ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 27/05/2010.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 27/05/2010, es reuneixen a la
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
:

Andrés Moll Huguet (PP)
Jaime Riudavets Moll (PP)
Gemma Fernández Bosch (PP)
Pedro Moll Triay (PSOE)
Elena Baquero González (PSOE)
Juan Sánchez Tuomala (PSOE)
Margarita Febrer Nieto (PSOE)
Purificación Mira Sales (ALTERNATIVA)

S’ha excusat d’assistir-hi la regidora Mercedes Francesca Bresco (PP)
Presideix la sessió el Sr. Batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit
per la secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. 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 tinguda el
dia 29 de març de 2010; se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta dels decrets d’alcaldia dictats durant els mesos de gener,
febrer, març i abril de 2010 i que fan referència a assumptes de personal
(concessió de vacances i d’assumptes propis, permís per assistir al metge,
reconeixement de triennis, premi d’antiguitat, permís de paternitat,
nomenament de policia turístic), intervenció (pagament a justificar,
reintegrament subvencions), recaptació (aprovació padrons, baixes, baixa i
devolució, liquidació de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
i proposta de baixa de rebuts, liquidacions de l’impost sobre l’increment
del
valor
dels
terrenys
de
naturalesa
urbana),contractació(inici
d’expedients), cementeri (inhumacions, cessions, lloguer de nínxols,
trasllat de restes, modificació de títol), urbanisme (concessió i denegació
de llicències d’obra menors, llicències de primera ocupació, d’obertura i
funcionament, modificació de llicència d’instal·lació, pròrrogues de
llicències, inici d’expedients de restauració de la legalitat urbanística
i caducitat i arxiu, arxiu d’expedients sancionadors, imposició de
sancions, incoació d’expedients sancionadors, requeriment de cessió de
terreny, ordre d’execució), policia (inici i resolució
d’expedients
sancionadors
per infraccions de trànsit, anul·lació de sancions),
organització
i
funcionament
(designació
de
batlessa
accidental),
estadística(baixes del padró per caducitat),concessió de comptadors
d’aigua, atorgament de guals, autoritzacions d’ocupació de la via pública,
sol·licituds de subvencions, i altres de tràmit i gestió ordinària.
El Ple en resta assabentat.
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TERCER.- DESISTIMENT DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 238/09. DONAR-NE
COMPTA
Es dóna compta al Ple de la Corporació que la Comunitat de propietaris “Las
Quincenas de Menorca” ha desistit del recurs contenciós administratiu
interposat contra l’acord municipal de data 20.94.2009 d’aprovació
definitiva del projecte de compensació del sector C de Sant Tomàs. El Ple
en resta assabentat.
QUART.- EXPEDIENTS TRAMITATS. DONAR-NE COMPTA
El Sr. Batle dóna compta de diversos acords adoptats en Junta de Govern
Local:
-

-

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la concessió d’ajuts
econòmics individuals, temporals, d’emergència social i d’urgència
social.
Aprovació del conveni de col·laboració entre els diferents Ajuntaments i
el Consell Insular en el marc del projecte “Carpeta Ciudadana Insular
II” dins el programa Ayuntamiento digital del Plan Avanza per a la
creació del servei d’accés a informació i tràmits administratius per
mitjà d’identificador personal.
Adhesió de l’Ajuntament al conveni de col·laboració entre el Consell
Insular i el Centre Balears Europa per a la creació de punts
d’informació europea.
Aprovació de dos convenis de col·laboració entre l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera i els Ajuntaments per a la execució del Pla d’Acció
de l’Agenda Local 21.
Aprovació del conveni entre la Fundació Destí Menorca i l’Ajuntament en
relació amb el projecte Island Games Menorca.
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular i els
Ajuntaments per al foment de l’ús del català en els comerços,
establiments turístics i clubs esportius 2010.
Adjudicació a Juan Mora, S.A del contracte de les obres de reforma de
l’avinguda de la Mar en el tram comprés entre c/ Nou i Mirada del Toro.
Aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de
treball per a la contractació laboral temporal de treballadors
familiars.
Adjudicació a Resomar, S.L. de l’ocupació del domini públic marítim
terrestre mitjançant instal·lacions temporals.
Adjudicació a Jardins Felip Manteniment i Creació, S.L del servei de
neteja, manteniment i enjardinament de la urbanització de Sant Tomàs.
Adhesió al conveni de col·laboració entre la Secretaria General
d’institucions penitenciàries i els Ajuntaments “para el cumplimiento de
penas de trabajo en beneficio de la comunidad”.

El Sr. Sánchez, del grup socialista demana la paraula per comentar que s’ha
avançat al donar compta al Ple d’expedients tramitats però que seria
desitjable la celebració de més plens per poder debatre els assumptes abans
de la seva aprovació per l’òrgan competent.
CINQUÈ.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008
Es dóna compta de l’expedient tramitat per a l’aprovació del compte general
de l’exercici 2008. S’informa que el mateix va ser informat favorablement
per la Comissió Especial de Comptes i que, exposat al públic durant un
termini de quinze (15) dies i vuit (8) més per a la presentació
d’al·legacions, no s’ha presentada cap. Igualment, es comunica que la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, en data 21.04.2010 (reg.

entrada núm. 516) ha
rendició del compte.

requerit

a

l’Ajuntament,

per

segona

vegada,

la

Sense intervencions se sotmet l’expedient a votació i el Ple acorda, per
unanimitat:
Primer: Aprovar el Compte General del pressupost corresponent a l’exercici
2008.
Segon: Remetre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears un exemplar
del Compte General del pressupost corresponent a l’exercici 2008.
SISÈ.- EXPEDIENTS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES DIPOSITADES PER GARANTIR DIVERSOS
CONTRACTES
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori i el Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari Serpro Sport, S.L. per import total de sis mil cent cinc
euros amb seixanta tres cèntims (6.105,63 €) per garantir l’execució del
contracte del servei de vigilància i socorrisme a les platges de Sant Tomàs
i San Adeodat dels exercicis 2005, 2006, 2007 i 2008.
Segon.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari Serpro Sport, S.L. per import total de cinc mil vuit-cents
trenta-un euros amb vint-i-tres cèntims (5.831,23 €) per garantir
l’execució del contracte d’arrendament dels serveis esportius a les
instal·lacions esportives municipals.
Tercer.- Cancel·lar i tornar la fiança definitiva dipositada per
l’adjudicatari Explotaciones Resomar, S.L. per import total de dos mil
cinc-cents quinze euros (2.515,00 €) per garantir l’execució del contracte
d’autorització per a l’ocupació temporal de part de la zona de domini
públic marítim terrestre de les platges de Sant Tomàs i San Adeodat per a
l’exercici 2009.
Quart.- Cancel·lar i tornar la fiança dipositada per l’adjudicatari
Explotaciones Resomar, S.L. per import total de mil vuit-cents cinc euros
amb quaranta-nou cèntims (1.805,49 €) per garantir la retirada de les
instal·lacions de l’autorització per a l’ocupació temporal de part de la
zona de domini públic marítim terrestre de les platges de Sant Tomàs i San
Adeodat per a l’exercici 2009.
SETÈ.- EXPEDIENT
ANTERIORS

2/2010,

DE

RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS

D'EXERCICIS

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori que conté la següent proposta d’acord:
“Primer.- Aprovar l’expedient 2/2010 de reconeixement d’obligacions
d’exercicis anteriors amb un import total de trenta-quatre mil cinc-cents
seixanta-cinc euros amb vint-i-cinc cèntims (34.565,25 €), segons la
relació que figura a l’expedient.
Segon.- Fer efectiu l’import amb càrrec a les partides corresponents del
Pressupost de l’exercici 2010 i d’acord amb les disponibilitats de la
tresoreria municipal.”
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Obert el debat demana la paraula el Sr. Sánchez, del grup socialista i
anuncia que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposta i de totes les
que es presentin de caire econòmic; diu que si s’han contret obligacions
aquestes s’han de reconèixer, però atès que el pressupost es va presentar
tard i sense acord i que la gestió econòmica de l’equip de govern deixa
molt que desitjar, mitjançant el vot en contra el grup socialista manifesta
el seu rebuig a l’actuació municipal.
Se sotmet la proposta a votació i es computen tres (3) vots a favor, del
grup popular, quatre (4) vots en contra, del grup socialista, i una (1)
abstenció, del grup Alternativa pes Migjorn Gran, per la qual cosa el Sr.
Batle declara rebutjada la proposta.
VUITÈ.- MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL
SERVEI D'ESCOLETA INFANTIL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori on es proposa augmentar en 10 euros mensuals la quota dels
infants, que queda establerta en 150 €/mes.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, indica que el seu grup votarà en
contra: per una banda pels motius que ja ha explicat en el punt anterior, i
per l’altra pel dèficit que genera el servei i el retard en la tramitació
de l’expedient de contractació de la gestió.
Se sotmet l’expedient a votació i es computen quatre (4) vots a favor, dels
grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4) vots en contra,
del grup socialista; atès l’empat se sotmet novament a votació, que dona el
mateix resultat, per la qual cosa i atès el vot de qualitat del Sr. Batle,
es declara aprovada la proposta en els següents termes:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del preu públic per a la
prestació del servei de l’escola infantil Xibit i l’ordenança fiscal que la
regula en el seu article 3, que queda redactat de la següent manera:
Article 3.- Quantia
S’estableix una tarifa en dues parts:
-

Matrícula: 60,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en el
moment de formalitzar la matrícula escolar.
Quota mensual:

-

Quota per a nadons: 250 euros/mes.
Quota per a infants d’1-3 anys: 150 euros/mes.

SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
NOVÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE EL CONSELL INSULAR I ELS AJUNTAMENTS
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE MENORCA
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori:

“El Sr. Batle explica que es tracta d’un conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’illa per a la prestació
del servei insular de seguretat i salut laboral de l’administració local de
l’illa de Menorca. La secretària de la comissió comenta que el conveni
tindrà una vigència fins l’any 2012 i que a partir d’aquell any es faran
prorrogues anuals. La comissió, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció
del següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments per a la prestació del servei insular de seguretat i salut
laboral de l’administració local de Menorca.
Segon.- Habilitar el Sr. Batle per a la seva signatura
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2010 per import de
3.579,95 € en càrrec a l’aplicació pressupostaria 92.46112 de l’estat de
despeses del pressupost.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
DESÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR
I JUSTÍCIA I L'AJUNTAMENT SOBRE LES CONDICIONS I PROCEDIMENTS QUE HAN DE
REGIR LA CONNEXIÓ AL SISTEMA D'INFORMACIÓ RECÍPROCA ENTRE ELS DIVERSOS
COSSOS DE POLICIA LOCAL DE LES ILLES BALEARS, MITJANÇANT EL SISTEMA
INFORMATIC D'INTERCOMUNICACIÓ DELS COSSOS DE POLICIES LOCALS DEL GOVERN
BALEAR
En el desè punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a la Persona:
“Tot seguit vist el conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia i l’Ajuntament sobre les condicions i
procediments que han de regir la connexió al sistema d’informació recíproca
entre els divesos cossos de Policia Local de les illes Balears, mitjançant
el sistema informàtic d’intercomunicació dels cossos de policies locals del
Govern (SIP), la Sra. Fernández explica el contingut d’aquest conveni el
qual no suposa cap despesa econòmica a l’Ajuntament i establirà un sistema
d’informació recíproca entre els diversos ajuntaments de les illes Balears,
mitjançant l’establiment d’una plataforma informàtica única, d’acord amb
les condicions i restriccions que es determinin en el marc de la Llei
Orgànica de protecció de dades de caràcter personal; la Comissió, per
unanimitat, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justicia i l’Ajuntament sobre les condicions i
procediments que han de regir la connexió al sistema d’informació recíproca
entre els divesos cossos de Policia Local de les illes Balears, mitjançant
el sistema informàtic d’intercomunicació dels cossos de policies locals del
Govern (SIP).
SEGON.- HABILITAR el batle per a la signatura de l’esmentat conveni.
TERCER.- NOTIFICAR els acords anteriors a la Conselleria.”
No hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet la proposta a votació i
s’aprova per unanimitat.
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ONZÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ I L'AJUNTAMENT PER A LA RESERVA I L'OCUPACIÓ DE
PLACES DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Es llegeix el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona i el Sr. Batle explica breument el contingut del conveni. A
continuació se sotmet l’expedient a votació i el Ple acorda, per
unanimitat:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració i l’Ajuntament des Migjorn Granel nostre
Ajuntament per a la reserva i l’ocupació de places de Centre de Dia per a
gent gran en situació de dependència.
SEGON.- HABILITAR el batle per a la signatura de l’esmentat conveni.
TERCER.- NOTIFICAR els acords anteriors a la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració del Govern Balear.
DOTZÈ.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
SOCIOSANITARI DE MENORCA I DE LA MODIFICACIÓ DEL SEU NOM
El Sr. Batle indica que l’expedient s’ha de retirar de l’ordre del dia atès
que finalment no existeix acord ferm entre els membres del Consorci sobre
la modificació dels estatuts. Se sotmet a votació la retirada de l’assumpte
de l’ordre del dia i s’aprova per unanimitat.
TRETZÈ.- ADHESIÓ A LA CARTA VERDE DEL DEPORTE ESPAÑOL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de dia 20 de maig:
“Tot seguit la Regidora d’Esports explica que aquesta adhesió a “la Carta
Verde del Deporte Español” no suposa cap cost per l’Ajuntament, únicament
suposa un recolzament i compromís per contribuir al desenvolupament
sostenible mitjançant l’esport, donada l’estreta relació amb el medi
ambient que poden tenir les instal·lacions i les competicions que tenen
contacte directe amb la naturalesa; la Comissió per unanimitat, proposa al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- L’ADHESIÓ a la Carta Verde del Deporte Español.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Consejo Superior de Deportes.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per
unanimitat.
CATORZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP ALTERNATIVA PES MIGJORN GRAN: MESURES DEL GOVERN
CENTRAL
Atès que la moció no s’ha dictaminat per la Comissió Informativa
corresponent el Ple acorda, per unanimitat, ratificar la seva inclusió a
l’ordre del dia.
A continuació es llegeix la moció presentada per Alternativa pes Migjorn
Gran:
“Assumpte: Mesures del Govern Central.
Exposició de motius.

El passat 12 de maig el President del Govern Espanyol va anunciar en el
Congrés dels Diputats un paquet de mesures destinades a reduir el dèficit
públic de l’Estat, seguint així les instruccions donades des de diverses
instàncies econòmiques europees. Aquest anunci ha estat confirmat a través
dels acords presos pel Consell de Ministres celebrat el dijous 20 de maig.
A manera de resum, entre les mesures anunciades tenim la retallada de les
pensions, la reducció del salari dels treballadors públics, l’eliminació de
la retroactivitat en les prestacions per dependència o el retall de les
inversions públiques. En la justificació de les mateixes el Govern Central
ha jugat a la confusió en posar dins el mateix sac la qüestió del dèficit
públic, la crisi econòmica i la necessitat de sacrificis per part de la
població. Es tracta d’una sèrie de mesures que en cap cas realitzen canvis
estructurals en un sistema que els necessita urgentment i que a la llarga
no suposen una veritable solució.
Curiosament, a principis de maig, el propi President del Govern havia
manifestat de forma contundent la seva confiança en l’economia espanyola
per sortir de la crisi. És més, en la compareixença pública realitzada pels
portaveus del Govern s’ha reconegut la reducció del creixement econòmic per
2011 de 1.8 a 1.3 % demostrant clarament que aquestes mesures van en contra
de la recuperació econòmica.
Des d’Alternativa consideram un greu error que es vulgui fer pagar aquest
objectiu de reducció del dèficit públic a la classe treballadora en
general. Pensionistes i treballadors públics de forma directa però també
tindrà les seves conseqüències sobre el conjunt de la població al reduir-se
el consum fruit d’aquestes retallades i a l’efecte cadena de la retallada
de inversions.
Per aquest motiu presentam la següent proposta d’acord:
1.- El Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Govern Central a
retirar el Pla d’Ajust destinat a la reducció del dèficit públic, presentat
recentment.
2.- El Ple
congelació
a retirar
modifiquen

de l’Ajuntament des Migjorn Gran s’oposa a qualsevol mesura de
de les pensions del sistema públic i insta al govern de la nació
les mesures d’ajust que congelen les pensions per a 20100 i
les condicions per a la jubilació parcial.

2.- L’Ajuntament des Migjorn Gran s’oposa a qualsevol mesura que suposi la
reducció del salari dels empleats públics i insta especialment al Govern
Central a retirar qualsevol mesura que vagi en aquest sentit.
4.- L’Ajuntament des Migjorn Gran considera que hi ha altres fórmules de
reduir el dèficit públic, si és aquesta la seva intenció, com poden ser: la
recuperació de l’Impost de Patrimoni, la persecució del frau fiscal,
l’establiment d’un impost especial sobre els gran beneficis dels bancs o
les grans empreses, la reducció de la despesa militar i de les inversions
en
grans
obres
faraòniques
i/o
la
millora
de
l'eficiència
de
l’administració, fent front a una reorganització de la funció pública.
Es Migjorn Gran, 26 de maig de 2010
Puri Mira Sales
Portaveu Grup Municipal d’Alternativa pes Migjorn Gran”.
Demana la paraula la portaveu d’Alternativa pes Migjorn Gran i indica que
si es fessin tornar les tropes i es limités el desenvolupament militar, no
seria necessària la retallada.
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El portaveu socialista diu que és cert que es podrien haver adoptat altres
mesures i demana a la Sra. Mira si la moció és d’Alternativa o dels PSM i
Entesa i comenta que a Maó el PSM no està d’acord. La Sra. Mira diu que la
moció la presenta Alternativa però que conté unes modificacions que va
introduir el PSM des Mercadal, per la qual cosa tant el PSM com Entesa (que
la va presentar a Es Mercadal), estan d’acord.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, comenta que entén les raons polítiques
de presentar la moció però creu que no és procedent debatre el tema quan a
nivell municipal políticament no s’adopten mesures per contenir la despesa.
La Sra. Baquero, també del grup socialista, manifesta que no entén com pot
la regidora d’Alternativa criticar al Govern Central quan aquesta regidora
ha governat a nivell municipal i no ha estat capaç de reduir despesa.
La regidora d’Alternativa pes Migjorn Gran contesta que la justificació del
grup socialista per votar en contra de la moció és molt pobre i poc lògica
i que no té res a veure amb la moció.
El Sr. Batle, en nom del grup popular diu que el seu grup votarà a favor i
que tant la FEMP com la FELIB estan en contra de les mesures propostes pel
Govern.
Se sotmet la moció a votació i es computen quatre (4) vots a favor, dels
grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4) vots en contra,
del grup socialista; atès l’empat se sotmet novament a votació, que dona el
mateix resultat, per la qual cosa i atès el vot de qualitat del Sr. Batle,
es declara aprovada la moció.
QUINZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
15.1.- Pregunta del grup socialista: Per quina raó(municipal) s’han tallat
els arbres situats a la urbanització de Sant Tomàs (davant l’establiment de
l’Hotel Victoria Playa)? Quin regidor ha autoritzat aquesta actuació? S’ha
realitzat perseguint interessos particulars o municipals?
El Sr. Batle contesta que és la regidora de turisme la que ha de contestar
aquestes preguntes, per la qual cosa i atès que no és present, les
preguntes rebran resposta en un pròxim Ple o bé mitjançant escrit dirigit
al grup socialista.
15.2.- Atesos els anuncis i decrets d’austeritat en l’administració pública
espanyola: Quines són les mesures que pensa aplicar l’equip de govern? Es
preveu alguna rebaixa dels sous de l’equip de govern i el batle? En quins
termes?
El Sr. Batle contesta que es retallarà el seu sou aplicant el barem de la
FEMP o el mateix que el corresponent
al funcionari municipal de més alt
nivell, però que les indemnitzacions dels regidors no donen per a molt i
que no es reduiran.
15.3.- Pot explicar el regidor competent en la matèria quin és l’estat de
la modificació de l’estació de bombeig ara situada a la nau municipal del
polígon industrial? Com estan les gestions amb l’administració competent?
El Sr. Batle contesta que l’Agència Balear de l’Aigua diu que no va ser
informada per l’IDI i que no tenen terreny ni pressupost. El portaveu
socialista diu que si s’ha de qualificar terreny per poder ubicar
l’estació, que es faci una modificació puntual de Normes Subsidiàries.
Comenta que en el seu moment va haver moltes pressions i preses però que la
idea era poder fer-ho prest i que és impossible que l’Agència Balear de

l’Aigua digui que no estava assabentada; així idò, demana que es cerquin
escrits remesos en el seu dia sobre aquesta qüestió.
15.4.- Pot explicar el regidor competent com està l’estat de tramitació del
conveni amb la Banda de Música? Es preveu dotar aquest conveni amb fons
addicionals? Per què no s’estan complint els terminis de liquidació fixats
en conveni?
La regidora de Cultura, Sra. Fernández, contesta que es va celebrar una
reunió amb la directiva i que es va dir que es faria un nou conveni adaptat
a la normativa actual en matèria de subvencions, efectuant-se el primer
pagament durant la primera quinzena de juny. La quantitat serà la prevista
al Pressupost municipal, 21.000 euros.
15.5.- Pot explicar el regidor competent en la matèria quin és l’estat de
la inversió sobre la canonada de retorn d’aigua depurada entre Sant Tomàs i
Es Migjorn? Hi ha alguna previsió per enllestir-la?
El Sr. Batle contesta que la canonada passa per la zona de perímetre de
protecció dels pous i sembla ser que el projecte no és viable.
A continuació es genera un breu debat sobre el projecte, la subvenció
concedida en el seu dia i la justificació de la mateixa i el Sr. Batle diu
que convocarà una reunió amb el redactor i els grups municipals per tal de
clarificar l’assumpte.
15.6.- Pot explicar el regidor competent en la matèria quin és l’estat de
la formalització d’un contracte estable i que doni seguretat, qualitat i a
un cost raonable el servei d’escola infantil? Hi ha alguna previsió per
enllestir-ho?
La regidora de Cultura, Sra. Fernández, contesta que s’està estudiant
treure la contractació i que la FELIB ha facilitat uns plecs que s’han
d’analitzar. La Sra. Baquero contesta que la regidora és la responsable de
l’expedient i que hauria d’estar més al damunt. La regidora d’Alternativa
diu que quan ella governava es van fer algunes reunions amb els Ajuntaments
i el Sr. Arnáiz i que semblava que el setembre passat ja es podria
presentar alguna proposta. La secretària indica que des d’aquella data no
l’han tornada a convocar a cap reunió si bé fa dos dies el Sr. Arnáiz li va
informar que sí s’havien fet més reunions i que els plecs model es podien
consultar a la pàgina web de la Felib, oferint-se en tot el que fos
necessari.
El Sr. Sánchez diu que el seu grup veu molt preocupant el dèficit del
servei i que a data d’avui no s’hagi fet cap actuació dirigida a
normalitzar la contracta; comenta que si no s’inicia ja, la situació no
estarà resolta quan comenci el pròxim curs.
15.7.- Respecte al nucli de Na Foradada, pot explicar el batle si a
realitzat reunions amb els propietaris? En quin estat es troba la qüestió?
Quina informació urbanística s’està donant als propietaris?
El Sr. Batle contesta que l’Ajuntament es va reunir amb els propietaris
afectats, els seus tècnics i el Consell Insular; a data d’avui s’ha
preparat la documentació que ja s’ha remés a la Comissió Balear de Medi
Ambient.
Demana el Sr. Sánchez, del grup socialista, si sap cada veí el que pagarà;
el Sr. Batle diu que encara no s’ha comentat aquest tema, que sí bé
l’Ajuntament té una còpia de la documentació des de fa un mes, els serveis
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tècnics municipals han informat que aquesta primer s’havia d’elevar a la
Comissió Balear de Medi Ambient; quan hagi passat per aquella Comissió,
serà el moment de tractar el tema. El Sr. Sánchez diu que al manco s’hauria
pogut donar compta de la documentació a la Comissió Informativa
d’Urbanisme. El Sr. Batle diu que es donarà compta en la propera Comissió.
15.8.- Respecte a les obres en execució de millora de les aceres de
l’avinguda de la mar: Com s’han previst la ubicació dels punts de recollida
de fems? Amb quins criteris s’ha decidit eliminar els llocs de pàrquing?
S’han tingut en compte només els interessos dels veïns del carrer o el de
la resta del municipi?
El Sr. Batle diu que s’han previst a la prolongació del C/ Bernat Alzina, a
la dreta, i que els motius d’eliminar els llocs de pàrquing són de
seguretat (tal com van aconsellar la policia i els veïns). Informa també
que només s’ha comentat amb els veïns del carrer.
15.9.- Respecte al conveni urbanístic que preveu la cessió per part d’un
veí del poble situat a la seva parcel·la (a l’entrada des Migjorn, rotonda)
en el marc de la tramitació de la seva llicència urbanística (1ª ocupació):
En quin punt es troben les gestions? Ha procedit el veí a complir amb els
seus compromisos amb el municipi? Quins terminis es fixen?
El Sr. Batle contesta que s’ha fet el requeriment al veí i que s’han
mantingut vàries reunions. Afirma que segurament la cessió es durà a terme
en el mes de juny.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, diu que no creu que el particular faci
la cessió i manifesta el seu malestar atès que a l’interessat se li van
donar uns terminis, que havia de cedir el terreny i que després en tot cas
podria entrar un camió.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió a les
21:50 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén aquesta
acta que, com a secretària, certific.

