ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 28/07/2016.
As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 28/07/2016, 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. 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

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 extraordinària de data
7.7.2016, sense cap intervenció se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
Es dona compta de les Resolucions d’Alcaldia des del dia 23.5.2016 a
22.7.2016 i que fan referència a Organització (designació de Batlessa
accidental); Recaptació (bonificació de taxa de fems, plusválues 2016,
ocupació de la via pública amb taules i cadires 2016 expts OVP3/2016 I
5/2016, incoació expedient sancionador per repartiment de publicitat
dinàmica
sense
l’oportuna
autorització
municipal,
padró
activitats
esportives al mes de juny i juliol 2016, padró escola xibit juny i juliol
2016, servei d’ajuda a domicili maig i juny 2016, servei de centre
d’estades diürnes maig i juny 2016, liquidació del mes de maig i juny 2016
del Conveni per la reserva i ocupació de places d’estades diürnes,
sol·licituds d’informe a secretaria, baixa i devolució trimestral de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2016, baixa de l’impost sobre
béns immobles de naturalesa urbana 2016 rebut 0000073 i 0000673, baixa i
nova liquidació de l’impost sobre béns de naturalesa urbana 2016,
sol·licitud d’informe a secretaria, baixa i devolució de l’impost sobre
béns immobles de naturalesa urbana 2016, baixa i devolució trimestral de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2016 rebut 293, padró
d’escombraries 2016, padró de l’impost sobre activitats econòmiques 2016,
padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 2016, padró
d’artritis 2016- vedats de caça-, padró artritis 2016 (entrada de
vehicles), padró arbritis 2016 (cementiri), padró de la taxa de clavegueram
a Sant Tomàs 2016, baixes i devolucions trimestral de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica 2016, aprovació padró aigua 2n trimestre 2016,
baixa d’impost sobre activitats econòmiques 2016 i proposta de baixa anys
anteriors i concessió de comptador d’aigua per raó d’obres); Intervenció(
inici d’expedient de modificació de crèdit i modificació de crèdit per
transferència núm. 4/2016, inici d’expedient de modificació de crèdit i
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modificació de crèdit per transferència 5/2016, inici d’expedient de
modificació de crèdit i modificació de crèdit per transferència núm.
6/2016, inici d’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2016); Cementiri
autorització inhumació al nínxol 5 de la galeria 8, autorització de lloguer
de nínxol 5 de la galeria 8, autorització de renovació del lloguer nínxol 1
de la galeria 3 del cementiri municipal, autorització inhumació restes del
nínxol 12 de la galeria 7, autorització pròrroga nínxol 37 de la galeria
7); Urbanisme (comunicació prèvia obres menors, designació de lletrat i
procurador
en
el
procediment
ordinari
126/2016,
arxiu
d’expedient
70.14/2016, ocupacions de via pública per pintar façanes); Activitats
(autorització de venda ambulant a Sant Cristòfol 2016, ocupació de via
pública durant les festes de Sant Cristòfol 2016); Ús i aprofitament de
platges (incoació expedient sancionador per infracció a l’ordenança
municipal d’ús i aprofitament de platges expedients 22.2/2016, 22.3/2016,
22.4/2016, 22.5/2016, 22.6/2016); Venda Ambulant (mercats de Sant Tomàs);
Convivència Ciutadana (autorització per repartiment de propaganda);
Subvencions (concessió d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les illes
Balears per el sosteniment de les escoles públiques dels serveis educatius
d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats); Personal
(concessió d’assumptes propis, concessió vacances, excedència voluntària
treballadora familiar, pròrroga de l’adscripció temporal d’un policia local
en comissió de serveis, cessament i nomenament del coordinador de platges).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- PERSONIFICACIÓ I DESIGNACIÓ DE LLETRAT I PROCURADOR EN EL
PROCEDIMENT ORDINARI 126/2016, INTERPOSAT PER AGRYTURSA CONTRA L'ACTE
ADMINISTRATIU DE DATA 11.3.2016 DICTT PER L'AJUNTAMENT PEL QUE ES DESESTIMA
EL RECURS ORDINARI DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
QUE ORDENA LA PARALITZACIÓ DE LES OBRES EN L'EXPEDIENT 60.35/2015-M
La secretària llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 27.5.2016, que es
transcriu a continuació:
“Atès el recurs contenciós administratiu interposat per Agricultura y
Actividades Turísticas, SA, contra l’acte administratiu de data 11.3.2016
dictada per l’Ajuntament per el que es desestima el recurs ordinari de
reposició interposat contra la Resolució d’Alcaldia que ordena la
paralització de les obres en l’expedient 60.35/2015-M.
Atesa la comunicació de l’esmentat Tribunal, 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 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 Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, Sala Contenciosa Administrativa 001 de Palma de
Mallorca, en el Procediment Ordinari 0000126/2016, en relació al recurs
contenciós
administratiu
interposat
per
Agricultura
i
Actividades
Turísticas, SA contra l’acte administratiu de data 11.3.2016 dictada per
l’Ajuntament per el que es desestima el recurs ordinari de reposició
interposat contra la Resolució d’Alcaldia que ordena la paralització de les
obres en l’expedient 60.35/2015-M.

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 Sànchez 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 explica que la mercantil AGRYTURSA
interposat aquest contenciós contra l’Ajuntament i com a tal s’ha
designar advocat i procurador.

ha
de

El Sr. Verdú comenta que el seu grup no te res a dir contra la designació
de lletrat però està molt indignats amb aquesta empresa, ja que apart de
que varen acabar l’obra desatenent l’ordre de paralització, si afegeix el
fet de què han interposat aquest recurs contenciós administratiu.
El Sr. Batle demana al partit popular si volen que els hi faci arribar
aquest comentari a l’empresa.
El Sr. Verdú respon que si.
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.
Ameller, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i tres (3)abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
QUART.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE
SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 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.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.7.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de conveni signat entre la Conselleria de Serveis Socials
i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn
Gran per a la reserva de places d’estades diürnes per a gent gran en
situació de dependència.
Obert el debat, la Sra. Ameller comenta que es el conveni que es signa cada
any segons el grau de dependència del usuari es cobra una quantitat o
altra.
El Sr. Verdú demana si es paga la mateixa quantitat que l’any passat.
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La Sra. Ameller respon que és la mateixa quantitat i explica que va
intentar que el Govern Balear també pagués per plaça reservada sense
ocupar, però ja fa uns anys que no paga per plaça reservada.
La Sra. Ameller conclou dient que es paga entre 30€ i 40€ segons el grau de
dependència dels usuaris.
La Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Ratificar el Conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn Gran
per a la reserva de places d’estades diürnes per a gent gran en situació de
dependència.
SEGON.- Notificar l’acord anterior a la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears.”
Obert el debat, la Sra. Ameller diu que ja ho va explicar a la Comissió de
Serveis a la persona.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

CINQUÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ I L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER GESTIONAR EL SERVEI D'AJUDA
A DOMICILI PER A PERSONES AMB GRAU RECONEGUT DE DEPENDÈNCIA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.7.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament
des Migjorn Gran per a gestionar el servei d’ajuda a domicili per a
persones amb grau reconegut de dependència.
Obert el debat, la Sra. Ameller explica que es tracta d’un conveni nou,
fins ara si es tenia un grau de dependència es podia anar a un geriàtric, a
un centre de dia i ara pagar el servei d’ajuda a domicili.
El Sr. Verdú demana si ara l’usuari pagarà.
La Sra. Ameller respon que no.
La Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament des Migjorn Gran
per a gestionar el servei d’ajuda a domicili per a persones amb grau
reconegut de dependència.
SEGON.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
TERCER.- Notificar l’acord anterior a la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears”
Obert el debat, la Sra. Ameller explica que es un conveni nou amb el Govern
de les Illes Balears que financia l’ajuda a domicili per a persones amb
grau de dependència segons les hores conveniades.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

SISÈ.- FIXACIÓ DE FESTES LOCALS.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.7.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist que la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les
Illes Balears en data 24.6.2016 (RE 779) ha sol·licitat a l'Ajuntament des
Migjorn Gran que d'acord amb l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28
de juliol de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos, els
Ajuntaments han de determinar dues festes locals en l'àmbit municipal, a
més de les festes indicades que són dies festius en l'àmbit de les Illes
Balears.
Sense entrar a debat, la Comissió,
l’aprovació del següent acord:

per

unanimitat,

proposa

al

Ple,

PRIMER.- ASSENYALAR com a dies festius en l'àmbit del municipi des Migjorn
Gran per a l'any 2017, les següents dates:
-

17 de gener de 2017, dia de Sant Antoni
10 de juliol de 2017, dia de Sant Cristòfol

SEGON.- NOTIFICAR l'acord anterior a la Direcció General de Treball,
Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que s’han agafat com a festius els dos
que se solen agafar sempre que no caiguin en festius, el dia de Sant Antoni
i el dia de Sant Cristòfol des Sant.
El Sr. Verdú lamenta que el dia de Sant Antoni no sigui una festa que pugui
agafar el Consell Insular de Menorca, al ser una festa que afecta a tota
l’illa.
El Sr. Verdú també lamenta que l’any que ve tampoc sigui festa el dia 26 de
desembre tal i com va informar la secretària a la Comissió.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

SETÈ.- ACORD JORNADA LABORAL
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

sotmet
PER

AL

a

votació

PERSONAL

la

proposta

FUNCIONARI

I

d’acord
LABORAL

i
DE

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.7.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist l’acord relatiu a la jornada laboral per al personal funcionari i
laboral de l’Ajuntament des Migjorn Gran, signat en data 7.7.2016 entre el
Sr. Batle i el Sr. Andrés Moll Gomila representant sindical del personal
laboral de l’Ajuntament des Migjorn Gran.
Atès que L'article 94 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de règim local estableix que la jornada de treball dels funcionaris
de l'Administració local serà en còmput anual la mateixa que es fixi pels
funcionaris de l'Administració de l'Estat; a data d'avui, la duració de la
jornada general és de 37 hores i mitja semanals de treball efectiu de
promig en còmput anual (Llei 2/2012, de 29 de juny).
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Atès que per altre
l'Empleat Públic
permanente
de
preferentemente en

banda, l'art. 14.g) del Text Refós de l'Estatut Bàsic de
configura «la fomación continua y la actualización
sus
conocimientos
y
capacidades
profesionales,
horario laboral» com un dret individual.

Atès que des de l'Ajuntament, d'acord amb els treballadors, es volen donar
impuls a la formació i, tant el personal laboral com el funcionarial, han
presentat propostes en matèria de jornada laboral per tal d'aconseguir un
crèdit formatiu a favor dels empleats, considerat aquest com un dret -deure
segons l'art. 54.8 del TREBEP.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que hi ha ajuntaments que ja no fan la
jornada de 37 hores i 30 minuts.
El Sr. Batle explica que l’acord que és dur ara a Ple està concesuat amb el
representant sindical dels treballadors i manifesta que amb els 30 minuts
que es resten es vol potenciar la formació dels treballadors municipals.
El Sr. Batle comenta que el tema es va comentar a la Junta de Batles i diu
que hi ha Ajuntaments que fan 35 hores i d’altres governats pel PP que
mantenen la jornada en 37 hores i 30 minuts.
Els membres de la Comissió, acorden per tres (3) vots a favor del Sr.
Batle, Sra. Sánchez i Sra. Ameller i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i
el Sr. Triay proposar al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Determinar que el temps d'assistència a cursos de formació,
actualització i perfeccionament professional, de capacitació professional i
d'adaptació al lloc de treballs, convocats o impartits per l'Administració
de l'Estat, l'Escola Balear d'Administració Pública, l'Ajuntament, o per
promotors inclosos en els corresponents Acords nacionals de formació
continua en les administracions públiques, es considerarà temps de treball
efectiu a tots els efectes quan es facin dins l'horari de treball.
SEGON.- Al total de 37,5 hores i mitja semanals de treball efectiu de
promig en còmput anual se li han de restar 30 minuts per dia hàbil
treballat.
Als treballadors que no facin la jornada completa se'ls hi reduirà la part
proporcional corresponent.
TERCER.- Els 30 minuts acumulats, o part proporcional corresponent pels
treballadors que fan la jornada reduïda, en còmput mensual formarà una
borsa d'hores de lliure disposició que es farà servir per part del personal
per a les següents accions:
- Accions formatives fora de l'horari habitual i relacionades amb el lloc
de treball empleat.
- Necessitats puntuals del servei degudament justificades, de caràcter
imprevisible i de extrema necessitat.
QUART.- La compensació amb motiu de la formació efectuada haurà de ser
aprovada per l'òrgan competent.
CINQUÈ.- Aquest acord serà d'aplicació a partir de l'1 d'agost de 2016.
SISÈ.- En el cas de que per Llei es tornàs a la jornada de 35 hores
setmanals, aquest acord deixarà de ser efectiu.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que s’ha arribat a un acord amb el
representant sindical per passar de 37 hores i 30 minuts a 35 hores com es
feia abans.

El Sr. Batle comenta que aquest tema es va tractar a la reunió de Batles i
totes les administracions governades per partits d’esquerra han arribat a
un acord amb els representants sindicals per fer 35 hores, per contra els
partits governats pel partit popular han decidit mantenir les 37 hores i 30
minuts.
El Sr. Batle continua dient que es va arribar a un acord amb el
representant sindical i desprès aquest tema s’ha tractat a la Comissió i
ara es porta a aprovació de Ple.
El Sr. Batle diu que s’ha acordat que aquesta mitja hora de menys es pot
utilitzar per formació o per causes excepcionals.
El Sr. Verdú comenta que la formació s’hauria de donar dins l’horari de
feina.
El Sr. Batle respon que hi ha cursos que només es fan els capvespres, i
d’aquesta manera es fomenta que hi puguin assistir.
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.
Ameller, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i tres (3)abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
VUITÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL XIBIT.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.7.2016, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu
públic per la prestació del servei de l’escola infantil Xibit.
Obert el debat, la secretària explica que a l’expedient hi manca l’informe
econòmic, ja que per poder elaborar-lo hi mancava unes dades de
comptabilitat que no disposava per estar de vacances la comptable de
l’Ajuntament.
La secretària es compromet a incorporar l’expedient per a l’aprovació de
Ple.
El Sr. Batle explica que l’escoleta
es vol modificar per augmentar la
jornada reduïda, quedant la resta de
per augmentar el temps de la jornada

Xibit genera molt de dèficit, per això
quota de 110€ a 150€ pel que fa la
quotes iguals. Així mateix, s’aprofita
reduïda en 30 minuts.

El Sr. Batle continua dient que la implantació de la jornada reduïda al
augmentar-se les ratios va suposar haver de contractar una educadora més.
El Sr. Verdú respon que apujar els preus de l’escoleta no li agrada al seu
grup ja que suposa gravar a families joves.
La Sra. Sánchez comenta que es poden adherir a la jornada reduïda que és
més econòmica.
El Sr. Batle respon que si hi ha famílies amb problemes poden acudir a
serveis socials.
El Sr. Verdú insisteix en que no veu adient en augmentar el preu públic de
l’escoleta Xibit.
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El Sr. Batle respon en que s’ha de buscar un equilibri entre els qui opten
per la jornada reduïda que fa augmentar la ratio d’alumnes a la Xibit.
La Sra. Sánchez comenta que el deute ha augmentat els darrers anys també
perquè no s’ha rebut ajudes del CIM i del Govern Balear o han estat
escasses.
El Sr. Triay comenta que poder portar els fillets a l’escoleta és una
necessitat i creu que s’hauria de reconsiderar el fet d’augmentar la quota
de la Xibit.
Els membres de la Comissió, acorden per tres (3) vots a favor del Sr.
Batle, Sra. Sánchez i Sra. Ameller i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i
el Sr. Triay proposar al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola infantil
Xibit, que queda redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
L’ESCOLA INFANTIL XIBIT
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,
moment de formalitzar la
Quota mensual:
• jornada sencera
• jornada reduïda
150 euros/mes.

que es farà efectiva en un únic pagament en el
matrícula escolar.
per a infants d’1-3 anys: 180 euros/mes.
(3 hores i 30 minuts) per a infants d’1-3 anys:

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 que
tramitin la sol·licitud a través dels serveis socials de l’Ajuntament.
Article 5.- Normes de gestió
5.1.- El pagament del preu públic
l’entitat concessionària del servei.

es

realitzarà

a

l’Ajuntament

o

a

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,
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.”
Obert el debat, la Sra. Al·lès explica que la modificació feta en
l’Ordenança ha consistit en pujar la quota prevista per a la jornada
reduïda passant de 110€ a 150€.
El Sr. Batle comenta que s’ha de cercar un cert equilibri entre tots els
serveis de l’Ajuntament i s’havia detectat un augment del dèficit de
l’escoleta.
La Sra. Al·lès explica que també
assisteixin a la jornada sencera.

es

vol

incentivar

que

els

fillets

El Sr. Verdú comenta que el seu grup està en contra d’augmentar el preu
públic de l’escola Xibit, i creu que es podrien augmentar altres taxes com
per exemple les de les instal·lacions esportives.
El Sr. Verdú continua dient que això afecta a families joves que tenen
moltes despeses i pujar la quota en 40€ els hi suposa un esforç important.
El Sr. Batle comenta que si hi ha families amb problemes, aquestes poden
acudir als serveis socials i recorda que hi ha families que amb problemes
econòmics no han pagat amb tot l’any.
La Sra. Al·lès explica que enguany el Consell Insular de Menorca ha fixat
uns criteris d’ajudes per a tota Menorca basades en l’IPREM.
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El Sr. Verdú
incrementada.

demana

si

enguany

l’ajuda

del

Consell

Insular

s’ha

vist

La Sra. Al·lès respon que si.
El Sr. Verdú insisteix que la gent que dur el seu fillet a l’escoleta
Xibit, són persones joves que paguen hipoteca i que tenen moltes despeses.
El Sr. Batle comenta que aquesta pujada ja s’ha explicat als pares en
diverses reunions.
La Sra. Al·lès respon que la majoria de fillets fa jornada sencera i no els
hi afectarà.
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.
Ameller, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i tres (3)abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
NOVÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 7, PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.7.2016, que es transcriu a continuació:
“Vista la modificació pressupostària núm. 7, per transferència de crèdit
que consta a l’expedient.
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que es varen comprar cadires i taules
per fer diversos actes, com no hi havia partida per fer front al pagament
s’ha fet aquesta modificació pressupostària.
Els membres de la Comissió, acorden per tres (3) vots a favor del Sr.
Batle, Sra. Sánchez i Sra. Ameller i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i
el Sr. Triay proposar al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 7, per a
transferències de crèdit quedant fixades les partides de despesa de la
següent forma:
A) AUGMENT DE DESPESES
Consignació
actual

Partida
presupostari
a
Codi
4311-62500

Augment

Consignació
definitiva

Descripció
Mobiliari

0€

2.474,89€

2.474,89€

Total

0€

2.474,89€

2.474,89€

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Partida
pressupostà
ria

Consignació
anterior

Disminució

Consignació
definitiva

Partida
Pressuposta
ria
1532-61000

Descripció

Embelliment
d'urbanitzacions
-pavimentació

8.000€

2.474,89€

5.525,11€

Total

8.000€

2.474,89€

5.525,11€

L’import dels crèdits que es minoren coincideixen 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 s’han comprat unes 300 cadires i
unes taules, que ja varen ser utilitzades en el sopar de veïns. El Sr.
Batle continua dient que no hi havia partida pressupostària per això ara
s’ha fet aquesta modificació d’una altra partida.
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.
Ameller, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i tres (3)abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
DESÈ.- EXPEDIENT 3/2016, DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT D'EXERCICIS ANTERIORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 21.7.2016, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures
que es detallen a continuació:
Aplicació
920-46111
439-46110
231-22105
334-22609

Nom
CONSELL INSULAR DE MENORCA
CONSELL INSULAR DE MENORCA
SAN CRISPIN, S. COOP.
SA FÀBRICA DE MÚSICS

N. de document

Import total
2.614,09
24.476,90
1316435
2,95
171A
224,41

Text Explicatiu
Conveni servei de prevenció per a l'Administració local, 2015
Conveni Pla de neteja del litoral, les platges i el seu entorn, 2015
Aliments per al Centre de Dia
Concert de Gospel 22.11.15

27.318,35

Sense entrar a debat, els membres de la Comissió, acorden per tres (3) vots
a favor del Sr. Batle, Sra. Sánchez i Sra. Ameller i dues (2) abstencions
del Sr. Verdú i el Sr. Triay proposar al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR l’expedient 3/2016, de reconeixement
d’exercicis anteriors per un import total de 27.318,35€.

d’obligacions

SEGON.- Fer efectiu l’import amb càrrec al pressupost de l’exercici 2016 i
d’acord amb les disponibilitats de la tresoreria municipal.”
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Obert el debat, el Sr. Batle explica que són factures que provenen d’anys
anteriors i s’ha de fer aquest tràmit per a la seva aprovació i per poder
fer posteriorment el seu pagament.
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.
Ameller, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i tres (3)abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
ONZÈ.- RATIFICACIÓ DE LA MANIFESTACIÓ CONJUNTA DE LES ADMINISTRACIONS DE
MENORCA SOBRE EL TEMA DELS REFUGIATS I POSSIBLE APORTACIÓ ECONÒMICA PER AL
PROGRAMA ESPECÍFIC DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ.
La secretària llegeix la manifestació conjunta de les administracions de
Menorca sobre el tema dels refugiats i possible aportació econòmica per al
programa específic del Fons Menorquí de Cooperació, que es transcriu a
continuació:
“MANIFESTACIÓ CONJUNTA DE LES ADMINISTRACIONS DE MENORCA SOBRE EL TEMA DELS
REFUGIATS I POSSIBLE APORTACIO ECONOMICA PER AL PROGRAMA ESPECÍFIC DEL FONS
MENORQUI DE COOPERACIÓ
Vivim en un món interconnectat on milers de persones es veuen obligades a
abandonar els seus països d’origen on pateixen les conseqüències de la
guerra, la persecució, la pobresa i la violència i es desplacen a la
recerca d’espais de pau, seguretat i la protecció internacional. Aquests
moviments migratoris continuaran creixent mentre persisteixin les causes
que els provoquen i cap mur, filat o cap control de fronteres aconseguirà
frenar l’allau de les persones que fugen.
Aquest èxode, que ja ha costat la vida de milers de persones, ha provocat
una crisi humanitària sense precedents a Europa, que es mostra incapaç de
donar-hi una resposta satisfactòria des del compliment de la legalitat
internacional i del respecte als drets humans.
Les institucions europees, les administracions públiques d’àmbit nacional i
local, i també la ciutadania, tenen l’obligació legal i ètica d’atendre,
socórrer i acollir les persones refugiades, que arriben emparades pel dret
d’asil contemplat en la normativa internacional a través de l’article 14.1
de la Declaració Universal dels Drets Humans, de la Convenció de Ginebra de
1951 sobre l’Estatut dels Refugiats, del Protocol de 1967, i de la
Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. En compliment d’aquestes
normes, els estats membres de la Unió Europea s’han d’atendre als
compromisos de reubicació i asil adquirits, que són legalment vinculants i
estan emparats en les clàusules de solidaritat establertes en el Tractat de
la Unió Europea.
La prioritat de salvar vides i proporcionar un espai de pau i amb garanties
de seguretat és també una obligació ètica. La situació actual evidencia la
necessitat de respostes que requereixen d’un abordatge conjunt entre els
propis països de la Unió Europea i també amb els països veïns, que es
construeixi a partir del respecte als drets humans i als principis de
solidaritat i fraternitat que fonamenten la cultura del projecte europeu.
Des de l’esclat d’aquesta crisi humanitària, les institucions de Menorca
han mostrat la seva disposició a contribuir a l’acció dels governs europeus
envers l’acollida, la reubicació i la integració en territori menorquí de
les persones refugiades, alhora que han mostrat el seu rebuig cap a l’acord
de la Unió Europea amb Turquia, entenent que pot suposar la vulneració del
dret de garantir la protecció internacional de les persones migrades,

sol·licitants d’asil i refugiades. Atenent tot el que s’ha exposat, les
corporacions locals menorquines, de manera unànime,
RECLAMEM el següent:
- El compliment dels tractats internacionals i dels drets humans per tal de
garantir la protecció internacional de les persones migrades, sol·licitants
d’asil i refugiades.
- L’anul·lació de l’acord pres per la Unió Europea amb Turquia que suposa
la vulneració del dret de garantir la protecció internacional.
- El compliment per part del Govern espanyol dels compromisos de les quotes
de reubicació determinades per la Unió Europea i que les ampliï si així ho
requereix la situació de crisi humanitària.
- La posada en marxa de polítiques internacionals efectives de lluita
contra la desigualtat, la pobresa i els conflictes armats per tal de
garantir la seguretat econòmica, alimentària, política i mediambiental que
provoquen les migracions forçades.
Amb coherència amb tot el que es reclama, les corporacions locals
menorquines ens COMPROMETEM a:
1. Elevar (de manera conjunta i fent una delegació si fa falta) davant
del Govern espanyol i de les institucions europees l’exigència de
compliment de dret d’asil i de garantia de accés als sistemes de
protecció internacional de les persones migrades. Aprofitar els
espais de concertació d’autoritats locals, com ara la FELIB, per
estendre aquesta implicació.
2. Elevar (de manera conjunta i fent una delegació si fa falta) davant
del Govern espanyol i de les institucions europees el rebuig envers
els acords que vulneren la legalitat internacional i els drets
humans. Aprofitar els espais de concertació d’autoritats locals, com
ara la FELIB, per estendre aquesta implicació
3. Reiterar davant del Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears
la disposició de les administracions públiques menorquines d'acollir
i acompanyar en el procés d'integració a totes les persones
refugiades que arribin a l'illa, en el marc del pla d'actuació per a
la rebuda de refugiats a les Illes Balears, proposat el setembre de
2015 per la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes
Balears, i acordat amb les administracions insulars.
4. Donar suport a un programa d’acció humanitària amb les persones
refugiades a través del Fons Menorquí de Cooperació. L’aportació
económica de l’Ajuntament des Migjorn Gran a l’esmentat programa será
de 2.000€
5. Promoure accions d’informació i sensibilització de la ciutadania a
través
del
Fons
Menorquí
de
Cooperació
i
de
les
pròpies
administracions.
6. Mantenir un discurs públic coherent i de respecte amb els drets
humans per tal de col·laborar en la prevenció d’actes de racisme,
xenofòbia i islamofòbia.
7. Realitzar un projecte concret per part del Fons Menorquí de
cooperació, entitat que serà l'encarregada de fer el seguiment i
vigilància
8. Agrair la feina de les entitats especialitzades que fan feina en
l’atenció de les persones refugiades, d’aquelles que promouen accions
de sensibilització i mobilització de la ciutadania i, en particular,
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reconèixer la tasca del Fons Menorquí de Cooperació com a entitat
aglutinadora de les iniciatives de cooperació i solidaritat de
Menorca.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que a una reunió que varen tenir tots
els Batles hi va assistir un representant del Fons Menorquí de Cooperació i
aquest va proposar de fer una acció conjunta.
El Sr. Batle diu que aquesta acció conjunta comporta
econòmica de 2.000€ per a l’Ajuntament des Migjorn.

una

aportació

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.
Ameller, Sra. Al·lès, Sr. Triay Nadal i tres (3)abstencions del Sr. Verdú,
Sr. Triay Barber i Sr. Camps.
DOTZÈ.- RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE SUPORT A LA PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA
DE L'ESTABLERT A LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA DE LA LLEI 2/2014, DE 25
DE MARÇ, D'ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL (LOUS), REFERENT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA
XARXA DE SANEJAMENT PER A EDIFICIS NO PLURIFAMILIARS
La secretària llegeix la Declaració de suport de la pròrroga de la vigència
de l’establert a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2014, de 25
de març d’ordenació i ús del sòl (LOUS) referent a la implementació de la
xarxa de sanejament per a edificis no plurifamiliars
, que es transcriu a continuació:
“Són molts els ajuntaments de les nostres Illes que tenen en el seu terme
municipal algun nucli de població, urbanització, unitat d'actuació, polígon
o sector que, per una raó o una altra, no disposa, a dia d'avui, d'un
sistema d'evacuació d'aigües residuals connectat al clavegueram.
És ben clar que aquesta és una situació excepcional però també ben present,
i per aquest motiu, i per tal de donar cobertura a una realitat existent,
s'han anat succeint diverses regulacions en aquesta direcció.
En aquest sentit, Decret Llei 1/2010, de 25 de març, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general,
va establir una pròrroga de dos anys a l'obligació general d'evacuar les
aigües residuals pel clavegueram, permetent l'atorgament de llicències,
certificats de final d'obra i cèdules d'habitabilitat per a habitatges
unifamiliars aïllats, sempre que es contemplessin sistemes provisionals de
depuració d'aigües residuals de caràcter individual com a depuradores
d'aigua o fosses sèptiques estanques i homologades.
Posteriorment altres normatives van mantenir aquesta pròrroga, fins que la
Llei d'Ordenació i ús del sòl (LOUS), a través de la seva DT 4a, va atorgar
un nou termini de 3 anys, termini que finalitza el proper dia 23 de juny de
2016.
Davant l'imminent escenari que representa l'esgotament del termini, i que
ocasiona greus problemes a propietaris i ajuntaments a l'hora d'abordar
aquesta situació, la FELIB, a petició de varis ajuntaments afectats, va
establir conversacions amb el Govern de les Illes Balears per tal
d'aconseguir l'acord de prorrogar l'estabert en la Disposició transitòria
quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS),
referent a la implementació de la xarxa de sanejament per a edificis no
plurifamiliars.
Per aquest motiu, i en el marc d'aquestes converses,

•

Pedro Gaspar Moll Triay, batle de l'Ajuntament des Migjorn Gran, don
suport a la reivindicació municipalista encapçalada per la FELIB en
demanda d'un nou període de pròrroga de les prescripcions de la
Disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d'ordenació i ús del sòl (LOUS), referent a la implementació de la
xarxa de sanejament per a edificis no plurifamiliars.”

Obert el debat, el Sr. Batle explica que es un escrit que va remetre la
Felib on s’hi troben respresentats tots els municipis de Balears.
El Sr. Batle continua dient que la Felib els hi va demanar suport, encara
que no afecti directament al municipi de Ferreries ni al des Migjorn.
El Sr. Verdú respon que el partit popular des Migjorn no
prorrogar la moratòria del clavegueram, però no entén que
no disposen d’aquest servei no presentin un pla per a
obres. El Sr. Verdú conclou que passarà aquest termini de
a tres anys s’estarà igual.

està en contra de
els municipis que
executar aquestes
pròrroga i d’aquí

El Sr. Batle diu que ara és una imposició europea, i creu recorda que és
dóna un termini d’un any per redactar el pla i de dos anys per executar-lo,
i desprès ja no es donarà cap més pròrroga.
El Sr. Verdú recorda que desprès de 32 anys la urbanització de Cala Llonga
encara no té clavegueram.
El Sr. Verdú insisteix en que hi hagi un pla executat en el termini de tres
anys, ja que el que no pot ser és que Es Migjorn fes els deures en el seu
moment i d’altres encara no tinguin clavegueram.
El Sr. Batle conclou que s’ha fixat el termini d’un any per fer el pla i el
termini de dos per a la seva execució del calvegueram.
Sense cap intervenció, se sotmet
manifest i s’aprova per unanimitat.

a

votació

la

ratificació

l’esmentat

TRETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
13.1 El Sr. Batle desitja bones festes a tothom, tant a Migjorners com a
visitants, i desitja que siguin unes festes fantàstiques i de dalt de tot.
El Sr. Batle continua dient que desitja sort a tots els caixers que
participen a la qualcada.
El Sr. Batle comenta que enguany s’ha introduït un canvi en l’horari del
jaleo d’ases i esperà que vagi tot bé, sinó és així ja s’estudiarà que fer
de cara l’any que ve.
13.2 El Sr. Batle comenta que ha estat denunciat una altra vegada davant
del jutjat per part del Sr. Verdú i a més ara la denuncia afecta també a
tres treballadors municipals.
El Sr. Batle continua dient que ha d’anar a testificar el dia 7 de
setembre, per unes qüestions que ja es van tractar en el Ple del dia
26.3.2016 en relació a unes sancions de trànsit que havia llevat.
El Sr. Batle comenta que va donar les explicacions pertinents a nes Ple i
esperava que quedés així però ara ha rebut una nova denuncia davant el
jutjat.
El Sr. Batle comenta que ara ja no basta anar contra es Batle sinó que anam
contra empleats de l’Ajuntament.
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13.3 El Sr. Batle vol agrair que el Partit Popular al igual que l’equip de
govern s’abstingués a la votació de la llicència de l’hotel a la Comissió
Informativa d’Hisenda.
El Sr. Batle comenta que a la Comissió l’informe de secretaria era
desfavorable ja que la mercantil AGRYTURSA no havia fet efectiu el pagament
de la condició resolutòria que fes possible que fossin propietaris del 100%
dels terrenys
El Sr. Batle explica que es va acordar que si no feia efectiu el pagament
la mercantil AGRYTURSA la Junta de dia 26 de juliol no concediria la
llicència d’obres.
El Sr. Batle comenta que el pagament es va fer el diumenge vespre i dilluns
es va poder comprovar, per la qual cosa es va emetre un certificat per
poder escripturar-ho davant el registre de la propietat.
El Sr. Batle vol agrair l’esforç que han fet els tècnics municipals i
jurídics alhora de tramitar una llicència tant important pel municipi des
Migjorn.
El Sr. Batle conclou dient que aquests tràmits comporten uns ingressos de
343.000€ que arriben amb concepte del 10% del aprofitament, els quals en
gran part es destinaran a inversió, i uns 320.000€ en concepte de impost i
taxes de la llicència d’obres.
El Sr. Batle també vol agrair la feina feta per la regidora d’urbanisme.
13.4 El Sr. Verdú diu que el seu partit no ha denunciat als empleats
municipals sinó que deu ser cosa del jutge.
13.5 El Sr. Verdú comenta que esta content que s’hagués arribat a un acord
amb el tema de l’hotel i diu que ojala es poguessin fer més hotels.
13.6 El Sr. Verdú desitja sort als caixers i a les noves caixeres.
13.7 El Sr. Verdú comenta que el divendres es el pregó i demana quantes
cadires hi haurà reservades pels regidors.
El Sr. Batle respon que dues, una pel regidor i l’altre per un acompanyant.
13.8 El Sr. Triay Nadal comenta que el dimecres va tenir lloc el sopar de
carrer on hi varen assistir 312 persones i tot va sortir molt bé.
El Sr. Triay Nadal comenta que en finalitzar el Ple es repartiran entre els
regidors a qui entreguen les canyes verdes.
El Sr. Batle vol agrair la feina organitzativa feta pel regidor de festes
en relació al sopar
El Sr. Verdú comenta que el seu grup no hi va poder assistir perquè era el
seu aniversari i varen fer una festa d’aniversari a casa seva.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 14.10 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

