ACTA DE LA
22/12/2011.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 22/12/2011, 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
Sr. Víctor Martí Salas

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 la sessió ordinària de data 24.11.2011, sense
entrar a debat se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DEL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“ El Sr. Batle comenta que no s’han pogut presentar totes les ordenances
que s’han modificat, però que no han tingut temps de tenir-les enllestides
per avui. Així idò, comenta que les ordenances que es volen modificar són
la de la taxa per la prestació el servei de subministrament d’aigua
potable, l’ordenança reguladora de la taxa per la gestió de residus urbans
i l’ ordenança reguladora el preu públic per la prestació del servei de
l’escola infantil Xibit.
Es passa a detallar les modificacions realitzades a les ordenances. A
l’ordenança del fems les modificacions més importants són l’aplicació de
l’augment de l’IPC, la puja de la quota fixa que passa de 72’00
a 80’00
, la disminució del coeficient corrector aplicat als taller i indústries
de fins a 3 treballadors que passa de 3 a 2,75 i la disminució del
coeficient corrector aplicat a la urbanització de Sant Tomàs que passa de
1’30 a 1’10; explica que a la urbanització de Sant Tomàs es paga més però
no sap els motius, la idea és equiparar-ho al poble, així la idea és que
l’any que ve es baixi una mica més, aquest any s’ha deixat de manera que es
cobrís la despesa que és d’una 160.000 .
Finalment es sotmet la proposta a votació i la comissió informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup socialista i dues (2) abstencions del
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Grup Popular,
aprovació.“

informar-la

favorablement

i

proposar

al

Ple

la

seva

Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquesta ordenança s’ha revisat
segons l’IPC, i amb l’actualització es passa de 72
a 80
de quota fixa,
així mateix s’ha actualitzat els barems relatius als coeficients correctors
del nucli turístic passant a ser 1,1. També s’ha modificat el coeficient
corrector per els tallers e indústries passant de 3 a 2,75.
El Sr. Batle diu que amb les modificacions introduïdes en aquesta
Ordenança, no es pretén obtenir més guanys sinó fer front a la despesa que
genera la gestió de residus urbans.
Sense més intervencions se sotmet a votació l’expedient, i s’aprova per
cinc (5) vots a favor del grup socialista i quatre (4)abstencions del grup
popular, la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la gestió de residus urbans al municipi des
Migjorn Gran que queda redactada de la següent manera:
“ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
URBANS AL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN
Article 1

GESTIÓ DELS RESIDUS

Fonament i naturalesa

De conformitat amb les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per
l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i conforme amb allò que disposen
els articles 15 i següents del RD legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la "Taxa per a la gestió (recollida i tractament) dels residus
urbans", que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2

Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa
la prestació, mitjançant
qualsevol de les formes de gestió legalment admissibles, el servei
de recepció obligatòria de recollida de residus urbans i materials
assimilables a
aquests, d’habitatges, allotjaments i locals o
establiments
on
s’exerceixin
activitats
industrials,
comercials,
professionals, artístiques i de serveis, així com el seu tractament.
2. A tal efecte, es consideren residus urbans els generats en els
domicilis particulars, comerços, oficines i
serveis, així com tots
aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que per la seva
naturalesa o composició es puguin assimilar als produïts als anteriors
llocs o activitats.
3. El servei de recollida i tractament de residus urbans i assimilables
serà de recepció obligatòria a tot el terme municipal, i la seva
organització i funcionament es subordinarà a les normes que dicti
l’Ajuntament per a la seva reglamentació.
4. No està subjecta a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a
instància de part, dels següents serveis:
a)Recollida i tractament de residus no qualificats de domiciliaris i urbans
d'indústries, hospitals i laboratoris.
b)Recollida i tractament d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c)Recollida i tractament de residus de construcció i demolició.
Article 3

Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i
les entitats a les quals fa referència l'article 36 de la Llei General
Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i locals situats en
els llocs, places, carrers o vies públiques en els quals es realitzi el
servei, ja sigui com a propietaris o usufructuaris, habitacionistes
arrendataris o, fins i tot, precaris.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el
propietari dels habitatges o locals, que podrà repercutir, si s'escau,
les quotes abonades sobre els usuaris dels susdits habitatges o locals,
beneficiaris del servei.
Article 4

Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a les quals fan referència els
articles 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret 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 s’indica a l’article 43 de la Llei
General Tributària.
Article 5

Bonificacions

1.
a)

Per la situació socio-econòmica dels subjectes passius:
Gaudiran d'una bonificació subjectiva del 50% aquells contribuents
que hagin estat declarats jubilats o siguin majors de 65, sempre i
quan no obtinguin ingressos o rendes superiors al salari mínim
interprofesional, i que, en el mateix domicili, no hi habitin familiars
o persones que obtinguin rendes superiors al susdit salari, i amb el
vist i plau dels serveis socials de l'Ajuntament, els quals demanaran la
documentació justificativa que creguin convenient.
b)
Gaudiran d’una bonificació subjectiva del 50% aquells contribuents
que per la seva situació socio-econòmica siguin usuaris dels serveis
socials municipals. Aquesta situació s’acreditarà mitjançant informe
social emès pel treballador/a social de l’Ajuntament.
2.
Per comportament ambiental respectuós:
a)
Gaudiran d’una bonificació del 10% les activitats econòmiques els
titulars de les
quals
acreditin
que disposen
d’una
certificació
ambiental que inclou els residus generats ISO 14000, EMAS o d’altres
certificacions.
b)
Gaudiran d’una bonificació del 10% els contribuents que acreditin
més de 10 entrades a la deixalleria municipal, quan es creï. Aquestes
aportacions
hauran
de
constar
registrades
informàticament
a
la
Deixalleria Municipal, identificant l’usuari mitjançant NIF o un codi
que s’assignarà a cada a portant. Aquest benefici només s’aplicarà a
l’exercici pressupostari següent al que es realitzin les aportacions. Es
computaran les realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
l’any de què es tracti, i la reducció
s’aplicarà al rebut de l’any
següent.
c)
Les
bonificacions
contemplades a l’apartat 2 tindran caràcter
pregat. Per a gaudir-ne caldrà adreçar una
sol·licitud al Registre
General d’aquest Ajuntament. Vist l’informe de la Regidoria de Medi
Ambient, s’acordarà la concessió o denegació del benefici sol·licitat i
es notificarà a l’interessat.
d)
La modificació de les circumstàncies objectives que haguessin
estat causa determinant de la concessió de la bonificació poden ésser
revisades d’ofici, amb efectes des del moment en què l’esmentada
modificació es produeixi.
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Article 6
1.

Quota tributària

En el cas dels residus urbans generats per habitatges particulars i
assimilables, la quota tributària de la taxa per a la prestació del
servei de recollida, transport, tractament i eliminació consistirà en
una quantitat fixa (Qf), per unitat d’habitatge, incrementada
pels
coeficients
correctors
corresponents
a
la
ubicació
i
a
la
tipologia d’aquest.

a)

Quota fixa (Qf): 80,00

b)

Coeficient corrector ubicació (Cu):
Ubicació
Nuclis Urbans
Nuclis turístics
Disseminat

/any

Coeficient corrector
1
1,1
0,5

A aquest efectes, s’enten per disseminat aquell habitatge que es
situa a més de 500 metres del perímetre urbà.
c)

Coeficient corrector tipologia (CT):
Tipologia
Coeficient corrector
Habitatges
entre1
mitgeres
Habitatges aïllats
1,1
En resum,
Quota tributària domiciliària = Qf * Cu *
Ct

2.

a)

En
el
cas
dels
residus sòlids urbans generats per
econòmiques i assimilables, la quota tributària de la taxa
prestació del servei de recollida, transport, tractament i
consistirà en una quantitat fixa (Qf), incrementada pel
corrector corresponent a la ubicació d’aquest (Cu) i pel
corrector corresponent a la producció d’aquest (Cp).
Quota fixa (Qf): 80,00

activitats
per a la
eliminació
coeficient
coeficient

/any

En el cas d'establiments hotelers (hotels -article 18 Llei 2/1999- i
hotels apartaments –article 19 Llei 2/1999) es calcularà una quota base
que serà el resultat de multiplicar la quota fixa pel quocient
que
s'obtindrà
dividint
el nombre
de
places
turístiques
(o
el
nombre d'apartaments d'un complex) per un divisor que variarà en funció de
la categoria de l'establiment, d'acord amb la següent escala:
•
Hotels de quatre i cinc estrelles... divisor = 5.0
•
Hotels de fins a tres estrelles...
divisor = 8.0
•
Hotels apartaments…………....
divisor = 2.5
b)

Coeficient corrector ubicació (Cu):
Ubicació
Nuclis urbans
Nuclis turístics

c)

Coeficient corrector
1
1,1

Coeficient corrector producció (Cp):

Categoria

Subcategoria

Coeficient
corrector
cinc
1,5

Hotels
de
quatre
i
Establiments enestrelles
règim hoteler Hotels fins a tres estrelles
Hotels apartaments
Bar amb aforament de fins a 25
persones
Cafès,
bars,
gelateries,
orxateries,
tavernes
i
Restauració
i
establiments similars
activitats
Restaurants i cafeteries
recreatives
Discoteques i clubs de nit
Restaurants i cafeteries amb
un aforament de 80 o més
persones
Supermercats,
botigues
de
comestibles,
queviures,
i
anàlegs fins a 150m.
Supermercats,
botigues
de
comestibles,
queviures,
i
anàlegs a partir de 150m.
Comerços
Oficines bancàries i caixes
d'estalvi
Forns,
carnisseries,
peixeteries,
ferreteries,
estancs, farmàcies, llogues de
cotxes,
serveis
funeraris,
clubs hípics
Souvenirs,
llibreries,
perruqueries,
gestories,
oficines,
calçat,
roba,
perfum,
galeries
d'art,
magatzems de materials, locals
per
a
vendes,
Tallers
iexposició
merceries,
electrodomèstics,
indústries
articles de regal, artesania i
assimilables
Fins a 3 treballadors
De 4 a 7 treballadors
Més de 7 treballadors
Hostals,
pensions
i
cases
d'hostes

1,5
1,5
3
5
9
11
13
3,75
6,5
3

2,5

1,5

2,75
4
5
5

En resum,
Quota tributària activitat econòmica = Qf * Cu * Cp
Article 7

Meritació

1.

Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en
el qual s'iniciï la prestació del servei, entenent-se iniciada, atesa la
seva naturalesa de recepció obligatòria,
quan
estigui
establert
i
funcioni
el servei municipal de recollida de residus domiciliaris en
els carrers o llocs on hi figurin els habitatges o locals utilitzats
pels contribuents subjectes a la taxa.
2.
En estar establert i en funcionament aquest servei, les quotes es
meritaran el primer dia de l'any natural, excepte que la meritació de la
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taxa es produís amb posterioritat a aquesta data, en aquest cas la
primera quota es prorratejarà per semestres.
Article 8

Declaració i ingrés

1. Dins els trenta dies hàbils següents a la data que meriti per primera
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva
inscripció en matrícula, i presentaran, a aquest efecte, la
declaració d’alta corresponent
i
ingressaran la quota que
correspongui. En cas que aquesta declaració no es produeixi,
l’Ajuntament
procedirà
a
la
regularització de la matrícula
d’ofici i emetrà
les liquidacions corresponents,
sense
perjudici de la facultat que la llei atorga a l’Administració
Tributària de sancionar els incompliments formals i materials en
el deure de declaració.
2. Quan es conegui, mitjançant
ofici o comunicació dels interessats,
qualsevol variació de les dades de la matrícula, es duran a
terme les modificacions corresponents, que tindran efectes a
partir del període de cobrament següent al de la data en la qual
s'hagi realitzat la declaració.
Article 9

Infraccions i sancions

Tot
allò relatiu a la qualificació d'infraccions
tributàries i a
sancions que
els corresponguin en cada cas, es regirà pel que
establert a la Llei General Tributària.

les
està

Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al 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.
TERCER.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL XIBIT
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“Les modificacions aplicades a l’ordenança pel preu públic per l’escola
Xibit són; la matrícula passa de 60’00
a 100’00 , les quotes mensuals
per a nadons passa de 250’00
a 300’00
i les quotes per a infants d’1 a
3 anys passa de 150’00
a 200’00 . S’han eliminat les bonificacions per
famílies amb dos fills matriculats, la Sra. Baquero explica que van
considerar que potser una família en dos fills matriculats al centre podien
fer front als pagaments molt més que una família que només tingués un fill,
per tant s’ha optat per suprimir aquest apartat i s’afegeix l’opció de la
reducció de la quota fins el 100% sempre que ho aconsellin els serveis
socials.
El Sr. Verdú comenta que és una pujada molt elevada a la qual cosa la Sra.
Baquero li dóna la raó a l’hora que argumenta que s’ha arribat a tenir un
dèficit de fins a 70.000 . Comenta que el Govern Balear deu 8.000
i el
Consell Insular 4.000
i que per aquest any ja no es rebrà aquestes
subvencions. Continua explicant que les despeses totes soles sense tenir en
compte el personal pugen a uns 22.000
i que fets els càlculs pertinents,

una família hauria de pagar 330
només per fer front només al pagament del
professorat.
El Sr. Verdú comenta que el poble té pocs habitants i que és un problema
afegit. Comenta també que si es puja el preu potser les famílies optaran
per no dur els fillets a l’escoleta.
La Sra. Baquero explica que fa uns anys una professora s’encarregava de
tots els fillets, actualment les lleis obliguen a tenir un professional per
ràtio de nens així Es Migjorn Gran ha d’assumir dos professores i una
directora. Intervé el Sr. Batle explicant que els sous del professorat no
es pot baixar, les professores cobren uns 1.000
i la directora 1.400 .
Vol fer constar que a l’equip de govern no els hi agrada haver de pujar les
tarifes, no es fa a gust, però és la única solució trobada per començar a
fer front al gran dèficit, afegeix que si el grup popular de cara al
plenari, té altres opcions per tal de trobar solucions, aquestes siguin
presentades i seran escoltades.
Finalment es sotmet la proposta a votació i la comissió informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.“
Obert el debat, el Sr. Batle cedeix la paraula a la portaveu del grup
socialista.
La Sra. Baquero explica que la modificació de l’Ordenança suposa un augment
de la quota de matrícula passant de 60
a 100 , i un increment de les
quotes mensuals de 250 a 300 per a nadons, i de 150 a 200 per a infants
de 1 a 3 anys. Aquest augment es degut a que els darrers anys el servei ha
estat deficitari i amb això es vol reduir el dèficit.
La Sra. Baquero diu que el Govern Balear ha contestar a l’Ajuntament que
dins l’any 2011 no pagarà res per a l’escola infantil, per la qual cosa
s’hauran perdut els 4.000
que es preveia ingressar del Govern Balear en
aquest concepte. Amb l’augment de les quotes es pretén estalviar 16.500 i
mantenir el servei.
La Sra. Fernández contesta que entén que s’hagin de pujar les quotes, no
obstant, considera que la puja és excessiva. Recorda que a més s’han pujat
la resta d’impostos i taxes i en conseqüència això repercuteix damunt de
les mateixes famílies. Aquest fet pot comportar que les famílies deixin de
portar els nens a l’escoleta.
La Sra. Baquero diu que a la Comissió Informativa ja va demanar que el grup
popular presentés altres propostes per fer front al dèficit del servei.
El Sr. Verdú recorda que el grup popular no està d’acord amb que a
l’Ajuntament a part de la dedicació exclusiva del Batle i hagi una
dedicació parcial, si aquesta no hi fos es podria estalvia 16.500 .
La Sra. Baquero contesta si hi ha alguna altre proposta a fer, ja que ella
no està d’acord amb la proposta del Sr. Verdú.
El Sr. Batle comenta que l’Ajuntament ha de fer front als 4.000
que el
govern deixarà de pagar enguany, i per a l’exercici que ve no se sap si
pagaran res.
La Sra. Baquero explica que a l’Ordenança es preveu una bonificació del
100% quan així ho recomanin els serveis socials de l’Ajuntament.
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El Sr. Verdú diu que aquesta puja en les quotes pot generar l’efecte
contrari, i fer que les famílies deixin de dur els fillets a l’escoleta, i
comporti que cada vegada el servei tengui menys usuaris.
La Sra. Baquero contesta a veure si ells troben una altra solució al
dèficit.
El Sr. Verdú recorda que l’equip de govern es el grup socialista i que en
conseqüència es a ells qui pertoca trobar les solucions. El grup popular
únicament vol manifestar que no hi està d’acord.
El Sr. Batle contesta que es fàcil dir que no s’està d’acord amb la
modificació de l’ordenança i no aportar solucions. Comenta que a l’escola
de música també s’han apujat les quotes i això no ha fet disminuir els
alumnes. El Sr. Batle comenta que els tres serveis generen un dèficit de
50.000
La Sra. Baquero explica que correspondria a cada família pagar 330 ,
únicament per fer front a les despeses de personal que genera l’escoleta
Xibit, però la modificació de l’Ordenança únicament s’ha pujat 50 .
El Sr. Verdú respon que s’han pujat totes les taxes e impostos i ara estem
vivint un temps molt complicat.
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 proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola infantil
Xibit, que queda redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
L’ESCOLA INFANTIL XIBIT
De conformitat amb el que preveu l’article 127 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, i en relació amb l’article 41 del mateix text, l’Ajuntament des
Migjorn Gran estableix el preu públic per la prestació en instal·lacions
municipals dels servei d’escoleta municipal infantil de 0 a 3 anys que es
regirà per la present ordenança.
Article 1.- Naturalesa
La prestació d’aquest servei es dur a terme atenent a raons socials i
d’interès públic. La contraprestació econòmica per la prestació del servei
d’escola infantil de 0 a 3 anys té naturalesa de preu públic, conforme al
que estableix l’article 41 del TRLRHL.
Article 2.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic totes aquelles persones que
es beneficiïn de la prestació del servei d’escoleta municipal infantil de
0-3 anys, i en particular els pares, tutors o encarregats dels fillets que
gaudeixen del servei d’escoleta municipal infantil de 0-3 anys.
Article 3.- Quantia
S’estableix una tarifa en dues parts:

-

Matrícula: 100,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en el
moment de formalitzar la matrícula escolar.
Quota mensual:
- Quota per a nadons: 300 euros/mes.
- Quota per a infants d’1-3 anys: 200 euros/mes.

Article 4.- Quota reduïda
En casos extraordinaris i sempre que així ho aconsellin els serveis socials
de l’Ajuntament es podrà concedir una reducció de la quota fins el 100%.
Únicament tindran dret a sol·licitar aquesta reducció aquelles famílies que
tramitin la sol·licitud a través dels serveis socials de l’Ajuntament.
Article 5.- Normes de gestió
5.1.- El pagament del preu públic
l’entitat concessionària del servei.

es

realitzarà

a

l’Ajuntament

o

a

El pagament serà mensual per al cas de les quotes mensuals, que cobriran
els serveis per mensualitats anticipades. El pagament es farà mitjançant
l’ingrés directe o per domiciliació bancària, amb la prèvia autorització
formal del subjecte passiu.
Els pagaments de les quotes tindrà lloc dins els primers 15 dies de cada
mes.
La matrícula es pagarà en el moment de formalitzar-se.
5.2.- El retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que
ho justifiqui significarà la baixa de l’usuari del centre, prèvia audiència
a la família amb 15 dies d’antelació. Tot això sense perjudici de la
iniciació del corresponent procediment per a pagar el deute.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publicarà en el BOIB, i
serà vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança Fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
QUART.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE A LA POBLACIÓ
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“Les modificacions aplicades a l’ordenança de l’aigua són l’aplicació de
l’augment de l’IPC i l’augment dels preus per consum segons el quadre resum
següent:
Ordenança actual
De 0 a 25 m3/trim.
De 25 a 75 m3/trim.

Ordenança modificada
0,19833
0,24020

/m3
/m3

de 0 a 5 m3/trim
de 6 a 20 m3/trim

0,22
0,25

/m3
/m3
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Més de 75 m3/trim.

0,36060

/m3

de 21 a 40 m3/trim
De 41 a 60 m3/trim
Més de 61 m3/trim

0,30
0,35
0,40

/m3
/m3
/m3

A més la quota de servei passa a ser de 3,97 /habitatge a desglossar-se
segons el mateixos trams que pels preus del consum, quedant de la següent
manera:
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
6,50

4,50 /habitatge
5,00 /habitatge
5,50 /habitatge
6,00 /habitatge
/habitatge

Finalment es sotmet la proposta a votació i la comissió informativa acorda,
per tres (3) vots a favor del Grup socialista i dues (2) abstencions del
Grup Popular, informar-la favorablement i proposar al Ple la seva
aprovació.“
Obert el debat, el Sr. Batle explica que s’ha actualitzat segons l’IPC, ja
que es una Ordenança que no es tocava des de l’any 1992.
El Sr. Vidal explica que els canvis introduïts en l’ordenança consisteixen
en el canvi de trams, passant de 3 a 5 trams, per tal de que el que gasti
més aigua pagui un preu més just. Comenta que s’han revisat el que es paga
en cada tram i es preveu recaptar 4.000 més.
El Sr. Batle comenta que el primer tram ha passat de 0,19 a 0,22 i el
darrer tram de 0,36 a 0,40. També explica que s’ha detectat que molts de
comptadors no funcionen correctament, per la qual cosa en el pressupost de
2012 s’ha previst una partida per comprar nous comptadors d’aigua i així
assegurar que es recaptar el que toca.
Sense més intervencions se sotmet a votació l’expedient, i s’aprova per
cinc (5) vots a favor del grup socialista i quatre (4)abstencions del grup
popular, la proposta en els següents termes:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament
d’aigua potable a la població que queda redactada de la següent manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA POBLACIÓ

PRESTACIÓ

DEL

SERVEI

DE

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 imposa en aplicació del que estableixen els
apartats 1,B i 4,t de l’article 20 de l’última Llei esmentada, la taxa per
la prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable.
Aquesta taxa es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 57 del RD 2/2004.
Article 2n.Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del servei a què fa
referència aquesta Ordenança.
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, per qualsevol títol jurídic utilitzin els serveis o
instal·lacions esmentades en aquesta Ordenança.
2. D’acord amb allò que disposa
l’article 23.2 a) del RD 2/2004, seran
substituts del contribuent els propietaris dels immobles afectats, els
quals podran repercutir les quotes sobre els usuaris reals del servei.
Article 4t.Responsables
1. 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.
2. 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
La quota a exigir per la utilització del servei i instal·lacions esmentats
en aquesta Ordenança serà la resultant de l’aplicació de les tarifes
següents, a les quals s’haurà d’afegir l’import de l’IVA:
TARIFES
a) Quotes servei trimestral:
b) De 0 a 5 m3/trimestre
c) De 6 a 20 m3/trimestre
d) De 21 a 40 m3/trimestre
e) De 41 a 60 m3/trimestre
f) Més de 61 m3/trimestre

4,50
5,00
5,50
6,00
6,50

/hab
/hab
/hab
/hab
/hab

g)
h)
i)
j)
k)
l)

0,22
0,25
0,30
0,35
0,40

/m3
/m3
/m3
/m3
/m3

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

Article 6è.Acreditament de la taxa
L’obligació de pagar les quotes relatives a la utilització dels serveis
naixerà quan es produeixi l’esmentada utilització.
Article 7è.Liquidació i ingrés
1. Les quanties relatives a la taxa de subministrament d’aigua potable es
liquidaran i ingressaran juntament amb les quotes corresponents a la taxa
de clavegueram i cànon de sanejament, i es confeccionarà un rebut únic pels
conceptes assenyalats, amb especificació interior del que pertoqui a
cadascun d’ells.
2. Les liquidacions s’efectuaran trimestralment i s’incorporaran en el
corresponent padró, que aprovarà l’Alcaldia i s’exposarà al públic durant
un mes, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i en el tauler municipal d’anuncis.
3. El període de cobrament en via voluntària serà de dos mesos, passats els
quals s’incoarà la via de constrenyiment.
Article 8è.Normes de gestió del servei
1. Les persones interessades a obtenir la prestació del servei ho hauran de
sol·licitar prèviament a l’Ajuntament.
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2. Si algun comptador no funciones per qualsevol causa no imputable a
l’abonat, a efectes de facturació es calcularà la mitjana de consum que
resultés en igual període de l’any anterior, llevat que es produeixin
circumstàncies especials, que seran analitzades en cada cas concret, i
s’adoptarà la resolució que s’estimi pertinent.
3.
Les connexions de servei i comptadors estaran subjectes a les
inspeccions i verificacions que l’Ajuntament estimi oportú realitzar.
4.
Cap abonat podrà cedir o subministrar, per qualsevol mitjà, aigua a
altres veïns. Si hi ha immobles que consten de diversos habitatges o
locals, encara que siguin d’un mateix propietari, s’haurà d’instal·lar
forçosament un comptador per cada habitatge o local, amb la finalitat
d’obtenir un perfecte control individualitzat.
5.
L’Ajuntament no abonarà cap indemnització en cas d’escassesa o
esgotament de les fonts, per causa a ell no imputable. En cas de
produir-se
tals
esdeveniments,
tindrà
preferència
l’abastament
mitjançant les fonts públiques.
6.
Quan procedeixi la suspensió o baixa d’un abonat, l’Ajuntament tindrà
dret a tancar els orificis de sortida de l’aigua, en la forma que
consideri més adequada. En cas que es pretengui la reprendre en la
prestació del servei, s’haurà de tramitar un nou expedient d’alta.
7.
L’existència de dos rebuts impagats facultarà l’Ajuntament per
procedir, amb les formalitats legals prèvies, al
tancament del
subministrament. A tal efecte es practicarà prèviament la notificació
oportuna a l’interessat i se li donarà un darrer termini d’un mes per
procedir al pagament de les quanties que degui.
8.
Els abonats resten obligats a permetre al personal adscrit al servei
d’aigües l’entrada en el domicili o local per inspeccionar totes les
instal·lacions, a efectes de comprovar-ne l’estat i el funcionament
correctes.
9.
Per les infraccions que es produeixin en la utilització del servei,
l’alcaldia podrà imposar les sancions governatives que estimi adequades,
d’acord amb la legalitat vigent.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al 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.
CINQUÈ.- PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2012 I PLANTILLA
DE PERSONAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori que conté la següent proposta:
“PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost de la corporació per a
l’exercici 2012 i les seves bases d’execució, d’acord amb el resum per
capítols que segueix:
PRESSUPOST EXERCICI 2012
PRESSUPOST D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1 OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
V

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
CORRENT

930.481,68
30.670,00
611.344,75
508.448,62
103.281,06
2.184.226,11

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Alienació d'
inversions reals
Transferències de capital

77.100,00

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

2.500,00
80.070,85
2.343.896,97

PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS NO FINACERES
A.1 OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
CORRENT

1.107.830,96
627.633,83
8.800,00
309.612,39
2.053.877,18

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
VI
VII

Inversions reals
Transferències de capital

195.180,68
39.839,11

B) OPERACIONS FINANCERES
VIII
IX

Actius financers
Passius financers

2.500,00
52.500,00
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TOTAL

2.343.896,97

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de la corporació i que
inclou tots els llocs de feina que es preveuen cobrir, d’acord amb la
relació següent:

PLANTILLA DE PERSONAL 2012
1. DE FUNCIONARIS
COS O ESCALA

SUBESCALA

CLASE DENOMINACIÓ

Habilitació de
caràcter nacional

secretariaintervenció

Administració general

Administratiu

Administració general

Administratiu

Administració general

Administratiu

Administació especial
Administació especial

tècnica
Serveis
especials

Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Administratiu
(suport gestió
administrativa)
Auxiliar
administratiu
(suport
administrat)
Arquitecte
Oficial cap
Policia Local

Administació especial

Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials
Serveis
especials

Administació especial
Administació especial
Administació especial

GRUP

NIVELL VACANT
C.DESTÍ
A1/A2
25
Interin
a

C1

16

NO

C1

16

NO

C2

16

SI

A1
C1(*)

22
18

SI
NO

Policia Local

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

Policia Local

C1

15

NO

Policia Local

C1(*)

15

NO

(*) Classificats al
grup C només a
efectes de
retribucions

2. PERSONAL LABORAL FIX
COS O ESCALA
Cap Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Operari Serveis Múltiples
Suport administratiu (a extingir)
Auxiliar Administratiu
Psicòleg (1/2 jornada)
Auxiliar biblioteca (20 hores setmana)

VACANT
NO
Interí
Interí
interí
NO
Interí
NO

Netejadora

Interí

Netejadora
Cap Netejadora
Treballador Social
Treballador familiar
Treballador familiar
Treballador familiar

Interí
NO
Interí
Interí
Interí
Interí

3. PERSONAL LABORAL TEMPORAL
TIPUS CONTRACTE
Auxiliar Administratiu (Centre
Sanitari, 22,5h setm.)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar (1/2 jornada)
Treballadora familiar
Dinamitzador juvenil (1/2 jornada)
Educador social (1/2 jornada)
Agent de desenvolupament local
Educadora infantil/directora
Educadora infantil (tècnic educació
infantil)
Educadora infantil (tècnic educació
infantil
Professor llenguatge i piano ( 8 mesos
22,5 h /set)
Professor clarinet (10 h/set )
Professor vent metall (14 h/set)
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Monitor de temps lliure
Director de temps lliure
Auxiliar Biblioteca ( 20h setm.)
Auxiliar Administratiu (substitució
centre sanitari)
Netejadora
Auxiliar administratiu SOIB (1/2
jornada)
Educadora infantil (tècnic educació
infantil)

12 mesos
12 mesos
12 mesos
5 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
11 mesos
11mesos
11mesos
8 mesos
10 mesos
8 mesos
2 mesos
2 mesos
2 mesos
1 mes
2,5 mesos
2 mesos
1 mes
3 mesos
6 mesos
9 mesos

TERCER.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el pressupost, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal, als efectes de presentació de
reclamacions. L’aprovació serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions
i no caldrà adoptar expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle demana disculpes als membres del grup popular,
per la tardança en proporcionar el document de pressupost, ja que l’equip
de govern va tancar el document el divendres capvespre i el dissabte
mitjançant correu electrònic li va fer arribar la proposta de pressupost.
El Batle comenta que el dilluns es van donar compte que havien d’esmenar
dues coses, i un cop corregies aquestes es va a tornar a remetre el
projecte de pressupost al grup popular. El Batle explica que les dues
qüestions que es van corregir són: les despeses en Seguretat Social i la
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incorporació d’uns 80.000 com a conseqüència del tancament de l’exercici
2010. El Batle diu que l’única via que ha trobat l’equip de govern per fer
front a aquests 80.000 d’obres pendents de 2010, es que estiguin finançats
per un préstec.
El Sr. Batle diu que vol agrair públicament l’esforç fet pels regidors
alhora d’elaborar el pressupost, ja que han hagut de reduir despeses, com
per exemple la reducció pactada amb l’empresa que gestiona el polisportiu,
les despeses del menjar del centre de dia…
El Sr. Vidal explica que els Ingressos prevists per a l’exercici 2012 s’han
fet a la baixa. Assenyala com a partides a destacar, la referent a l’IBI
per tal d’ajudar als comerços des Migjorn, la referent a l’Impost de
vehicles de tracció mecànica que suposa un augment amb el canvi
d’ordenança, la referent a la taxa d’aigua que també suposarà una puja
d’ingressos.
El Sr. Vidal diu que la taxa de clavegueram prevista diferenciarà el nucli
des Migjorn del nucli de Sant Tomàs, i que aquesta per a l’elaboració
d’aquesta ordenança s’ha fet un estudi de les cases de Migjorn amb pati, i
s’ha centrat en els mesos d’estiu. També preveu una distinció entre els
xalets que disposin de piscina i els que no.
El Sr. Batle explica que la nova ordenança que cobrarà el clavegueram de
Sant Tomàs, al no disposar de dades es calcularà damunt el m2 construïts.
El Sr. Vidal diu que el pressupost ha distingit la taxa de l’escola de
música de la taxa pel serveis d’activitats esportives. Comenta que la
recaptació per l’ordenança de vehicles i el preu públic de l’escola xibit
faran pujar els ingressos.
El Sr. Vidal comenta que en relació a les aportacions d’altres
administracions, no s’ha previst cap aportació per a l’escoleta infantil,
ni per la policia local turística ja que aquest estiu no es pensa
contractar ningú com a policia turístic.
El Sr. Vidal diu que una altre font d’ingressos són els lloguers que es
pensa aconsequir pels locals que són municipals. I per últim destaca com a
inversions el projecte de s’Excorxador previst al PIC 2012 i el préstec per
fer front als 80.000
de les obres pendents de 2010.
El Sr. Vidal explica que a l’apartat de despeses s’ha inclòs factures
pendents per valor de 19.500
de l’equip redactor de les NNSS, el conveni
signat amb la família Coll Alzina per valor de 4.000 per l’execució d’una
paret, dues obres de l’any 2010 on s’havia adquirit el compromís de fer
front dins l’any 2012, i factures pendents del pla d’eficiència energètica.
També s’ha previst una partida per substitucions de treballadores familiars
i pels menjars a domicili.
El Sr. Vidal comenta que per l’àrea de Cultura s’ha previst com a despeses
la factura pendent de 2010 dels focs artificials de les festes de Sant
Cristòfol, un partida per pagar els llibres “Migjorners amb penjada” i per
pagar les prestatgeries de la biblioteca. El Sr. Vidal diu que el preu de
les prestatgeries s’ha pogut rebaixar i s’ha inclòs la compra de llibres
per a la Biblioteca.
El Sr. Vidal diu que en l’àrea d’Esports s’ha rebaixat el preu de contracte
amb l’empresa que gestiona les activitats esportives, i s’han afegit dues
associacions que gaudiran de subvencions com són Agility i POIMIG.

El Sr. Vidal explica que l’àrea de turisme ha previst les despeses de
neteja del litoral.
El Sr. Vidal comenta que l’única inversió prevista es la de l’Excorxador
que puja a 85.000 , dels quals 65.000 seran finançats pel CIM i diu que
s’ha hagut d’incloure 80.000
com a conseqüència de la liquidació del
pressupost 2010, per la qual cosa es dona un equilibri negatiu en el
pressupost.
Per últim, el Sr. Vidal diu que si no s’haguessin
d’ordenança no es podria fer front al deute previst.

fet

els

canvis

La Sra. Gomila diu que no li han agradat les formes del grup socialista, ja
que van disposar del projecte de pressupost amb paper 48 hores abans del
ple, i això no els hi ha donat temps de presentar cap esmena i ara
únicament els hi queda la possibilitat de presentar al·legacions.
La Sra. Gomila comenta que no considera ètic que el pressupost 2012, s’hagi
fet en base a ordenances que no han estat exposades al públic ni aprovades
definitivament.
El Sr. Batle respon que tot es millorable. Recorda que l’equip de govern en
data 30.11.2011 va convidar al grup popular a fer aportacions a
l’elaboració del pressupost de l’exercici 2012, i a data d’avui no ha rebut
resposta.
La Sra. Fernàndez contesta que ella esperava que se la convoqués a una
reunió, no obstant, reconeix que el seu grup no va dir res.
El Sr. Batle llegeix l’escrit que va remetre al grup popular en data
30.11.2011. Comenta que bastava que el grup popular fes una telefonada a
l’Ajuntament per concertar una reunió, però no es va dir res per part del
grup popular. El Sr. Batle comenta que ell va ser el primer sorprès al no
rebre contesta del grup popular com a conseqüència de l’escrit.
El Sr. Verdú recordar que el pressupost sel’s hi va enviar dissabte i a més
desprès hi va haver modificacions posteriors.
La Sra. Sánchez contesta al grup popular que no han fet cap aportació.
El Sr. Verdú replica que els membres del seu grup fan feina en altres
tasques a part de ser regidors.
La Sra. Sánchez respon que ella també fa altra feina apart de l’Ajuntament.
El Sr. Batle recorda que el grup socialista els hi va remetre un escrit on
els convidava a participar de l’elaboració del pressupost.
La Sra. Baquero
malentesos.

diu

que

precisament

es

va

fer

per

escrit

per

evitar

El Sr. Vidal explica que al pròxim plenari es portarà la modificació de
l’Ordenança de clavegueram i que com es cobra per trimestres, es podrà
aplicar ja dins el primer trimestre un cop estigui aprovada definitivament.
El Sr. Vidal comenta que s’ha intentat clarificar al màxim cadascuna de les
partides incloses en el pressupost.
El Sr. Verdú recorda que hi ha ordenances que no s’han exposat al públic.
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Sense més intervencions se sotmet a votació el document pressupostari i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del grup socialista i quatre (4) vots en
contra, del grup popular.
SISÈ.- RÈGIM DE RETRIBUCIÓ DEL BATLE
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori que conté la següent proposta:
“Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, indiquen que els membres
de les Corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels seus
càrrecs quan tenguin dedicació exclusiva o parcial o ostentin delegacions,
i regulen les indemnitzacions per assistència;
Atès l’organigrama municipal previst per a la present legislatura, segons
acord de Ple de data 30.6.2011.
Atès que es va creure convenient i necessari fixar un càrrec amb dedicació
exclusiva que seria finançat íntegrament pel Govern Balear en virtut del
Decret 63/2007, de 25 de maig, i mantenir la dedicació parcial d’un càrrec.
Atès els reptes econòmics del nostre Ajuntament en aquesta situació de
crisis, i la situació d'endeutament heretada amb proveïdors, fa que la
nostra dedicació i intensitat en la tasca institucional hagi de ser màxima.
Ara més que mai requerim d'una dedicació exclusiva i eficaç de la Batlia,
de la institució. Òrgan que dirigirà tots els esforços a racionalitzar els
recursos propis, negociar i acordar amb les institucions supramunicipals un
just finançament pel nostre poble.
Atès l'import màxim que és pot demanar en càrrec a la CAIB és de 2.703'83
/mes (14 mensualitats) més el cost de la Seguretat Social.
Per tot açò venc en elevar al Ple la següent
P R O P O S T A
ÚNIC.- Fixar
retribució:

que

el

càrrec

amb

dedicació

exclusiva

tindrà

la

següent

Batle: 32.060 euros anuals, pagadors amb catorze mensualitats.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es pot demanar a la CAIB fins un
màxim de 2.700 , amb aquesta proposta es puja a 2.300 . Fins ara el Batle
en nòmina cobrava uns 1.400 i a partir d’ara cobrarà 1.700 .
El Sr. Batle
reunions, i
conseqüència
250 , per la

comenta que amb les despeses de benzina per a desplaçaments de
les despeses de dietes a les quals ha de fer front com a
de la reunió de batles de cada mes, del sou s’hi gastava uns
qual cosa considera adient aquesta puja.

La Sra. Fernández respon que en els moments en que vivim no troba adient
que es puji el sou de Batle, i no creeu que el poble ho consideri lògic
quan molts d’ells cobren uns 1.000
mensuals.
La Sra. Baquero contesta que els ciutadans no tenen la
responsabilitat que pot tenir el Batle en exercici del seu càrrec.

mateixa

La Sra. Gomila diu que tots els ciutadans s’han d’estrènyer el cinturó com
diu a la Memòria de Batlia del Pressupost per l’exercici 2012, i creu que
el Batle hauria de practicar amb l’exemple, en canvi per altra banda ha
pujat els impostos i les taxes.
El Sr. Batle contesta que són qüestions diferents, a l’equip de govern no
li agrada haver de pujar els impostos i taxes. Comenta que les despeses a
les que ha de fer front en exercici del seu càrrec van de 250 a 300 . I
diu que el seu sou no es comparable amb el d’altres batles de Menorca, per
exemple la batlesa de Maó cobra 3.500 mensuals, o el batle de Sant Lluís
2757 ….
El Sr. Verdú respon que no es pot comparar la feina dels altres batles en
la feina del Batle des Migjorn Gran
La Sra. Baquero contesta que els Ajuntaments més grans disposen de més
personal per tirar endavant la feina.
El Sr. Verdú contesta que al carrers des Migjorn no hi ha obres en marxa
que comportin tanta feina a l’Ajuntament.
El Sr. Batle respon que la feina d’un Ajuntament no és únicament les obres,
sinó que la seva feina consisteix en una dedicació plena en tots els
sentits.
El Sr. Verdú contesta que la feinada que comportava ser batle ja es sabia
amb antelació, però replica que no es pot comparar amb la feina de batles
de municipis més grans.
Sense més intervencions, se sotmet el dictamen de la Comissió a votació i
s’aprova per (5) vots a favor, del grup socialista des Migjorn Gran i
quatre(4) vots en contra del grup popular.
SETÈ.- SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A LA CONSELLERIA D'INTERIOR DEL
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori que conté la següent proposta:
“ Atès que l’article 74.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears, estableix que el batle o, si
s’escau, un membre electe del govern que compleixin els requisits
establerts reglamentàriament, entre els quals s’han d’incloure els de
població i pressupost, poden ser retribuïts a càrrec de les ajudes
finalistes que s’atorguin a càrrec dels fons creat expressament als
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en la
forma i en la quantia que disposi el reglament o, si pertoca, la resolució
del Govern que ho reguli, i sempre que exerceixin el seu càrrec amb la
dedicació i en els termes fixats en el mateix reglament.
Atès que en data 25 de maig de 2007 s’ha dictat el decret 63/2007,
regulador del sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i a
les entitats locals menors de les Illes Balears que abonin als seus membres
electes retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva al servei de la gestió pública local.
Atès que l’Ajuntament des Migjorn Gran compleix els requisits previs
necessaris per poder accedir a la compensació: població no superior a 5.000
habitants; recursos ordinaris del pressupost general no superior a
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3.000.000,00
, i xifra global de retribucions,
assistències a abonar a la resta dels seus membres
l’import de compensació sol·licitada.

indemnitzacions i
electes no supera

Atès que l’import màxim compensable de les retribucions periòdiques brutes
del membre electe és de 2.290 euros/mes (x 14 mensualitats) més el cost de
la seguretat social a càrrec de l’entitat local.
I atès que el nou organigrama municipal va preveure la dedicació exclusiva
del batle, elev al Ple la següent
PROPOSTA
Sol·licitar al Govern Balear una compensació econòmica per a l’any 2012, en
base al Decret 63/2007, de 25 de maig, regulador del sistema de compensació
econòmica per als ajuntaments i entitats locals menors que abonin als seus
membres electes retribucions per a l’exercici dels seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva, per fer front a les despeses següents:
Càrrec electe amb dedicació exclusiva: Batle de l’Ajuntament des Migjorn
Gran, Pedro G. Moll Triay.
Quantia a compensar:
a) retribucions brutes compensables del membre electe per a l’any 2012:
32.060 euros
b) Seguretat social a càrrec de l’entitat local: 10.113,48 euros
Total sol·licitat (a+b): 42.173,48
Es Migjorn Gran, 16 de desembre de 2011
El Batle
Pedro G. Moll Triay.”
Sense intervencions, se sotmet el dictamen de la Comissió a votació i
s’aprova per (5) vots a favor, del grup socialista des Migjorn Gran i
quatre(4) vots en contra del grup popular.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
21.00
hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

