ACTA DE LA
27/03/2013.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 27/03/2013, 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. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sra. Nancy Lauren Tew

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
6.3.2013, sense entrar a debat, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- DECRETS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de les resolucions d’Alcaldia de data 28.1.2013 a
22.3.2013 i que fan referència a Recaptació (servei d’ajuda a domicili
gener i febrer 2013, padró xibit febrer i març 2013, pluavalies 2013,
servei de centre d’estades diürnes gener i febrer 2013, liquidació del mes
de gener i febrer 2013 del conveni per a la reserva i ocupació de places
d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència, padró de
serveis d’activitats culturals febrer i març 2013, padró poliesportiu
febrer i març 2013,padró impost sobre vehicles de tracció mecànica 2013,
devolució per ingressos indeguts, proposta de baixa activitats esportives
municipals per l'any 2012, baixa activitats i serveis esportius Municipals
gener 2013, baixa i devolució d’ingressos indeguts activitats esportives
municipals, renovació lloguer de nínxols, concessió comptador d’aigua,
baixa impost sobre vehicles de tracció mecànica 2013, liquidació d’impost
sobre vehicles de tracció mecànica 2013, padró de l’impost sobre béns de
naturalesa urbana 2013, baixa impost sobre vehicles de tracció mecànica
2013, impost sobre activitats econòmiques 4t trimestre 2012); Personal (
concessió d’assumptes propis 2013, premi per 20 anys d’antiguitat d’un mes
de descans, concessió de vacances 2013, reconeixement de trienni, permís de
paternitat, reclamació previa a la via laboral per modificacions
substancials de les condicions de treball); Cementiri (exhumació i
inhumació de restes, inhumació de cendres, inhumació de restes); Urbanisme
(llicències d’obra menor, ocupació de via pública per obres, llicència de
primera ocupació); Disciplina Urbanística (ordre d’execució per retallar
l’alçada de la bardissa de parets mitgeres); Intervenció (liquidació
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pressupost 2012, modificació de crèdits núm. 1/2013 amb càrrec a remanents
de
tresoreria,
incoació
expedient
i
modificació
de
crèdit
per
transferències); Organització (nomenament de Coordinador de Cultura,
nomenament de Coordinador d’Esports, designació batlessa accidental);
Contractació (inici d’expedient de contractació per l’autorització temporal
de la zona de domini públic marítim terrestre); Serves Socials (nomenament
membres comissió mixta de seguiment de Conveni), Policia Local ( designació
d’advocat per compareixença judicial d’un policia local); Subvencions
(sol·licitud de subvenció en espècia per el foment del producte turístic de
les Balears); Convivència ciutadana (rotulació de via urbana) i Alcaldia
(autorització matrimoni civil).
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- SENTÈNCIA NÚM. 77/13, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM.
0000050/2011 INTERPOSAT PER ANTONIO GOMILA, SA, DONAR-NE COMPTA
La secretària diu que en data 22.3.2013 (RE 257) el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 ha remés a l’Ajuntament la Sentència estimatòria de
data 19.3.2013 amb número 77/2013.
La secretària de la Corporació, passa a llegir el dictamen de la sentència
que es transcriu a continuació:
“1º ESTIMAR el recurso interpuesto por la procuradora de los Tribunales Ana
María Aniz, obrando en nombre i representació de Antonio Gomila SL, bajo la
dirección letrada de D. Fernando Carretero, contra la desestimación por
silencio del Ajuntament des Migjorn Gran de las reclamaciones de abono de
intereses de demora realizadas en fechas 16 de junio y 28 de setiembre de
2009, resolución que s’anula por no ser ajustada a derecho.
2ª DECLARAR el derecho de la actora a que l’Administración municipal
demandada le abone la cantidad de 8.620,71 por los intereses de demora
devengados, así como los intereses legales de dicha suma des de la fecha de
interposición del presente recurso y hasta su efectivo pago.
3ªDECLARAR la falta de legitimación pasiva de la Comunidad Autònoma de les
Illes Baleares.
4ª No se hace expresa imposición de las costas causadas.”
El Ple en resta assabentat.
QUART.- ADHESIÓ AL PROTOCOL RELATIU A LES CONDICIONS D'ÚS DE LOGOTIP "20
ANYS DE RESERVA DE BIOSFERA"
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que enguany fa el 20è aniversari de que l’illa de
Menorca va ser declarada Reserva de Biosfera, i per tal de commemorar
aquest aniversari el Consell Insular de Menorca ha remés als Ajuntaments de
Menorca un protocol sobre les condicions de l’ús del Logotip, per a tots
aquells que s’hi vulguin adherir.
Els membres de la Comissió acorden
l’adhesió a l’esmentat protocol.”

per

unanimitat,

proposar

al

Ple

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
del següent acord:

ÚNIC.- Acordar l’adhesió al protocol sobre les condicions d’ús del logotip
“20 anys Menorca reserva de Biosfera.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que el Consell Insular de Menorca
aquest any 2013 commemora els 20 anys de Menorca Reserva de Biosfera, i per
aquest motiu el Consell Insular de Menorca ha elaborat un logotip, que
proposa que sigui incorporat a tots els escrits de l’Ajuntament.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
CINQUÈ.- DENÚNCIA DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE MAÓ, CIUTADELLA, SANT LLUÍS, ALAIOR, ES MERCADAL, ES MIGJORN
GRAN I FERRERIES PER A LA PRESTACIÓ INTEGRAL DE NETEJA DE PLATGES, ELS
ACCESSOS I L'ENTORN (2010-2018)
El Sr. Batle retira el punt de l’ordre del dia, a l’espera de que la
regidora de turisme faci una sèrie de comprovacions.
SISÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS I APROFITAMENT DE PLATGES
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa de Serveis a la persona
de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“La Sra. Sánchez explica que s’ha modificat l’article 17 per tal de
permetre que els animals puguin accedir a la platja de Binigaus i Cala
Fustam. La regidora comenta que arrel d’una reunió de batles on es va
tractar el tema de promocionar el Camí de Cavalls i l’accés a les platges
verges, argumenta que no trobaven lògic promocionar aquest camí i impedir
l’entrada als animals a les platges era contradictori, per tant arrel
d’aquest tema i també per una proposta que van fer alguns propietaris de
cans, l’equip de govern va creure convenient modificar el mencionat
article.
En principi a la platja de Binigaus estaria permès amb un horari restringit
de 19’00 h a 09:00 h i a Cala Fustam les 24 hores.
Intervé la Sra. Gomila interessant-se amb el tema de la higiene, demana de
quina manera es faran complir les ordenances i comenta que el que li
preocupa més és el tema dels cavalls, la Sra. Sánchez manifesta que
certament aquest tema és el que més preocupa; en principi la Policia Local
haurà de vigilar i fer complir les ordenances, es comunicarà d’aquest canvi
al Servei de neteja de les platges per tal que n’estiguin al corrent i
també està previst comunicar-ho a la Delegació de Govern; comenta que l’any
passat la Delegació enviava policies de paisa per tal de controlar, és per
aquest motiu que sel’s hi posarà en coneixement d’aquest canvi d’ordenança.
La Sra. Baquero intervé diguent que actualment al fons de Binigaus ja hi
havia presència de cans, d’aquesta manera la policia podrà explicar-lis
l’existència de la platja de Cala Fustam i les horaris permesos per
Binigaus.
La Sra. Sánchez comenta que es tracta de provar com funciona, si realment
dóna molts problemes, igual que s’ha fet aquest canvi a favor de l’accés
dels animals a les platges es pot prohibir novament, s’ha de veure com va.
Es passa a votar i s’acorda per
socialista i dues (2) abstencions
l’adopció dels següents acords:
1r.- APROVAR
platges.

inicialment

tres (3)
del grup

l’ordenança

vots favorables del grup
popular, proposar al Ple

municipal

d’ús

i

aprofitament

de
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2n.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de l’esmentada
ordenança 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, el Sr. Batle explica que la modificació de l’Ordenança de
platges vol permetre que dues platges del municipi (Binigaus i Cala Fustam)
es pugui anar amb animals de companyia i cavalls, durant la temporada
estival. La platja de Binigaus tindrà un horari de 19.00 h fins a les 9.00
hores.
El Sr. Batle comenta que arran d’aquesta modificació, les platges hauran
d’estar més controlades, per això hi haurà més presència de la policia
local i es remetrà escrits a la Direcció Insular de l’Estat sol·licitant la
col·laboració de Seprona, sobretot en el cas de Cala Fustam, per tal de
garantir un bon ús de les platges.
El Sr. Verdú respon que el seu grup no està d’acord amb la modificació. Ja
que permetre l’accés a les platges d’aquests animals suposa una manca
d’higiene important i a més no s’ha de perdre de vista que vivim del
turisme. El Sr. Verdú diu que serà molt difícil controlar Cala Fustam.
La Sra. Baquero comenta que el fet de permetre els cans no vol dir que la
platja hagi d’estar bruta. La Sra. Baquero diu que s’hauria de veure que
passa aquest estiu.
El Sr. Verdú diu que el fet d’amollar cans no té res a veure amb els
banyistes.
El Sr. Batle comenta que les ordenances actuals permetien el trànsit
d’animals la resta de l’any i únicament estava prohibit en la temporada
d’estiu. La modificació de l’Ordenança preveu que els cans han d’anar
lligats. El Sr. Batle recorda que a la platja de Binigaus només es permetrà
a partir de les 19.00 h, per la qual cosa serà fàcil de controlar.
El Sr. Balte diu que les persones que tenen cans tenen els mateixos drets
que les altres. Amb aquesta modificació de l’Ordenança es vol provar com
va, si es veu que no funciona es tornaria a modificar l’Ordenança.
La Sra. Gomila respon que al municipi des Migjorn ja esta regulat el tema
dels cans, però no s’ha solucionat la brutícia que deixa als carrers.
La Sra. Baquero diu que si es té por de que no funcioni una cosa, no es
provaria res nou. La Sra. Baquero diu que davant de qualsevol imprudència
és fàcil cridar a la policia local, s’haurien de denunciar les
imprudències.
El Sr. Batle comenta efectivament hi ha persones que no respecten les
demés, però n’hi ha d’altres que en fan un bon ús i almanco sel’s hi ha de
donar una oportunitat.
El Sr. Verdú
problemes.

comenta

que

aquesta

modificació

no

aporta

res

més

que

La Sra Baquero diu que aquesta modificació de l’Ordenança vol donar una
oportunitat a les persones que tenen animals.

Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
cinc (5) vots a favor del grup socialista i quatre (4) vots en contra del
grup popular, la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal d’ús i
aprofitament de platges que queda redactada de la següent manera:
“ ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS I APROFITAMENT DE PLATGES
TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Aquestes normes tenen per objecte establir les condicions generals que
han de complir les diferents instal·lacions així com regular les activitats que es
realitzen a les nostres platges, a fi de protegir la salut pública i el medi
ambient, així com aconseguir una millora de la imatge del nostre litoral.
Article 2. El contingut de la present ordenança serà d'aplicació a totes les
platges del litoral maritimoterrestre d'aquesta illa així com a les instal·lacions
o elements que ocupin aquest espai.
Article 3. Aquestes normes entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears després d'aprovació pel Ple.
Article 4. Tot allò referent a aquesta ordenança ha de fer-se extensiu a les zones
de bany determinades per l'Ajuntament.
Article 5. La temporada d’estiu, a l’efecte de la present ordenança, s'estableix
per al període comprès des de Setmana Santa fins al 31 d'octubre.
TÍTOL II DE LA NETEJA
Article 6. La neteja de les platges serà realitzada, per gestió directa o
indirecta, per l'Ajuntament, amb la freqüència i horari previstos per a la gestió
adequada del servei.
Article 7. A les zones o parcel·les ocupades pels serveis de temporada, sigui quin
sigui l’ús que se’n faci, serà responsable de la neteja el titular de
l'aprofitament.
Article 8. A les zones on es realitzi algun tipus d'activitat distinta a
l'assenyalada en l'article anterior, ja sigui permanent o temporal, els seus
responsables hauran de mantenir les degudes condicions de neteja, sempre que
romanguin exercint la seva activitat, d'acord amb el que estableix el plec de
condicions.
Article 9. Queda terminantment prohibit qualsevol acte que pogués embrutar les
nostres platges, i el responsable estarà obligat a fer-ne la neteja immediata,
sense perjudici de les sancions que poguessin derivar-se per aquests fets.
Article 10. Els titulars dels serveis de temporada estan obligats a evitar que es
produesqui acumulació d’escombriaires a la zona, que han de fer net quan això sigui
necessari.
Article 11. L'evacuació d'aquests residus es farà obligatòriament
d'envasos i recipients normalitzats que s'establesquin.

en

el

tipus

Article 12. Queda terminantment prohibit per als usuaris de platges tirar qualsevol
tipus de residus a l'arena, ja que s’han d'utilitzar les papereres que s'instal·lin
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per a aquest fi. En cas que no s'instal·lin papereres, els usuaris hauran de
transportar els residus a un altre lloc destinat a aquest fi. Qualsevol infracció
d’aquest article serà sancionada i l'infractor quedarà a més obligat a la recollida
dels residus que hagi tirat.
Article 13. Les instal·lacions fixes de temporada de les platges i/o els
establiments regulats a l’article 27 de l’Ordre de 6 de juliol de 1992, hauran
d'atenir-se als horaris establerts per dipositar les escombraries provinents dels
seus negocis i seran sancionades si incompleixen aquesta norma.
Article 14. En exercici de les seves competències, l’Ajuntament, de forma directa o
indirecta, retirarà els residus que s'entremesclen amb la capa superficial de
l’arena.
Article 15. A fi de mantenir la higiene i la salubritat, ell personal de
l'Ajuntament vigilarà els abocaments i dipòsits de materials que puguin produir
contaminants i riscs d'accidents, en denunciarà els infractors i adoptarà les
mesures per impedir que se seguesquin produint actuacions d'aquest tipus, de tal
manera que donaran compliment al que disposa la Llei de costes, Reial decret
legislatiu 1032/1986, del 28 de juny, i Reial decret 1131/1988, de 30 de setembre,
sobre avaluació de l'impacte ambiental.

TÍTOL III DE LA PRESÈNCIA D'ANIMALS A LES PLATGES
Article 16. L'objecte del present títol és prevenir i controlar les molèsties i
perills que els animals puguin causar, tant a les persones com a les
instal·lacions.
Article 17. Es prohibeix, amb caràcter general, la circulació i permanència de
qualsevol tipus d'animals a la platja durant la temporada de bany (d’1 de maig a 31
d’octubre). No obstant, es permet la circulació i permanència de qualsevol tipus
d’animal a la platja de Binigaus durant la temporada de bany, en horari de 19.00
hores del vespre a 9.00 hores del matí, sempre i quan l’animal vagi lligat i
proveït de corretja i morrió (en el cas d’espècies perilloses).
Així, mateix es permetrà amb caràcter general la circulació i permanència de
qualsevol tipus d’animals a la platja de Cala Fustam durant tot l’any, sempre i
quan l’animal vagi lligat i proveït de corretja i morrió (en el cas d’espècies
perilloses).
La infracció d'aquest article comportarà la corresponent sanció, amb la instrucció
prèvia del corresponent expedient sancionador, a més del fet que l'infractor estarà
obligat a la immediata retirada de l'animal, i en allò que no preveu aquesta
ordenança s’aplicarà el que preveu l'Ordenança de tinença d'animals aprovada per
aquest ajuntament.
Article 18. El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat
subsidiària del propietari, serà responsable dels danys i perjudicis que ocasioni a
les persones, coses i al medi en general.
Article 19. Es considerarà que un animal està abandonat si no duu cap identificació
de l'origen o del propietari, ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit,
s'actuarà conformement amb el que preveu l'Ordenança de tinença d'animals aprovada
per aquest ajuntament.
Article 20. Es permet la presència de cans destinats a treballs de salvament o
auxili a persones necessitades, quan les circumstàncies així ho aconsellin. Queda
autoritzada expressament la presència de cans guia.
Quan per festes, concursos, celebracions, etc. sigui utilitzada la zona de platja i
això suposi la presència d'animals, aquests romandran en tot moment a les zones i
llocs autoritzats.

TÍTOL IV DE LA PESCA
Article 21. Queda prohibida la pesca realitzada des de la vorera durant la
temporada d’estiu. En els espigons existents a les platges del litoral podrà
realitzar-se sempre que hi hagi una distància d’almenys 30 metres fins a la vorera.
També queda prohibida la pesca submarina en l'àmbit de les platges o zones de bany.
Article 22. Qualsevol activitat de pesca quedarà supeditada a l'absència d'usuaris
a la platja.
Article 23. Queda prohibida l'entrada i sortida a la mar des de la platja als
pescadors submarins amb el fusell carregat, així com la manipulació en terra
d'aquest o d'altres instruments de pesca submarina que puguin suposar un risc per a
la seguretat de les persones.
TÍTOL V DE LES ACAMPADES I CIRCULACIÓ DE VEHICLES A LES PLATGES
Article 24. Les platges constitueixen un bé de domini públic, tant en la seva
modalitat d'ús com de servei públic, i se’n prohibeix expressament l'ús privatiu.
Article 25. Queda prohibit a totes les platges l'estacionament i la circulació de
vehicles de qualsevol tipus, de dues, quatre o més rodes, per tracció mecànica o
animal.
Article 26. La prohibició a què es refereix l'article anterior no serà d'aplicació
a aquells vehicles que amb caràcter diari fan la neteja, el manteniment i la
vigilància de les platges. Tampoc no serà d'aplicació als vehicles d'urgència,
seguretat , municipals i altres serveis semblants.
Article 27. Queda terminantment prohibida durant tot l'any i a qualsevol hora la
instal·lació de tendes de campanya, així com les acampades de qualsevol duració de
temps a totes les platges del nostre litoral.
Per a una millor utilització i gaudi de les nostres platges, només seran permesos
para-sols totalment diàfans en els seus laterals.
Article 28. Qualsevol tipus d'ocupació de platges haurà de disposar d'autorització
expressa de l'autoritat competent, d'acord amb els plecs de condicions.
Es recolliran les gandules diàriament, abans de finalitzar la jornada, i seran
apilades en grups mínims de sis, dins els límits de l'autorització, a fi de
facilitar la neteja de les platges.
Article 29. Queda terminantment prohibit fer fogueres a la platja, així com l'ús de
barbacoes i bombones de gas per fer foc.
Article 30. No es permetrà l'ús d'aparells sonors o instruments musicals quan pel
seu volum de sonoritat causin molèsties als altres usuaris de les platges, i seran
d’aplicació en aquest cas les normes particulars relatives a la protecció de
l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions aprovades per
l'Ajuntament.

TÍTOL VI DE LES EMBARCACIONS
Article 31. Queda prohibit el trànsit de qualsevol artefacte flotant, a excepció de
matalafs i flotadors, a l'interior de les zones abalisades per al bany.
Article 32. Queda prohibida la varada o permanència d'embarcacions, planxes de
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Article 33. La infracció de l'article anterior comporta la corresponent sanció, i
el propietari, a més, haurà de retirar immediatament l'embarcació. En cas que no hi
accedeixi, realitzarà la retirada personal de l'Ajuntament amb cost a compte de
l'infractor.
Article 34. D'acord amb el que disposa l'art. 69 del Reglament de costes, als trams
de costa que no estiguin abalisats com a zona de bany s'entendrà que aquesta ocupa
una franja de mar contínua a la costa d'una amplària de 200 metres lineals a les
platges i de 50 metres en els altres trams de costa.
Article 35. Dins les zones no abalisades per al bany no es podrà navegar a una
velocitat superior a 3 nusos i s’hauran d'adoptar les precaucions necessàries per
evitar riscs per a la seguretat de les persones.
Article 36. Respecte a la utilització de les motos nàutiques, als efectes de la
present ordenança, hom s’atendrà al que disposa el RD 259/2002, de 8 de març, pel
qual s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos
nàutiques.
TÍTOL VII DE LA PRÀCTICA DE JOCS
Article 37. Queden prohibits els jocs d’acord amb el que estableix la legislació
vigent.
Article 38. La pràctica de qualsevol tipus de jocs que puguin causar molèsties o
danys a tercers serà causa de sanció, sense perjudici de la responsabilitat que per
aquests danys pugui correspondre a l'autor o autors d'aquests.
Article 39. Podran realitzar-se aquest tipus de jocs a les zones lliures que hagin
estat assenyalades a aquest efecte, o bé
no causen molèsties ni danys a
instal·lacions ni plantes.
TÍTOL VIII DE LA VENDA AMBULANT
Article 40. Queda prohibida qualsevol activitat que manqui de la preceptiva
autorització municipal així com la venda ambulant de productes i serveis.
Article 41. La Policia Local podrà requisar la mercaderia a
realitzin la venda de qualsevol tipus de mercaderia a la platja.

les

persones

que

Article 42. Una vegada retirada la mercaderia, aquesta només podrà ser tornada
sempre que es presenti un justificant que acrediti la seva propietat.
Article 43. Independentment de l'anteriorment expressat
en
aquest
títol,
l'infractor haurà de fer efectiva la sanció abans de retirar la mercaderia de les
dependències municipals, exceptuant-ne la mercaderia perible, que haurà de ser
destruïda.
TÍTOL IX DE LA FAUNA I LA FLORA
Article 44. Queda totalment prohibit causar la mort intencionada de qualsevol
espècie de fauna i la destrucció de flora autòctona de l'ecosistema del litoral del
terme municipal i per extensió de les platges o zones de bany.
TÍTOL X D'INSTAL·LACIONS I ELEMENTS DE TEMPORADA

Article 45. Queda prohibit qualsevol ús de les passarel·les d'accés a la mar que no
sigui el de trànsit.
Article 46. Queda prohibit l'ús o la manipulació dels elements destinats a
salvament i vigilància de platges o zones de bany per a altres efectes distints als
que estan destinats per part de personal no autoritzat
TÍTOL XI RÈGIM SANCIONADOR
Article 47. Infraccions
Es consideren infraccions
aquesta ordenança.

les

vulneracions

de

les

prescripcions

contingudes

en

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
a) Infraccions lleus:
1) L'incompliment de les normes de neteja per part de l'usuari de la platja que no
es consideren greus en el punt b) d'aquest article.
2) L'ús d'aparells sonors o instruments musicals quan pel seu volum de sonoritat
causen molèsties als altres usuaris de les platges.
3) L'ús indegut de l'aigua de les dutxes i rentapeus.
4) La falta d'exhibició del permís de l'activitat autoritzada a requeriment dels
agents de l'autoritat.
5) La pràctica de jocs fora de les zones delimitades a aquest efecte o que
contravenguin el que estableix l'article 38.
6) Qualsevol ús de les passarel·les d'accés a la mar que no sigui el de trànsit.
b) Infraccions greus:
1) L'incompliment de les normes de neteja per part dels titulars dels serveis de
temporada de platja o de qualsevol altra activitat autoritzada per l'òrgan
competent.
2) La presència d'animals a la platja durant l'època de bany (excepte en els llocs
on estigui permès per la present ordenança), la responsabilitat de la qual cosa
correspondrà al posseïdor de l'animal.
3) El dipòsit en contenidors de materials en combustió per part dels usuaris de la
platja.
4) L'abandonament d'un animal a la platja.
5) La pràctica de la pesca en algun lloc de la platja no autoritzat o en època no
autoritzada.
6) L'ús de fusell o instrument de pesca submarina que pugui suposar risc per a la
seguretat de les persones.
7) L'estacionament o circulació de vehicles, de qualsevol tipus, a les platges.
8) La instal·lació de tendes de campanya, para-sols no diàfans en els seus laterals
o acampar a les platges.
9) Fer fogueres a la platja així com emprar barbacoes.
10) La venda ambulant.
11) L'ús o la manipulació per part de personal no autoritzat dels elements
destinats a salvament i vigilància de platges o zones de bany per a altres
efectes distints als que estan destinats.
12) La pesca submarina en l'àmbit de les platges o zones de bany fora del període
d’estiu.
13) La reiteració de falta lleu.
c) Infraccions molt greus:
1) L'abocament i dipòsit de matèries que puguin produir contaminació i risc
d'accidents.
2) La pesca submarina en l'àmbit de les platges o zones de bany en període d’estiu.
3) Realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense disposar
de la preceptiva autorització.
4) La varada o permanència d'embarcacions, planxes de vela, hidropedals, motos
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aquàtiques, etc. fora de les zones assenyalades i destinades a aquest fi.
5) La circulació d'embarcacions que contravengui el que estableix el títol IV
6) Nedar a platges amb bandera vermella.
7) El trànsit de qualsevol artefacte flotant, a excepció de flotadors i matalafs, a
l'interior de les zones abalisades per al bany.
8) La reiteració de falta greu.
Article 48. Sancions
De conformitat amb el que preveu la Llei de bases de règim local, articles 139, 140
i 141, i atenent a la tipificació i classificació de les infraccions en la Llei de
bases i en la present ordenança, les sancions per infracció de la present ordenança
seran les següents:
1) Infraccions lleus: multa de fins a 750 euros.
2) Infraccions greus: multa des de 751 euros fins a 1.500 euros.
3) Infraccions molt greus: multa des de 1.501 euros fins a 3.000 euros.
Article 49. Procediment.
Les denúncies seran formulades pels agents de l'autoritat o pels particulars, seran
tramitades conforme amb el procediment previst en la Llei 30/1992, de règim jurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i seran trameses
a l'Alcaldia, que resoldrà imposant la sanció que correspongui o trametent proposta
de sanció a l'Administració competent segons la competència.”

SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de
l’esmentada Ordenança, 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.
SETÈ.- ORDENANÇA MUNICIPAL DE SUBSTITUCIÓ DE SANCIONS ECONÒMIQUES PER A LA
REALITZACIÓ DE SERVEIS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa de Serveis a la persona
de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“La secretària de la comissió explica que es tracta d’una ordenança que
permetrà substituir el pagament de les sancions econòmiques municipals per
serveis en benefici de la comunitat. Comenta que en casos de sancions
imposades per infraccions urbanístiques, infraccions admnistratives molt
greus o per sancions tributàries no serà objecte d’aquesta ordenança igual
que en els casos de reincidents.
La Sra. Gomila comenta que no veu molt clar el criteri a seguir per tal de
decidir quines persones s’hi podran acollir i quines no. La Sra. Sánchez
contesta que l’ordenança marca les condicions que la gent haurà de complir.
Es passa a votar i s’acorda per tres (3) vots a favor del Grup socialista i
dues (2) abstencions del Grup popular, proposar al Ple l’adopció dels
següents acords:
1r.- APROVAR inicialment l’ordenança municipal de substitució de sancions
econòmiques per la realització de serveis en benefici de la comunitat.
2n.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de l’esmentada
ordenança 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, el Sr. Batle explica que aquesta nova Ordenança permet que
persones a les quals sel’s imposa una sanció municipal, sinó la poden pagar
la pugin compensar amb treballs amb benefici de la comunitat.
El Sr. Batle comenta que s’ha près com a model l’Ordenança des Castell i
suposa una sortida per aquells que no poden pagar la sanció.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal
sancions econòmiques per la realització de serveis
comunitat:

de
en

substitució
benefici de

de
la

“ORDENANÇA MUNICIPAL DE SUBSTITUCIÓ DE SANCIONS ECONÓMIQUES PER LA REALITZACIÓ DE
SERVEIS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'article 25.2 de la Constitució Espanyola contempla, entre les funcions de les
penes i mesures de seguretat, la reinserció social del condemnat, que és aplicable,
en quant al principi del Dret Penal i, amb certs matisos, al Dret Administratiu
Sancionador.
En conseqüència, el component educatiu i la vocació social que tota pena comporta,
compleix amb la finalitat establerta en l'article 25.2 de la CE, i amb l'exigència
de justícia que consagra l'article 1 de la Constitució; tot allò sens perjudici de
la funció punitiva de les penes i sancions, que també és constitucionalment
legítima.
A aquest efecte, l'article 39.1 del Codi Penal, recull com a reducció de pena
privativa de drets, els treballs en benefici de la comunitat, definits en l'article
2.a) del RD 515/2006, de 6 de maig, pel que s'estableixen les circumstàncies
d'execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat i de localització
permanent de determinades mesures de seguretat, així com de la suspensió de
l'execució de les penes privatives de llibertat, tot allò en el següent sentit: “La
pena privativa de derechos, que no podrá imponerse sin el consentimiento del
penado,
que le obliga a prestar su cooperación no retribuida en determinadas
actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de
similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños
causados o de apoyo o asistencia a las víctimas”.
En aquest sentit, la present Ordenança està encaminada a proporcionar a un
determinat col·lectiu una alternativa al compliment de les sancions pecuniàries que
s'imposin com a conseqüència de la infracció de determinades normes. La qual cosa
s'articula mitjançant la possibilitat d'acollir-se a la substitució de la multa per
la realització de serveis en benefici de la comunitat, que vénen a reparar el
perjudici derivat de l'il·lícit, amb inspiració del principi de reeducació i el
caràcter exemplar de les sancions.
Article 1.- Objecte.
La present ordenança té per objecte regular el dret de les persones incloses en el
seu àmbit, d'aplicació subjectiva, d'acollir-se a la possibilitat de compliment
alternatiu de les sancions econòmiques que s'imposin per la comissió d'infraccions
administratives, en el pagament de la seva quantia, mitjançant la realització de
serveis en benefici de la comunitat.
Article 2.- Concepte.
1. Es considera com a servei en benefici de la comunitat, la prestació de la
cooperació personal no retribuïda en determinades activitats d'utilitat pública,
amb interès social i valor educatiu, que serveixi de reparació a la comunitat
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perjudicada per l'il·lícit administratiu, no supeditada a aconseguir interessos
econòmics.
2. Els serveis en benefici de la comunitat es podran desenvolupar en qualsevol
àmbit d'activitat de competència municipal.
Article 3.- Àmbit d'aplicació
1.

La present Ordenança serà d'aplicació alternativa al compliment de les
sancions econòmiques, mitjançant el pagament de la quantia, que s'imposi per
infraccions a l’Ordenança d’exercici de la venda ambulant o sedentària,
l’Ordenança de tinença d’animals, l’Ordenança per a la protecció de
l’atmosfera davant de la contaminació per renous i vibracions, l’Ordenança
municipal de trànsit, l’Ordenança especial reguladora de la neteja i
tancament de terrenys i solars, l’Ordenança reguladora dels horaris
d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives, l’Ordenança
municipal de publicitat dinàmica, l’Ordenança de civisme i ciutadania i
l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges.

2.

Quedaran exclosos, en tot cas, de l'àmbit d'aquesta norma qui resultin
sancionats per:
sancions tributàries o urbanístiques
les persones jurídiques
les persones reincidents en la comissió d’infraccions urbanístiques, encara
que sigui potestat del Batle la seva exclusió o no
infraccions administratives que tinguin la classificació de molt greus.

a)
b)
c)
d)
3.

Únicament es podran acollir a la present disposició les persones físiques
d'entre 14 i 65 anys (ambdós inclosos) que compleixin les condicions que tot
seguit es ressenyen:
a) No haver estat sancionats, mitjançant resolució ferma, en els dotze mesos
anteriors a la data de la denúncia, per infracció del mateix o altre precepte
de la norma per la que s'hagi imposat la corresponent sanció.
b) No comptar amb cap informe desfavorable per la substitució de la multa en un
expedient anterior.
c) No tenir pendent, en executiva, cap deute amb aquesta administració.

4.

Criteris relatius a trams d'edat i condicions d'aplicació de serveis en
benefici de la comunitat:
a) Tram d'edat: 14 a 23 anys: Per considerar-lo període formatiu, serà
d'aplicació després de la petició de l'interessat.
b) Tram d'edat: 24 a 65 anys: Persones amb ingressos inferiors a 1,5 segons
l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), família nombrosa,
famílies amb ascendents o descendents amb discapacitat o Dependència
reconeguda,
sent
d'aplicació
l'abans
esmentat
després
d'acreditar
documentalment
qualsevol
d'aquestes
circumstàncies
la
petició
de
l'interessat.

Article 4.- Procediment.
1.

Una volta notificada la sanció econòmica que hagi recaigut en el corresponent
expedient sancionador, el sancionat que reuneixi les condicions establertes a
l'article anterior es podrà acollir a la possibilitat de substituir el pagament
de la multa que s'hagi imposat, mitjançant la realització de serveis en benefici
de la comunitat, igualment s'hi podrà acollir, si ho desitja, al rebre la
notificació de la resolució d'inici de l'expedient sancionador, amb proposta de
multa.

2.

En el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la data de la notificació
de la resolució, mitjançant la qual s'informarà de l'alternativa que regula la
present Ordenança, la persona sancionada econòmicament podrà elevar instància a
l'Alcaldia on manifestarà el seu consentiment i voluntat de que li sigui
aplicable com a sanció alternativa el realitzar els serveis en benefici a la
comunitat. Juntament amb l'escrit de la sol·licitud, model del qual s'adjunta a
la present Ordenança com a “ANNEX I”, i s'haurà d'adjuntar obligatòriament una
còpia del DNI del sol·licitant i, en el seu cas, de tots els signants, un
telèfon de contacte i , en el seu cas, autorització per escrit del pare, mare o

tutor legal, en el cas de menors. No
compleixi els requisits abans esmentats.

s'acceptarà

cap

sol·licitud

que

no

3.

Presentada la sol·licitud en temps i forma, aquesta es remetrà a la Unitat
Administrativa encarregada de la instrucció de l'expedient, la qual després de
verificat que reuneix el compliment de les condicions previstes en la present
Ordenança, dintre del termini de 10 dies hàbils remetrà la sol·licitud juntament
amb un informe de l'instructor, si fos necessari, al Sr. Batle, el qual
procedirà a dictar la corresponent Resolució en el sentit d'estimar, o no, la
sol·licitud de compliment alternatiu dels serveis en benefici de la comunitat
ordenant, donat el cas, la suspensió de l'execució de la sanció econòmica, amb
les següents indicacions i donat el cas de que aquesta hagi estat estimada:
1.
Lloc o entitat al que hagi estat assignat
2.
Característiques del servei o activitat que haurà de desenvolupar.
3.
Lloc, data i hora en què haurà de comparèixer a tal efecte.
4.
Persona responsable del seguiment
5.
Determinació del número de jornades i dies en què es durà a terme el servei,
especificant l'horari que correspongui efectuar.
4.

Si el sol·licitant no complís les condicions necessàries per acollir-se a
aquest benefici, es dictarà resolució declarant la no acceptació de la
sol·licitud, amb expressió de la causa.

5.

En tot cas, la Resolució es dictarà en un termini màxim de 20 dies des de la
presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini abans esmentat sense
haver-se resolt, la Resolució que s'adopti serà en el sentit d'estimar la
sol·licitud presentada, i determinar la manera en que s'ha de dur a terme el
compliment substitutori de la sanció econòmica, en els termes fixats en
l'apartat 3 d'aquest article.

Article 5.- Execució de la mesura.
1.

Finalitzada l'execució dels serveis en benefici de la comunitat, la persona
responsable del seu seguiment, dintre del termini màxim de 15 dies, emetrà
informe expressiu de la realització d'aquests.

2. Si l'informe resultés favorable, aquest s'adjuntarà a l'expedient i es procedirà
a dictar resolució declarant la compensació de la sanció econòmica, la qual es
deixarà sense efecte en l'import establert.
3. Si l'informe resultés desfavorable, s'aixecarà la suspensió de la sanció
econòmica i s'ordenarà prosseguir les actuacions que corresponguin per a la
recaptació íntegra de la sanció. Procedirà l'emissió d'informe desfavorable per
la no assistència de l'obligat/-a, a una o algunes de les jornades que
s'haguessin determinat, o per la manifesta desatenció de les ordres i/o
instruccions de l'encarregat del servei al que ha estat adscrit..
Article 6.- Duració de la jornada de prestació del Servei.
1.

La jornada de prestació del servei en benefici de la comunitat tindrà una
duració no inferior a quatre hores diàries ni superior a vuit hores diàries, amb
un mínim d'una jornada i un màxim de 20 jornades, i es regirà pel principi de
programació i flexibilitat, per fer compatible el normal desenvolupament de les
activitats diàries de l'obligat amb el correcte compliment de la jornada.

2.
Els serveis
remunerat.

en

benefici

de

la

comunitat,

en

cap

cas,

tindran

caràcter

Article 7.- Valoració.

Per el càlcul del temps a dedicar, es farà la correspondència de 1 hora de serveis
a la comunitat
per cada 20 de l’import de la sanció.
Article 8.- Seguiment i control.
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1. En la realització dels serveis, l'obligat haurà de seguir les ordres i
instruccions dels encarregats del servei, els quals s'informaran sobre la
seva execució.
2. L'informe desfavorable durà aparellades les conseqüències previstes en
l'article 5.3 de la present Ordenança i la impossibilitat d'acollir-se en un
futur a la substitució de les sancions econòmiques per a la realització de
serveis en benefici de la comunitat.
Article 9.- Risc i ventura.
1. La persona que s'aculli a l'establert a la present Ordenança, executarà
els serveis en benefici de la comunitat, corrent en el referent a
malalties i accidents, al seu risc i ventura
2. No obstant l'anterior, l'Ajuntament subscriurà una pòlissa d'assegurances
que beneficiï als sancionats, i que cobreixi els riscos provinents del
compliment dels serveis en benefici de la comunitat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.A la present ordenança igualment li serà d'aplicació, a més de la substitució de les
sancions econòmiques, la reparació econòmica dels danys materials causats a qualsevol
tipus de béns i/o immobles municipals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.La present ordenança serà d'aplicació, a partir de la seva entrada en vigor, afectant
també tots els expedients sancionadors que es trobin en tramitació en aquest moment,
això com a totes les sancions que no siguin fermes en via administrativa. En aquest
cas el termini per sol·licitar la substitució de la multa en benefici de la comunitat
es comptarà a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta disposició.
DISPOSICIÓ FINAL.Aprovada definitivament aquesta Ordenança es trametrà còpia íntegra i fefaent d'aquesta
a l'Administració Insular de l'Estat i es publicarà íntegrament el seu text en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, entrant en vigència una vegada transcorrin 15
dies a comptar de la seva total publicació.
ANNEX I
Nom
i
cognoms............................................................................
................DNI.......................,
amb
domicili
al
carrer/plaça.......................................................................
núm..............de.................................CP...........,
telèfon..............................................,
correu
electrònic...................................................................
MANIFESTA:
Que ha rebut notificació de la Resolució d'Alcaldia d'inici/resolució de
l'expedient sancionador núm.
.................., instruït per infracció a l'art.
..............
de
..................................................................................l
a qual cosa suposa una sanció de .................................euros.
Que tenint coneixement de la possibilitat que ofereix l'Ordenança municipal de
substitució de sancions econòmiques per a la realització de serveis en benefici de
la comunitat.
SOL·LICITA:

Una entrevista amb l'instructor de l'expedient, per tal de poder valorar el seu cas
i poder acollir-se de forma voluntària a ala realització de serveis en benefici de
la comunitat per a la substitució de la sanció econòmica.
Es Migjorn Gran, a .............. de ..................................de 20
Signat .................................
•

Sr. Batle de l'Ajuntament des Migjorn Gran

(CAS DE MENOR D'EDAT)
El
menor..............................................................................
..............DNI.......................,
amb
domicili
al
carrer/plaça.......................................................................
núm..............de.................................CP...........,
telèfon..............................................,
correu
electrònic...................................................................
MANIFESTA:
Que ha rebut notificació de la Resolució d'Alcaldia d'inici/resolució de
l'expedient sancionador núm.
.................., instruït per infracció a l'art.
..............
de
..................................................................................l
a qual cosa suposa una sanció de .................................euros.
Que tenint coneixement de la possibilitat que ofereix l'Ordenança municipal de
substitució de sancions econòmiques per a la realització de serveis en benefici de
la comunitat.
SOL·LICITA:
Una entrevista amb l'instructor de l'expedient, a la qual acudirà acompanyat del
seu pare, mare o tutor legal, per tal de poder valorar el seu cas i poder acollirse de forma voluntària a a la realització de serveis en benefici de la comunitat
per a la substitució de la sanció econòmica.
AUTORITZACIÓ
Nom
i
cognoms.........................................................................
...........................DNI........................ i com a tutor/a legal ,
sol·licita que es tingui en consideració la present sol·licitud, la qual recolza
amb la seva autorització.
Es Migjorn, a ...... de .......................................de 20..
Signat.............................................
Sr. Batle de l'Ajuntament des Migjorn Gran”

SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de
l’esmentada Ordenança, 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.
VUITÈ.- REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL "COWORKING MIGJORN"
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa de Serveis a la persona
de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
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“La Sra. Sánchez explica el reglament. Comenta que un grup de joves que
treballen pel seu compte als seus domicilis, van demanar a l’Ajuntament un
local o un espai per tal de poder-lo utilitzar conjuntament per tal que
cada persona faixi la seva feina. Considerant que és una manera de fomentar
l’ocupació i les noves iniciatives empresarials, l’Ajuntament va creure
interessant donar sortida a aquesta petició i es va pensar amb el local on
antigament s’hi trobava la biblioteca, el carrer Mirada del Toro, 7. Per
tal de regular les normes dels usuaris, el funcionament, horaris i demés
s’ha creat aquest reglament.
Intervé la Sra. Gomila diguent que s’ha llegit el reglament i que ha vist
que l’Ajuntament es feria càrrec de les despeses de llum, aigua i telèfon,
comenta que està d’acord amb fer front al llum i aigua, però que no així el
tema del telèfon. La Sra. Baquero explica que es va fer una comparativa amb
les despeses de l’actual biblioteca i d’aquí que es posàs la quota de 40
que cada usuari abonarà mensualment. Comenta que de totes maneres s’anirà
veient com funciona i si aquest preu està ajustat per tal de cobrir les
despeses.
Es passa a votar i s’acorda per tres (3) vots a favor del Grup socialista i
dues (2) abstencions del Grup popular, proposar al Ple l’adopció dels
següents acords:
1r.- APROVAR
Migjorn”

inicialment

el

reglament

de

funcionament

del

“Coworking

2n.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de l’esmentada
ordenança 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, el Sr. Batle explica que l’Ajuntament vol habilitar
l’antiga biblioteca municipals com un espai per a joves empresaris. El Sr.
Batle diu que en aquest punt s’aprova el reglament d’ús i desprès
s’aprovarà la taxa a pagar per a la seva utilització.
El Sr. Batle comenta que amb aquest espai
empresaris que ajudin a sortir de la crisi.

es

vol

incentivar

a

nous

La Sra. Baquero diu que aquest espai també es utilitzat per l’Associació
d’Amics de l’Art. La Sra. Baquero comenta que amb l’habilitació d’aquest
espai no es vol guanyar diners, el que pagaran els nous empresaris anirà
destinat a sufragar les despeses que generi.
El Sr. Batle explica que hi va haver dues persones interessades en
l’habilitació d’un espai i a partir d’aquí va començar a gestar-se el tema.
El Sr. Verdú respon que el seu grup hi esta d’acord, però demanar si la
rehabilitació de l’espai ja esta feta.
El Sr. Batle diu que s’habilitarà sis espais, que les taules han estat
cedides pels tres fusters del poble i s’ha dotat amb cadires de
l’Ajuntament, així mateix, l’Ajuntament ha contractat la instal·lació d’una
ADSL.
La Sra. Baquero comenta que l’espai ja es va arranjar per la Migjornale.
El Sr. Batle diu que en pocs dies estarà aclarit, ja que l’espai no té
tancament de cap tipus.

El Sr. Verdú respon que el seu grup està d’acord amb la proposta.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del “Coworking
Migjorn”:
“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL “COWORKING MIGJORN”

L'Ajuntament des Migjorn Gran pretén habilitar un espai per a joves i empresaris
per a fomentar l'ocupació i les noves iniciatives empresarials.
L'Ajuntament des Migjorn Gran posa a disposició d'aquest nou centre l'espai conegut
com “antiga biblioteca” situada al c/ Mirada del Toro, 7 del nucli urbà des Migjorn
Gran, però conservarà les facultats de tutela i de fixació de les normes bàsiques
d'organització tal i com es detalla en aquest Reglament.
I. Disposicions Generals
Article 1. Objecte
Aquest Reglament té per objecte regular el funcionament del “coworking Migjorn” i
de les seves instal·lacions.
Article 2. Definició del Coworking Migjorn
El “Coworking Migjorn” és una acció impulsada per l'Ajuntament, per el foment de la
creativitat, la interacció i la col·laboració entre professionals mitjançant la
interacció, el traspàs de contactes i l'intercanvi d'idees i experiències.
Els objectius del “Coworking Migjorn” són el d'oferir un espai de treball compartit
per a emprenedors i empresaris que inicien el seu projecte, fomentar la creativitat
per impulsar noves iniciatives i promoure la col·laboració entre professionals
compartint idees i projectes.
L'Ajuntament des Migjorn Gran cedirà temporalment l'ús del local municipal situat
al c/ Mirada del Toro, 7 a les noves empreses interessades, perquè puguin comptar
amb un local per a desenvolupar les seves activitats i aconseguir llurs objectius
Article 3. Instal·lacions que integren el Coworking Migjorn
L'Ajuntament posa a disposició del “Coworking Migjorn” el local municipal situat al
c/ Mirada del Toro, 7.
Article 4. Beneficiaris del Coworking Migjorn
Poden beneficiar-se dels serveis d'aquest centre aquelles persones físiques o
jurídiques amb un projecte empresarial que la Comissió d’avaluació, seguiment i
validació, creada a l'efecte, consideri que té possibilitats de supervivència.
II. Procediment i tramitació de les sol·licituds
Article 5. Petició
L'Ajuntament farà una convocatòria pública perquè totes
emprenedores interessades pugin presentar els seus projectes.

aquelles

persones

Les sol·licituds s'han de presentar en el registre d'entrada de l'Ajuntament
mitjançant el model normalitzat d'instància de sol·licitud que es lliurarà a la
persona interessada.
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En el full de sol·licitud s'han de fer constar les dades de la persona física
promotora i les del projecte; a més, s'han d'acompanyar de memòria descriptiva del
projecte empresarial.
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions
fixades en aquest Reglament i les que específicament es puguin establir en la
resolució corresponent.
L'Ajuntament podrà demanar l'ampliació d'informació aportada en aquells casos en
què es consideri necessària aquesta informació addicional.
La selecció d'empreses que poden gaudir dels serveis del “Coworking” la farà la
Comissió d'Avaluació, Seguiment i Validació.
Article 6. Comissió d'Avaluació, Seguiment i Validació
Aquesta Comissió estarà formada per:
a) el Batle
b) dos regidors
c) tècnic municipal
d) secretaria-interventora de la corporació
Article 7. Adjudicació
Aquesta Comissió d’Avaluació, Seguiment i Validació és l'encarregada de seleccionar
els projectes que podran gaudir dels avantatges oferts el “Coworking” i elevaran la
proposta corresponent per tal que el Batle o òrgan en qui ho delegui, dicti la
resolució corresponent.
Contra aquesta resolució les persones interessades poden presentar el corresponent
recurs de reposició.
Article 8. Conveni particular
Un cop aprovat el projecte per a la Comissió d'Avaluació, Seguiment i Validació, és
signarà un conveni entre la persona física o jurídica promotora i l'Ajuntament.
Aquest conveni regularà les condicions específiques de la cessió de l'ús de l'espai
en el “Coworking”.
III. Funcionament del “Coworking”
Article 9. Titularitat i gestió
L'Ajuntament des Migjorn Gran és el titular del “Coworking”
Article 10. Horaris i calendari
L'horari del “Coworking” serà de dilluns a divendres de les 9.00 h a 20.00 hores i
els dissabtes de matí de 9.00 a 14.00 h..
Les instal·lacions del “Coworking” han de romandre tancades en les dates
assenyalades com a festius en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Així mateix, no es poden fer activitats en diumenge ni en els dies que
tenguin la consideració de festa local.
Excepcionalment, és pot permetre la realització d'activitats fora del horari i/o
calendari del centre sempre que aquest s'hagi fonamentat adientment per part de
l'empresa o la persona sol·licitant.
Així mateix, es preveu que el centre pugui ser utilitzat com espais d'exposició per
part de l'Associació Amics de l'Art en el marc de l'organització de la Migjornale,
entre d’altres.
Article 11. Drets i deures dels usuaris del centre
La condició d’usuari del “Coworking” comporta el dret a la cessió de l'ús d'un
determinat espai per un temps definit.

L’usuari té dret a rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja i
té l'obligació de fer-ne un bon ús d'acord amb les condicions establertes al
conveni particular.
L'empresa que gaudeixi d'una d'aquestes cessions té la responsabilitat de mantenir
les instal·lacions en el mateix estat en que es trobaven abans d'utilitzar-se. Per
això, ha d'assumir qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions o el
material que hi hagi. L'empresa ha de reposar aquells materials que resultin
malmesos.
Només resten a
corresponent.

disposició

dels

usuaris

l'ús

dels

espais

fixats

en

el

conveni

La realització d'algun tipus de publicitat, pròpia o de terceres persones, en el
“Coworking” ha de ser autoritzada prèviament.
Cada usuari del centre té dret a col·locar un rètol informatiu que s'ajusti a les
pautes d'estil i format dels ja existents al recinte.
Resta expressament prohibit subarrendar o cedir part de l'immoble.
Únicament poden accedir
als serveis del centre les empreses cessionàries i les
persones degudament autoritzades.
Els usuaris del centre tindran que equipar les instal·lacions amb el material
necessari per l'exercici de la seva activitat (taules, cadires, ordinadors,
prestatgeries, impressores, fax...)
La neteja diària del centre anirà a càrrec dels usuaris del centre.
Article 12. Facultats i obligacions de l'Ajuntament
L'Ajuntament cedirà, a través del “Coworking” l'immoble situat al c/ Mirada del
Toro, 7.
L'Ajuntament es dotarà l'espai de energia elèctrica, aigua i telèfon i n'assumirà
les despeses.
L'Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres
persones i coses causats pels seus membres, depenents i usuaris de les entitats o
associacions organitzadores dels diferents actes i/o activitats, i té en aquests
casos la condició de tercer.
L'Ajuntament no es fa responsable dels elements que siguin aportats per a cadascuna
de les empreses que formin part del “Coworking”.
Així, mateix pot exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i
inspecció i adoptar les decisions que escaiguin. Per poder exercir aquestes
potestats, l'entitat cessionària ha de proporcionar informació i documentació que
si la requereixi i col·laborar en tot allò que se li demani.
IV. Mesures de seguretat
Article 13. Mesures de control i seguretat
Els usuaris del centre estan obligats a comunicar a l'Ajuntament el personal que
forma part de cada empresa.
Es comunicarà a l'Ajuntament qualsevol anomalia o deficiència que es produeixi en
les instal·lacions o els serveis.
V. Règim disciplinari
Article 16. Infraccions

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

Es podrà rescindir el conveni particular a qualsevol entitat que no sigui
respectuosa amb les instal·lacions o que no compleixi les obligacions o requisits
fixats en aquest Reglament o en l'esmentat conveni.
Disposició Final
Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà del dia en que es publiqui de forma
definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici que hagi
transcorregut el termini fixat en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
LBRL.
ANNEX
CONVENI PARTICULAR PER A LA CESSIÓ D'US DE L'ESPAI MUNICIPAL SITUAT AL CARRER
MIRADA DEL TORO, 7
REUNITS
D'una part:
El
Sr/a...............................................................................
......................................................................
amb
NIF....................................amb
domicili...........................................................................
............
carrer.............................................................................
..........................................................................
que
actua
en
nom
i
interès
propi
i
de
l'empresa..........................................................................
............
amb
CIF................................................................................
.................................................................
D'altra part:
El
Sr/a...............................................................................
......................................................................
en
qualitat
de.................................................................................
..........................................................
de l'Ajuntament des Migjorn Gran, i per tant, en nom i representació d'aquest,
facultat
per
aquest
acte...............................................................................
................................., assistit per la secretària de l'Ajuntament des
Migjorn
Gran.....................................................................que
en
dona fe.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per actuar i
formalitzar aquest conveni.
ANTECEDENTS
Primer.- L'Ajuntament des Migjorn Gran és el propietari de l'espai dedicat al
“Coworking” situat al carrer Mirada del Toro, 7.
Segon.- Un dels objectius de l'Ajuntament es fomentar l'ocupació i les noves
iniciatives empresarials.
Tercer.El
Sr./a.........................................................va
presentar una sol·licitud per accedir al “Coworking” per tal de desenvolupar una

activitat empresarial que rep el nom.......................l'objecte de la qual és
definit per l'activitat:.................................................
Quart.- El projecte és, a parer dels responsables tècnics de la Comissió
d’Avaluació, Seguiment i Validació, adient a les finalitats i característiques
d’aquest, per la qual cosa la seva activitat es considerada viable i inclosa dins
de les permeses pel seu reglament.
En virtut del que acaben d’exposar, ambdues parts convenen l’esmentada cessió d’ús
d’acord amb els següents pactes:
PACTES
I.

L’objecte d’aquest conveni és la cessió d’ús privatiu, per part de
l’Ajuntament , de l’espai situat al c/ Mirada del Toro, 7, per un termini
d’un any, prorrogable fins un màxim de 3 anys i revisable per períodes de 6
mesos.

II.

El cessionari o cessionària de l’espai s’obliga a destinar l’espai cedit a
l’activitat prevista als antecedents i a mantenir-lo en perfecte estat.
Permetre-hi l’accés de qualsevol persona autoritzada per l’administració del
centre per a qualsevol inspecció, obre o manteniment.
Complir els requeriments i les directrius establertes per l’administració del
centre quant a normes de funcionament i coneixement de l’evolució del
projecte empresarial
Complir i seguir les disposicions del Reglament de règim intern i acceptar
les sancions que es puguin derivar del seu incompliment
Així mateix, es prohibeix expressament als components del projecte
cessionari:
a) subarrendar o cedir, íntegrament i en part, l’espai cedit.
b) Fer les obres en l’espai assignat sense autorització prèvia de
l’administració del centre
c) Manipular o emmagatzemar en l’espai cedit materials inflamables, pudents,
tòxics o de qualsevol tipus que suposin molèstia o perill per als ocupants
de l’edifici.

III.

Els cessionaris es fan responsables, davant de terceres persones i d’altres
administracions públiques de les conseqüències que es puguin derivar de
l’activitat que desenvolupen.

IV.

Els cessionaris es comprometen a complir les obligacions que es derivin de la
seva activitat davant els diferents òrgans de l’administració.

V.

Aquest conveni podrà ser prorrogat, per acord previ de les parts, en períodes
successius de 6 mesos, fins un màxim de 3 anys a comptar des de la data de la
signatura.

VI.

Les empreses cessionàries, per la seva banda, podran donar per rescindit el
conveni, de forma unilateral i abans del termini fixat, amb un avís previ
d’un mes d’antelació

I perquè així consti, en prova de conformitat, signem aquest conveni, per
triplicat, en tots els fulls i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a
l’encapçalament.”

SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de
l’esmentada Ordenança, 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.

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

NOVÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL: APROVACIÓ DEFINITIVA
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que aquesta Ordenança ja va passar per Ple, i durant
el tràmit d’exposició pública, l’Ajuntament ha dut a terme el projecte
d’ampliació del cementiri.
El Sr. Batle comenta que atès que es disposarà de més espai al cementiri,
es vol rebaixar el preu dels nínxols i columbaris. Així mateix, el Sr.
Batle comenta que a Migjorn es més car que altres municipis.
Els membres de la Comissió
l’adopció del següent acord:

acorden

per

unanimitat,

proposar

al

Ple

1r.- Estimar les reclamacions presentades en data 28.02.2013
2n.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa de cementiri municipal
3r.- Publicar l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació de
l’ordenança en el butlletí oficial de les Illes Balears, sense que entrin
en vigor fins que s’hagi duit a terme l’esmentada publicació.
4t.- D’acord amb el que disposa l’article 19. 1 del Text Refós de la Llei
de les Hisendes Locals, contra l’esmentat acord els interessats legítims
podran interposar el corresponent recurs contenciós administratiu, a partir
de la seva publicació en el Butlletí oficial de les illes Balears, en la
forma i terminis establerts per la llei reguladora de jurisdicció
contenciosa administrativa.”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que quan l’Ordenança estava en exposició
pública, s’ha decidit canviar l’import de compra de nínxols i columbaris,
que havien sofert la pujada de l’IPC.
El Sr. Batle explica que el projecte inclòs en el PIC preveu més columbaris
i nínxols per la qual cosa els nínxols costaran 1500 (s’elimina la pujada
del IPC) i els columbaris es rebaixar el seu preu fins a 800 , ja que
s’havia detectat que Migjorn era el municipi més car.
El Sr. Verdú diu que el seu grup està d’acord amb la baixada del preu,
encara que creu que els columbaris s’haurien d’abaixar més, i l’any que ve
s’hauria de tornar a valorar.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Estimar les reclamacions presentades en data 28.2.2013.
SEGON.Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa de cementiri municipal,
que queda redactada de la
següent manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 113.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la LLei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles de 15 a 19 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març que regula el Text refós de les Hisendes Locals,

aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal les normes de la qual s'atenen a allò que preveu l'article
57 de l'esmentat text refós..
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de cementiri
municipal que es detallen a la tarifa assenyalada a l'article 6.
Article 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol.licitants de la concessió,
l'autorització, o de la prestació del servei i, si s'escau, els titulars
l'autorització concedida.

de
de

Article 4t.- Responsables
a) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35.2 i 36 de la
Llei General Tributària.
b) Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o els liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de
la Llei General Tributària.
Article 5è.- Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es prestin en cas de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficiència, sempre que la
conducció es verifiqui a compte dels establiments mencionats i sense cap pompa
fúnebre que sigui pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en fossa
comuna.
Article 6è.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà aplicant la tarifa següent:
CESSIONS DE PERPETUÏTAT:
Nínxol d'adult
Nínxol infantil
Columbari (cendres)
CESSIONS TEMPORALS:
Nínxols d'adult:
Nínxols infantils:

Els primers 5 anys
Anys posteriors
Els primers 5 anys
Anys posteriors

Columbari (cendres)

1.500,00
766,00
800,00

92,00
18,40 /any
56,25
11,25 /any
10,20 /any

A partir del sisè any de cessió temporal, el preu anual s'incrementarà en un 7%
cada any.
DRETS INHUMACIONS, EXHUMACIONS, ETC.
Inhumació d'un cadàver
Exhumació d'un cadàver
Exhumació + inhumació restes
Dipositació cendres
Trasllat de restes
Col·locar una làpida

92,00
92,00
122,65
92,00
92,00
12,25

DRETS DE CONSERVACIÓ I ORNAT:
Es pagarà anualment:
6.
Per cada nínxol particular no inclòs dins caseta:
a)
Nínxol d'adult
b)
Nínxol infantil
c)
Columbaris
7.

15,35
10,20
10,20

Per cada caseta particular:
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a)
Quota fixa:
40,90
b)
A sumar la quota fixa, segons la seva capacitat i en escala regressiva
segons núm. de nínxols, a raó de:
•
Casetes d' 1 nínxol
9,20
•
Casetes de 2 nínxols
8,20
•
Casetes de 3 ó 4 nínxols
7,15
•
Casetes de 5 nínxols
6,15
•
Casetes de 6 a 8 nínxols
5,10
•
Casetes de 9 a 14 nínxols
4,10
•
Casetes de 15 o més nínxols
3,05
DRETS DE TRASPÀS O CESSIONS PERPÈTUES:
6.
Casetes o panteons
7.
Nínxols

51,00
31,00

/u.
/u.

Article 7è.- Meritació
1.
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir, s'inicia la prestació
dels serveis subjectes a gravament i s'entén, a aquests efectes, que aquesta
iniciació es produeix amb la sol.licitud d'aquells.
2.
En el servei de conservació i ornat es merita la taxa el dia 1r de cada any
natural.
Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés
5.
Els subjectes passius sol.licitaran la prestació dels serveis de què es
tracti. La sol.licitud de permís per construir mausoleus i panteons anirà
acompanyada del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per facultatiu
competent.
6.
Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà
notificada, una volta s'hagi prestat aquest servei, per al seu ingrés directe a
les arques municipals en la forma i en els terminis assenyalats en el Reglament
General de Recaptació.
7.
El cobrament de les quotes de conservació i ornat, així com les quotes per
cessió temporal s'efectuaran anualment mitjançant rebut derivat del padró o
matrícula. S'exceptua la primera quota d'una cessió temporal, que serà objecte
de liquidació individual i autònoma sense que procedeixi el prorrateig.
Article 9è.- Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a
les sancions que els corresponguin en cada cas, es tindrà en compte el que disposen
els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Article 10è.- Actualització
Aquesta Ordenança es revisarà automàticament en funció de l’increment del IPC de
setembre de cada any.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOIB.”

TERCER.- Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de la modificació de
l'Ordenança en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense que entrin
en vigor fins que s' hagi dut a terme l’esmentada publicació.
QUART.- D’acord amb el que disposa l’article 19.1 del Text Refós de la Llei
de les Hisendes Locals, contra l'esmentat acord els interessats legítims
podran interposar el corresponent recurs contenciós administratiu, a partir
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la
forma i terminis establerts per la Llei reguladora de jurisdicció
contenciosa administrativa.

DESÈ.- MODIFICACIÓ
CLAVEGUERAM

DE

L'ORDENANÇA

FISCAL

REGULADORA

DE

LA

TAXA

DE

Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica els canvis introduïts a l’Ordenança. Per exemple
s’han incorporat a l’Ordenança els habitatges des Migjorn Gran que no
disposen de servei municipal d’aigua, que pagaran segons els m2.
El Sr. Batle diu que a Sant Tomàs els canvis introduïts consisteixen en la
diferenciació dels quoficients per a restaurants i per a comerços, per
altra banda, s’ha abaixar els hotels/apartaments.
El Sr. Verdú demana si es legal que hi hagi habitatges no connectats a la
xarxa municipal d’aigua.
El Sr. Batle diu que estan connectats a una altra xarxa i es tracta de
habitatges molt concrets.
Els membres de la Comissió
l’adopció del següent acord:

acorden

per

unanimitat,

1r.Aprovar
provisionalment
la
modificacio
reguladora de la taxa de clavegueram.

de

proposar

l’ordenança

al

Ple

fiscal

2n.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’ordenança fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les illes Balears,
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, el Sr. Batle explica que l’any passat es va modificar
l’Ordenança de Clavegueram, per possibilitar el cobrament a la urbanització
de Sant Tomàs. El Sr. Batle comenta que desprès de molts de càlculs van
sortir uns determinats coeficients.
El Sr. Batle diu que enguany amb aquesta modificació s’ha volgut
diferenciar un coeficient pel comerç i un pels restaurants, ja que
considera que no era lògic que un restaurant pagués igual que un comerç,
per la qual cosa, amb aquesta modificació els restaurants pagaran igual que
els habitatges amb piscina i els comerços igual que els habitatges sense
piscina. Per altra banda, el Batle comenta que els apartaments en règim
hoteler s’ha baixat el coeficient a 0,90.
El Sr. Batle comenta que s’ha aprofitat la modificació per clarificar que
el rebut és pagarà únicament una vegada a l’any a Sant Tomàs.
El Sr. Batle diu que també s’ha previst que aquells habitatges del nucli
des Migjorn, que no es troben connectats a la xarxa d’aigua municipal (que
reben aigua des Xuric i Prado del Rei), pagin per m2 al igual que a Sant
Tomàs, fins ara es cobrava un mínim.
El Sr. Verdú respon que el seu grup ho veu bé.
El Sr. Batle diu que l’equip de govern ha fet un intent en aconseguir les
lectures, però l’empresa que dota d’aigua Sant Tomàs volia quedar-se un
percentatge per la gestió, per la qual cosa s’ha decidit seguir amb el
càlcul per m2.
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Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa de clavegueram que queda redactada de la següent
manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
Article 1r.- Fonament i Naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19
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 estableix la “Taxa de
clavegueram”, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
atenen al previst en l'article 57 del RD 2/2004.
Article 2n.- Fet imposable
3.
Constitueix el fet imposable de la taxa:
1.
L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar
si es donen les condicions necessàries per autoritzar l'escomesa a la xarxa de
clavegueram municipal.
2.
La prestació dels serveis d'evacuació d'excrements, aigües pluvials,
negres i residuals, a través de la xarxa de clavegueram municipal, sense
incloure el seu tractament per a depuració.
4.

No estarà subjecte a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tenguin la condició de solar o terreny.

Article 3r.- Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a les quals fa referència l’article 35 de la Llei general tributària
que siguin:
c) Quan es tracti de la concessió de llicència d'escomesa a la xarxa, el
propietari, usufructuari o titular del domicili útil de la finca.
d) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els
ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiaris dels esmenats
serveis,
qualsevol
que
sigui
el
seu
títol:
propietari,
usufructuari,
habitacionistes o arrendataris, fins i tot de precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu, substitut de l'ocupant o
usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, qui podrà
beneficiar-se del servei.
Article 4t.- Responsables
d) Respondran solidàriament de
les obligacions
tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a les quals fan referència els articles 35.2
i 36 de la Llei general tributària.
e) Seran
responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general, amb els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40
de la Llei general tributària.
Article 5è.- Quotes tributàries
8.
La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o
autorització d'escomesa a la xarxa de clavegueram s'exigirà una sola vegada i
consistirà en la quantitat de 60 .
9.

La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram al
nucli tradicional des Migjorn Gran serà:

TARIFES
Quotes servei trimestral:
De 0 a 5 m3/trimestre

8,00

/hab

De 6 a 20 m3/trimestre
De 21 a 40 m3/trimestre
De 41 a 60 m3/trimestre
Més de 61 m3/trimestre
Consum:
De 0 a 5 m3/trimestre
De 6 a 20 m3/trimestre
De 21 a 40 m3/trimestre
De 41 a 60 m3/trimestre
Més de 61 m3/trimestre

8,50
9,00
9,50
10,00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70

/hab
/hab
/hab
/hab
/m3
/m3
/m3
/m3
/m3

3. La quota tributària a exigir per a la prestació dels serveis de clavegueram al
nucli tradicional des Migjorn Gran dels subjectes passius no connectats a la xarxa
municipal d’abastament d’aigua es calcularà segons allò previst a l’apartat 4
d’aquest mateix article.
4. La quota tributària a exigir per a la prestació de serveis de clavegueram a la
zona turística de Sant Tomàs consistirà en un coeficient corrector incrementat pels
metres quadrats construïts d’edifici.
Coeficient corrector tipologia (CT):
Tipologia
Habitatge sense piscina
Habitatge amb piscina
Establiment públic (restaurants, bars,
pizzeries, cafeteries, gelataries)
Comerç
Hotel
Apartament en règim hoteler
En resum:

Coeficient corrector
0,26
0,51
0,51
0,26
0,90
0,90

Quota tributària domiciliària = Ct * m2

Article 6è.- Excepcions i bonificacions
No es concedirà cap excepció ni bonificació en l'exacció de la present taxa.
Article 7è.- Meritació
f) Es merita la taxa i neix la obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat
que constitueix el fet imposable, entenent-se iniciada la mateixa.
a) En la data de presentació de la oportuna sol·licitud de llicència d'escomesa, si
el subjecte passiu la formulés expressament
b) Des de que tengui lloc l'efectiva escomesa a la xarxa de clavegueram municipal.
La meritació per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència de
que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense perjudici de la
iniciació de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per la seva
autorització.
g) Els serveis d'evacuació d'excrements, aigües negres i residuals, tenen caràcter
obligatori per a totes les finques del municipi que tenguin façana a carrers,
places o vies públiques en què existeixi clavegueram, sempre que la distància
entre la xarxa d i la finca no sobrepassi de 100 metres, i es meritarà la taxa
fins i tot quan els interessats no procedeixin a efectuar l'escomesa a la xarxa.
Article 8è.- Liquidació i ingrés
8.
Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions
d'alta i baixa en el Cens de subjectes passius de la taxa, en el termini que
regeix entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de la
finca i l'últim del mes natural següents. Aquestes darreres declaracions tindran
efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui una vegada finalitzat
el termini de presentació de declaracions d'alta i baixa.
La inclusió inicial en el Cens es farà d'ofici una vegada concedida la llicència
d'escomesa a la xarxa.
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9.

Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran pels
mateixos períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de subministre i
consum d'aigua, pel que fa al nucli tradicional des Migjorn.

10.

La quota exigible per aquesta taxa a la zona turística de Sant Tomàs es
liquidarà una vegada a l’any.

11.

Aquestes liquidacions s’incorporaran al corresponent padró, que s’aprovarà
per l’Alcaldia i s’exposarà al públic durant un mes, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el tauler municipal d’anuncis. El
període de cobrament en via voluntària serà de dos mesos, passats els quals
s’incoarà la via de constrenyiment.

12.

En el suposat de llicència d'escomesa, el contribuent formularà l'oportuna
sol·licitud i els serveis tributaris d'aquest Ajuntament, una vegada concedida
aquella, practicaran la liquidació que pertoqui, que serà notificada per ingrés
directe en la fórmula i terminis que assenyala el Reglament General de
Recaptació.

Disposició final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, i serà d’aplicació a partir del dia 1
d’abril de 2012. Aquesta romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.”

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.
ONZÈ.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS I ELS SERVEIS DEL "COWORKING" GESTIONAT PER L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que es tracta de cedir un espai de l’Ajuntament a un
grup de joves empresaris a petició de determinats joves des Migjorn. EL Sr.
Batle explica que aquesta ordenança tracta de regular el pagament de la
taxa per fer front a les despeses generades (llum, aigua,telèfon).
El Sr. Verdú demana si aquest espai es troba en espai ruïnós.
La Sra. Baquero diu que hi ha un habitació apuntalada que no es farà
servir.
Els membres de la Comissió per tres (3) vots favorables del grup socialista
i dues (2) abstencions del grup popular, proposen al Ple l’adopció del
següent acord:
1r.APROVAR
provisionalment
la
modificació
de
l’ordenança
fiscal
reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions i els
serveis del Coworking gestionat per l’Ajuntament des Migjorn Gran.
2n.- EXPOSAR al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.

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

l’acord

s’elevarà

a

definitiu

sense

Obert el debat, el Sr. Batle explica que amb aquesta Ordenança no és vol
guanyar diners, però tampoc es vol que l’habilitació del Coworking suposi
despeses per l’Ajuntament. Per això, s’ha previst el pagament d’una taxa de
40
mensuals.
El Sr. Verdú demana si amb el pagament d’aquesta taxa es cobriran les
despeses.
El Sr. Batle diu que han fet els càlculs en base al que gasta més o menys
la biblioteca municipal.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la utilització de les instal·lacions i els serveis del Coworking
gestionat per l’Ajuntament des Migjorn Gran, que queda redactada de la
següent manera:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I
ELS SERVEIS DEL COWORKING GESTIONAT PER L’AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
Article 1. – Fonaments i naturalesa
L’Ajuntament des Migjorn Gran té previst crear el coworking amb l’objectiu de
fomentar el desenvolupament d’iniciatives empresarials i proporcionar un espai per
a les noves empreses.
Per això, en ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució espanyola i l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i conformement amb el que disposa els articles 15 a
19 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals., s’estableix aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 20 de l’esmentat RD 2/2004.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús d’un espai determinat en uns dels
immobles dels quals és titular l’Ajuntament des Migjorn Gran, així com l’ús
d’instal·lacions i els serveis del Coworking.
Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei general tributaria que utilitzin
o aprofitin un espai determinat en uns dels immobles dels quals sigui titular
l’Ajuntament des Migjorn Gran, així com l’ús de les instal·lacions i els serveis
del Coworking en benefici particular, que constitueixin el fet imposable.
Article 4.- Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a que es refereix l’article 42 de la llei general
tributària.
2. En són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, en el supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei
general tributària.
Article 5.- Base imposable
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La base imposable es fixa, per l’ús d’un espai determinat en un immobles dels quals
és titular l’Ajuntament des Migjorn Gran, així com l’ús de les instal·lacions i el
serveis del Coworking, per usuari, en 40 euros per mes.
Article 6.- Reduccions
No es concedeix cap tipus de reducció per aquesta taxa
Article 7.- Exempcions i bonificacions
No es concedeix cap tipus d’exempció ni bonificació a aquesta taxa.
Article 8.- Base liquidable i quota tributària
La base liquidable i la quota tributària coincidirà amb la base imposable.
Article 9.- Meritació
La taxa es merita en el moment en que s’inicia l’ús d’un espai determinat en un
dels immobles dels quals es titular l’Ajuntament des Migjorn Gran, així com l’ús
d’intal·lacions i els serveis del Coworking.
Article 10.- Gestió
1.
2.
3.

4.
5.

La percepció de la taxa regulada en aquesta Ordenança s’efectuarà mitjançant el
rebut emès per l’Ajuntament.
Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i seran satisfetes
durant els primers cinc dies.
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.
Les baixes en la realització d’activitats s’hauran de notificar a l’Ajuntament
almenys amb quinze dies d’antelació.
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.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent a aquell en que se’n
publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

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.
DOTZÈ.- RESOLUCIÓ DE L'AL·LEGACIÓ PRESENTADA EN CONTRA DEL PRESSUPOST
GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'EXERCICI 2013 I PLANTILLA DE PERSONAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que es tracta d’una al·legació presentada fora de
termini pel representant sindical Sr. Pavón a conseqüència de l’eliminació
del complement de productivitat.
Els membres de la Comissió per tres (3) vots favorables del grup socialista
i dues (2) abstencions del grup popular, proposen al Ple l’adopció del
següent acord:

Únic.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Miguel Angel Pavón Mohino
com a delegat de personal funcionari de l’Ajuntament des Migjorn Gran
contra el pressupost per a l’exercici 2013, en base a les argumentacions
jurídiques assenyalades.”
Obert el debat, el Sr. Batle
presentada fora de termini.

explica

que

es

tracta

d’una

al·legació

Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
cinc (5) vots favorables del grup socialista i quatre (4) abstencions del
grup popular.
TRETZÈ.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2012, DONAR-NE COMPTA
Es dona compta al Ple de la liquidació pressupostària de l’exercici 2012,
aprovada per Decret d’Alcaldia de data 28.2.2013 amb el següent resum:
-

resultat pressupostari: 915.304,25
resultat pressupostari ajustat: 952.169,15
romanent de tresoreria per a despeses amb finançament
165.227,35
romanent de tresoreria per a despeses generals: 894.151,63
romanent de tresoreria total: 1.059.378,98

afectat:

Obert el debat, el Sr. Batle vol felicitar al seu grup pels resultats
obtinguts en la liquidació.
Sense més intervencions, el Ple en resta assabentat.
CATORZÈ.- DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE
"REFORMA CAMÍ DE SA MALAGARBA" DEL NUCLI URBÀ DES MIGJORN GRAN

D'OBRA

DE

Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“Ateses les sol·licituds de devolució de fiances dipositades, per garantir
varis contractes d’obres, la comissió per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
1r.- CANCEL·LAR i RETORNAR l’aval dipositat per l’adjudicatari JUAN MORA,
S.A., per un import total de DOS MIL TRENTA-QUATRE EUROS (2.000,34 ), per
a garantir l’execució de les obres “Reforma Camí de Sa Malagarba
(…)”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que és tracta d’un pur tràmit.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
QUINZÈ.- DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DIPOSITADA EN EL
CONTRACTE
"MILLORA DE LA PLAÇA MENORCA PER AL FOMENT AL COMERÇ"

D'OBRES

DE

Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“Ateses les sol·licituds de devolució de fiances dipositades, per garantir
varis contractes d’obres, la comissió per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
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(…)
2n.- CANCEL·LAR i RETORNAR l’aval dipositat per l’adjudicatari JUAN MORA,
S.A. per un import total de DOS MIL SET-CENTS SET amb VINT-I-QUATRE EUROS
(2.707,24 ), per a garantir l’execució de les obres “Millora de la Plaça
Menorca per al foment al comerç
(…)”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que aquesta finça es va dipositar en les
obres d’asfaltat i senyalització de davant el camp de fútbol.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
SETZÈ.- DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE D'OBRA "REFORMA DE
LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE L'AV. DE LA MAR (TRAM C/ IRADA DEL TORO- C/
MAJOR)
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“Ateses les sol·licituds de devolució de fiances dipositades, per garantir
varis contractes d’obres, la comissió per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
(…)
3r.- CANCEL·LAR i RETORNAR l’aval bancari dipositat per l’adjudicatari JUAN
MORA, S.A. per un import total de DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-SET amb ONZE
EUROS (2.397,11 ), per a garantir l’execució de les obres de “Reforma de
la xarxa d’aigua potable de l’Av. de la Mar, tram compres entre C/Mirada
del Toro i Carrer Major)
(…)”
Obert el debat, El Sr. Batle diu que
subvencionades en el Pla de fuites d’aigua.

aquestes

obres

van

estar

Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
DISSETÈ.- DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE
"REFORMA D'AVINGUDA DE LA MAR (TRAM C/ NOU-C/ MIRADA DEL TORO)

D'OBRES

DE

Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“Ateses les sol·licituds de devolució de fiances dipositades, per garantir
varis contractes d’obres, la comissió per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
(…)
4t.- CANCEL·LAR i RETORNAR l’aval bancari dipositat per l’adjudicatari JUAN
MORA, S.A. per un import total de TRES MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE amb
VUITANTA-DOS EUROS (3.854,82 ), per a garantir l’execució de les obres de
“Reforma de l’Av. de la Mar, tram compres entre C/Nou i Carrer Mirada del
Toro)
(…)”

Sense entra
unanimitat.

a

debat,

se

sotmet

a

votació

la

proposta

i

s’aprova

DIVUITÈ.- DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE D'OBRAS
"REFORMA D'AVINGUDA DE LA MAR (TRAM C/ MARIA AUXILIADORA-C/ NOU)

per
DE

Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“Ateses les sol·licituds de devolució de fiances dipositades, per garantir
varis contractes d’obres, la comissió per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
(…)
5è.- CANCEL·LAR i RETORNAR l’aval bancari dipositat per l’adjudicatari JUAN
MORA, S.A. per un import total de CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT amb
SEIXANTA-TRES EUROS (5.458,63 ), per a garantir l’execució de les obres de
“Reforma de l’Av. de la Mar, tram comprès entre Carrer Mª Auxiliadora i
Carrer Nou
(…)”
Sense entra
unanimitat.

a

debat,

se

sotmet

a

votació

la

proposta

i

s’aprova

per

DINOVÈ.- DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE D'OBRES "VIALITAT
DE LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS-2NA FASE I XARXA DE CLAVEGUERAM I XARXA DE
PLUVIALS DE SANT TOMÀS-2NA FASE"
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“Ateses les sol·licituds de devolució de fiances dipositades, per garantir
varis contractes d’obres, la comissió per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
6è.- CANCEL·LAR i RETORNAR l’aval bancari dipositat per l’adjudicatari JUAN
MORA, S.A. per un import total de VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS CINC amb
VUITANTA-SIS EUROS (28.305,86 ), per a garantir l’execució de les obres de
“Vialitat de la urbanització de Sant Tomàs, 2a. Fase”
Sense entra
unanimitat.

a

debat,

se

sotmet

a

votació

la

proposta

i

s’aprova

per

VINTÈ.- DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE D'OBRES "NOU
CAMÍ D'ACCÉS AL LLOC DE SON PONS"
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“Els membres de la comissió, acorden per unanimitat, no procedir a la
devolució de l’aval dipositat per JUAN MORA, S.A. per import de MIL CINCCENTS SEIXANTA-TRES amb SEIXANTA-NOU EUROS (1.563,69 ), degut a que les
obres de “Execució d’un nou camí d’accés al lloc de Son Pons” encara no
estan acabades.”
Obert el debat, el Sr. Batle diu que l’any 2005 es va fer les obres del
nou camp de fútbol, i es va executar el nou vial de Son Pons, a data d’avui
les obres no estan acabades.
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Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
VINT-I-UNÈ.- MANIFESTACIÓ DE LA VOLUNTAT DE CREAR UNA XARXA DE MUNICIPIS I
ENTITATS DE LES ILLES BALEARS PEL RAMON LLULL
Es llegeix el dictamen de la Comissió informativa de Serveis a la persona
de data 21.3.2013, que es transcriu a continuació:
“La Sra. Baquero explica que s’ha creat una xarxa de municipis i entitats
de les Illes Balears per tal d’integrar-se dins la Fundació Ramon Llull que
té com a finalitats intensificar l’estudi, promocionar i defensar la
llengua catalana i tots els seus dialectes.
La comissió, per tres (3) vots a favor del Grup socialista i dues (2)
abstencions del Grup popular, proposen al Ple l’adopció dels següents
acords:
1r.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament des Migjorn Gran de formar
part, com a soci fundador, d’una associació de municipis i entitats de les
Illes Balears per integrar-se a la Fundació Ramon Llull.
2n.- Facultat el batle de l’Ajuntament per executar aquest acord, tot això
sense perjudici que, una vegada redactats els estatuts de l’associació,
s’elevin a la seva aprovació.”
La secretaria de la Corporació llegeix la manifestació de la voluntat de
crear una xarxa de municipis i entitats de les illes Balears pel Ramon
Llull:
“MANIFESTACIÓ DE LA VOLUNTAT DE CREAR UNA XARXA DE MUNICIPIS I ENTITATS DE
LES ILLES BALEARS PEL RAMON LLULL.
La Fundació Ramon Llull es va constituir entre el Govern d’Andorra i
l’Institut Ramon Llull el 31 de març de 2008. el 15 de gener de 2009 s’hi
va incorporar el Consell General dels Pirineus Orientals, l’Alguer i
l’associació Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull.
La Fundació Ramon Llull té com a finalitats intensificar l’estudi, la
promoció i la defensa de la llengua catalana i fomentar la projecció
exterior de la llengua i dels diferents àmbits culturals que s’hi
expressen. També vetlla pel compliment de la legislació sobre la llengua,
en col·laboració amb altres organismes i organitzacions públiques i
privades, i ajuda a impulsar les actuacions de l’Institut Ramon Llull que
coincideixin amb els objectius de la fundació.
El passat 20 de febrer de 2013, representants de diversos ajuntaments i
altres locals, es reuniren al Casal de la Institució Pública Antoni M.
Alcover, amb la intenció de constituir una xarxa de municipis i entitats de
les Illes Balears per integrar-se a la Fundació Ramon Llull.
La creació d’aquesta xarxa, que es configura com a una associació a l’amper
de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret a
l’associació, pretén integrar-se a la Fundació Ramon Llull amb l’objectiu
comú de promocionar i defensar la llengua catalana.
Com a requisits previ a la redacció dels estatuts de l’associació in
posterior aprovació, si es cau, pel Ple de l’Ajuntament, d’acord amb
l’article 6.2 de la Llei orgànica 1/2002, consideram que el Ple ha de
manifestar la seva voluntat per crear aquesta associació, i, d’aquesta
manera, elaborar els corresponents estatuts.

Per tot això, s’eleva al Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran la següent
PROPOSTA
1r. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament des Migjorn Gran de formar part,
com a soci fundador, d’una associació de municipis i entitats de les Illes
Balears per integrar-se a la Fundació Ramon Llull
2n. Facultar el batle de l’Ajuntament des Migjorn Gran per executar aquest
acord, tot això sense perjudici que, una vegada redactats els estatuts de
l’associació, s’elevin al Ple per a la seva aprovació.”
Obert el debat, la Sra. Baquero diu que els darrers mesos s’ha donat un
atac a la llengua catalana, per la qual cosa diversos municipis han volgut
donar força a l’institut Ramon Llull.
El Sr. Batle comenta que l’interès de l’equip de govern era ser un dels
membres fundadors, però aquest acord havia de passar per plenari. Atès que
l’acta fundacional era avui de matí, ara el que pot fer el municipi des
Migjorn Gran és adherir-se a l’Associació.
El Sr. Verdú respon que aquesta creació és més simbòlica que res, ja que es
crea sense dotació econòmica.
El Sr. Batle diu que aquesta
d’esquerra com de dretes.

associació

està

formada

tan

per

grups

El Sr. Verdú comenta que sense dotació econòmica no es podrà fer gran cosa.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, la següent proposta d’acord:
Primer.- Acordar l’adhesió a l’associació de municipis i entitats de les
Illes Balears per integrar-se a la Fundació Ramon Llull
Segon._ Facultar el batle de l’Ajuntament des Migjorn Gran per executar
aquest acord, tot això sense perjudici que, una vegada redactats els
estatuts de l’associació, s’elevin al Ple per a la seva aprovació.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
20.50 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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