales

7- JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA
Titular:
Suplent:

Salvador Conesa Viloví
Mª del Mar Ameller Sales

8.- FÒRUM DE LA IMMIGRACIÓ DE MENORCA
Titular:
Suplent:

Salvador Conesa Viloví
Mª del Mar Ameller Sales

9- COMISSIÓ INSULAR
ADDICCIONS DE MENORCA

DE

COORDINACIÓ

EN

MATÈRIA

DE

DROGUES

I

ALTRES

Titular: Salvador Conesa Viloví
Suplent: Raquel Al.lès Llistó
10.- CONSELL ASSESSOR DE LA SEU UNIVERSITÀRIA DE MENORCA
Titular:
Raquel Al.lès Llistó
Suplent: Mª del Mar Ameller Sales
11.- PATRONAT DE
Titular:

LA FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA DE MENORCA

Raquel Al.lès Llistó
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Suplent: Mª del Mar Ameller Sales
12.- CONSELL DE SERVEIS SOCIALS
Titular:
Salvador Conesa Viloví
Suplent: Mª del Mar Ameller Sales
13.- FÒRUM D'IMMIGRACIÓ DE MENORCA
Titular:
Salvador Conesa Viloví
Suplent: Mª del Mar Ameller Sales
14.- COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIM
I L'AJUNTAMENT PER EL DESENVOLUPAMENT DE LES RESPECTIVES COMPETÈNCIES EN
MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE MENORS
Titular:
Salvador Conesa Viloví
Suplent: Mª del Mar Ameller Sales
15.- CONSELL ASSESOR DE LA GENT GRAN DE MENORCA
Titular:
Salvador Conesa Viloví
Suplent: Mª del Mar Ameller Sales”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Al·lès, Sr.
Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr. Triay
Barber i Sr. Camps.
DESÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE
CARÀCTER CULTURAL, EDUCATIU I ESPORTIU
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.10.2016, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta d’Alcaldia de modificar l’ordenança reguladora de la
taxa per activitats de caràcter cultural, educatiu i esportiu i que consta
a l’expedient.
El Sr. Batle comenta que aquest punt va ser retirat del darrer plenari.
La Sra. Sànchez explica que la nova ordenança regula les noves assignatures
que es faran a l’escola de música i també degut a diverses queixes de que
les quotes eren molt cares s’ha establert una sèrie de bonificacions.
La Sra. Sànchez comenta que s’ha aprofitat per flexibilitzar els horaris de
les classes de les activitats esportives i es permet escollir 1 dia, 2 dies
o 3 dies.
La comissió per tres (3) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sànchez i Sr.
Triay Nadal i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i el Sr. Triay Barber,
proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
pe activitats de caràcter cultural, educatiu i esportiu, que es transcriu a
continuació:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL, EDUCATIU I
ESPORTIU.

10

o

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.

o

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.
o

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.

o

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 (3/4h setmanal)
Iniciació al llenguatge musical (1,5 h
setmanal)
Llenguatge musical (2 h setmanals)
Llenguatge
musical
(manteniment)
(1h
setmanal)
Instruments:
•
rotació instruments
•
piano
•
oboè
•
clarinet
•
flauta travessera
•
saxòfon
•
trompeta
•
trombó
•
trompa
•
tuba/bombardí
•
guiterra (diferents estils
•
percussió
•
cant
•
tècnica d'instrument per banda
musica
Conjunt instrumental (1,5 h setmanal)
Coral (1 h setmanal)

Import taxa/euros
30,70 €
22,50€
25,60 €
28,60 €
20,45€

3/4 h setmanals:
32,70€
36,80€ (*)
30 minuts setmanals:
28,60€
31,70€(*)
Rotació d'instruments:
10,45€
de
9,20 €
9,20 €
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(*) S’entendrà com adult aquell alumne que no faci llenguatge musical
Serveis esportius:



CONCEPTE
Pista poliesportiva

Lloguer pista
Lloguer 1/2 pista
Activitats escola pública
Activitats CD Migjorn
Entrada
puntual
poliesportiu
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

o

Import taxa/euros

sala

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)
(3 dies setmanals)
Gimnàstica artística. Nivell I (competició)
(2 dies setmanals)
Gimnàstica artística. Nivell I (competició)
(1 dia setmanal)
Gimnàstica
artística.
Nivell
II
(competició) (3 dies setmanals)
Gimnàstica
artística.
Nivell
II
(competició) (2 dies setmanals)
Gimnàstica
artística.
Nivell
II
(competició) (1 dia setmanal)
Gimnàstica artística (iniciació)
Gimnàstica artística (iniciació) (1 dia
setmanal)
Patinatge artístic (2 dies setmanals)
Patinatge artístic (1 dia setmanal)
Patinatge artístic adults
Tennis adults (2 dies setmanals)
Tennis adults (1 dia setmanal)
Tennis fillets (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 (2 dies setmanals)
Manteniment físic (1 dia setmanal)
Gerontogimnàstica (2 dies setmanals)
Gerontogimnàstica (1 dia setmanal)
Musculació o Fitness
Ioga (2 dies setmanals)
Ioga (1 dia setmanal)
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18,00 €
9,00 €
------5,00 €

15,00 €
------37,50 €
27,00€
14€
37,50 €
27€
14€
22,75 €
12,50 €
33,25€
18,50 €
25,00 €
33,25 €
18,50€
18,50€
33,25 €
33,25€
27€
15,50€
33,25€
18,50€
27,00€
15,50€
19,25 €
10€
27€
33,25€
18,50€

Pilates (3 dies setmanals)
Pilates (2 dies setmanals)
Pilates (1 dia setmanal)

33,25€
27€
15,50€

3.

Els alumnes que cursin simultàniament un instrument, llenguatge musical i
conjunt instrumental gaudiran d'un descompte del 20% de l'import del total
de les 3 assignatures.

4.

Els alumnes que cursin simultàniament dos instruments
descompte del 25% de l'import de la 2na assignatura.

5.

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

6.

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. S'entendrà que han d'estar
matrículats tots 3 a l'escola de música o tots 3 a Serveis Esportius.

7.

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.

8.

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.

o

gaudiran

d'un

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

s’efectuarà
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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.

o

de

notificar

a

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 es cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es tracta de modificar l’Ordenança
que regula les activitats de l’escola de música i esportives. La
modificació consisteix en regular unes noves activitats a l’escola de
música, la concessió d’ajudes a fillets que fan més d’una assignatura o hi
ha tres usuaris de la mateixa familia que fan activitats.
El Sr. Batle continua dient que també s’ha reflexat una modificació en les
activitats esportives permeten que els fillets acudeixin únicament un dia a
tennis.
El Sr. Verdú demana si s’han pujat els preus de les taxes.
El Sr. Batle respon que no, que només s’han regulat les activitats noves.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra.
Al·lès, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
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ONZÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 20.10.2016, que es transcriu a continuació:
“Vista la instància presentada per MOLL Y BOSCH, S.L. amb la qual
sol·liciten la devolució de la fiança dipositada pel contracte de
conservació, manteniment i explotació de l’estació depuradora d’aigües
residuals per llacunatge, situada a la parcel·la 43 del polígon 4 del terme
municipal des Migjorn Gran, per un termini de 2 anys prorrogables.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 06.10.2016 del que
es desprèn que el contracte va ser prorrogat fins a l’entrada en
funcionament de la nova estació depuradora des Migjorn Gran, la qual,
segons els arxius municipals consta que ja funcionava l’any 2003,
Vist el mencionat informe de l’arquitecte municipal favorable a la
cancel·lació de la garantia dipositada el seu dia per haver complert les
obligacions derivades del contracte,
La comissió, per unanimitat, proposa al Plenari Municipal, la devolució a
MOLL Y BOSCH, SL de l’import total de 3.005,06 €
corresponents a la
cancel·lació de la garantia dipositada pel contracte de conservació,
manteniment i explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals per
llacunatge, situada a la parcel·la 43 del polígon 4 del terme municipal des
Migjorn Gran.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es un tràmit que s’ha de fer per
retornar la fiança dipositada en el seu moment.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat (Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Al·lès, Sr. Triay
Nadal, Sr. Conesa, Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps).
DOTZÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 11/2016, PER CRÈDIT EXTRAORDINÀRI
Vist l’expedient tramitat per la modificació del pressupost municipal per
l’exercici 2016 núm.11 per crèdit extraordinari.
Vista la legislació aplicable així com el disposat a la base 13 de les
Bases d’Execució del Pressupost 2016
Vist l’informe de la secretària-interventora interina i el certificat emès
per aquesta.
Donat que l’aprovació dels crèdits extraordinaris proposats són competència
del Ple, segons estableix les Bases d’Execució del vigent pressupost.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 11, per a crèdit
extraordinari, amb el detall següent:
A) RECURS FINANCER
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INGRESSOS AFECTATS
Concepte Denominació
75080

De la CAIB: Punt
recàrrega
per
vehicle elèctric
TOTAL

Previsió
inicial
de
a

Drets
Major
Drets
reconeguts
Reconeguts
0€
7.000€
7.000€
0€

7.000€

7.000€

B) CRÈDIT EXTRAORDINÀRI
PARTIDA DE DESPESA
Partida
623001721

Punt de recàrrega
vehicle elèctric
TOTAL

Crèdit
Inicial
per

a

Ampliació
0€

7.000€

Crèdit
definitiu
7.000€

0€

7.000€

7.000€

El crèdit extraordinari coincideix amb els dels crèdits que s’incrementen
quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com imposa l’article
16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentada modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es porta a Ple aquesta modificació
pressupostària per reconèixer la quantitat que s’ha donat mitjançant
aquesta subvenció.
El Sr. Batle comenta que les obres del punt de recarrega començaran demà ja
que ha d’estar executat com a màxim el dia 18 de novembre.
El Sr. Batle vol agrair al Govern Balear la rapidesa en que s’ha tramitat
aquesta subvenció.
El Sr. Batle comenta que el projecte l’ha fet l’enginyer Raül Bassa i es
varen demanar pressupostos a totes les empreses instal·ladores des Migjorn,
i altres de fora del municipi i diu que finalment el pressupost més
avantatjós correspon a una empresa des Mercadal.
El Sr. Triay Barber demana per a quin preu surt l’execució del punt de
recarrega.
El Sr. Batle respon que per 7.300€, on l’Ajuntament aportarà 300€ més les
despeses de la redacció del projecte
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord, i
s’aprova per unanimitat (Sr. Batle, Sra. Sánchez, Sra. Al·lès, Sr. Triay
Nadal, Sr. Conesa, Sr. Verdú, Sr. Triay Barber i Sr. Camps).
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.35 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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