ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 04/10/2010.
As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 04/10/2010, 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)
Mercedes Francesca Bresco (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), que compareix
quan comença el vuitè punt de l’ordre del dia.

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 les dues actes de la sessions extraordinàries
tingudes, ambdues, el dia 29 de juny de 2010; se sotmeten a votació i
s’aproven per unanimitat.
Abans de passar al següent punt la secretària indica que el Cap de Policia
ha emès informe sobre les incidències esdevingudes durant el repartiment de
la convocatòria d’aquest Ple i dóna lectura al mateix. El Ple en resta
assabentat.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana al Sr. Batle el motiu de no
celebrar Ple ordinari durant 4 mesos. El Sr. Batle contesta que aquesta
pregunta la formuli en el torn de precs i suggeriments.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple dels decrets dictats entre els mesos de maig a
setembre i que fan referència a assumptes de personal (concessió de
vacances i d’assumptes propis, reconeixement de triennis, admissió,
exclusió i nomenament de tribunal per cobrir places de policia local,
administratiu
d’administració
general,
educador
social
i
educadors
infantils, nomenament d’educador social i educadors infantils, modificació
distribució horària de la jornada laboral de les treballadores del centre
de dia, desestimació de recurs interposat contra el canvi d’horari,
proposta i imposició de sanció en expedient disciplinari d’un treballador,
estimació parcial de recurs de reposició contra l’expedient disciplinari),
intervenció (pagaments a justificar), recaptació (aprovació padrons,
baixes, baixa i devolució,
liquidacions de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana), cementeri (inhumacions,
cessions, lloguer de nínxols), urbanisme (concessió de llicències d’obra
menor, llicències de primera ocupació, pròrrogues de llicència, modificació
de titularitat de llicències d’obertura i funcionament,
atorgament de
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llicències d’instal·lació, obertura i funcionament d’activitats ambulants
temporals, inici, arxiu i resolució d’expedients sancionadors, imposició
de sancions,
desestimació de recurs de reposició contra expedient
sancionador), policia (inici d’expedients sancionadors per infraccions de
trànsit, modificació provisional del règim sancionador en matèria de
trànsit), concessió de comptadors d’aigua, autoritzacions d’ocupació de la
via pública, sol·licituds de subvencions,
i altres de tràmit i gestió
ordinària.
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- SENTÈNCIA RECURS CONTENCIÓS ADMINSTRATIU 16/2008. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de la sentència del Jutjat contenciós administratiu
núm. 1 de Palma de Mallorca, recaiguda en el recurs contenciós
administratiu interposat per Camí d’Atalis, S.L. contra la resolució de
l’Ajuntament de data 27.04.2007 que denegà l’aprovació de la modificació
del projecte bàsic i del projecte executiu d’un habitatge unifamiliar
aïllat
i contra la desestimació presumpta
del recurs de reposició
inteposat contra aquella resolució. La sentència desestima el recurs i
confirma la resolució municipal.
El Ple en resta assabentat.
QUART.- EXPEDIENTS TRAMITATS. DONAR-NE COMPTA
El Sr. Batle dóna compta de diversos expedients tramitats per la Junta de
Govern Local: l’adjudicació de les obres de reforma del camí de Sa
Malagarba (PIC 2010) a Juan Mora, S.A., l’aprovació de diverses
certificacions d’obra (de la reforma dels vestuaris del poliesportiu i
d’obres incloses a diversos Plans), nomenament de personal
(de personal
laboral temporal, de dos funcionaris, creació de borses de treball,
convocatòria de dues places més de policia local), aprovació de diversos
convenis amb el Consell Insular, amb Ajuntaments per reforçar la seguretat
de les festes, amb diverses associacions (AMPA, Obra Cultural Balear, Creu
Roja, dels amics de l’art des Migjorn Gran), i amb el Govern Balear.
Finalment, indica que s’ha confirmat que el Govern ha aprovat el conveni de
reserva i ocupació de places al centre de dia. El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ.- RESOLUCIÓ DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de la resolució d’Alcaldia dictada el dia 30 de setembre i
que es transcriu a continuació:
“Atesa la delegació de competències efectuada en data 15 d’octubre de 2009
a favor de la regidora Sra. Gemma Fernández Bosch;
Atès que la regidora va ser nomenada, en data 16 d’octubre de 2009, tercera
tinenta de batle;
Atès que des d’aquesta alcaldia s’ha decidit ampliar amb una àrea més la
delegació efectuada en el seu dia;
I fent ús de les atribucions que li atorga l’article 21.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, RESOLC:
Primer.- Delegar en la tercera tinenta de batle, Gemma Fernández Bosch,
l’àrea d’urbanisme i
territori. Aquesta delegació genèrica abasta la
facultat de dirigir el servei corresponent i gestionar-lo en general, però
no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers.

Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessada.
Tercer.- Donar compta d’aquesta delegació al Ple de l’Ajuntament
primera sessió que es celebri.

en la

Quart.- Publicar
Balears.”

Illes

l’acord

anterior

en

el

Butlletí

Oficial

de

les

El Ple en resta assabentat. El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana el
motiu de la delegació a tan pocs mesos de les properes eleccions locals. El
Sr. Batle contesta que la intenció és que la regidora conegui un poc més el
funcionament de les diverses àrees de l’Ajuntament.
SISÈ.- PROPOSTA NOVA
INTERN I TERRITORI

COMPOSICIÓ

En el sisè
d’Alcaldia:

l’ordre

punt

de

COMISSIÓ

del

dia

es

INFORMATIVA

D'HISENDA,

llegeix

següent

la

RÈGIM

proposta

“Atès que, d’acord amb l’article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 24.1 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes
Balears, les comissions informatives estaran integrades per representants
de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada
grup;
I atès que la portaveu popular, de conformitat amb l’article 125.c del R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, ha presentat escrit demanant la modificació
dels membres del grup popular integrants de la Comissió Informativa de
Hisenda, Règim Intern i Territori per tal de adaptar els seus titulars a la
nova delegació de competències efectuada per aquesta alcaldia, ELEV al Ple
la següent
PROPOSTA
ÚNIC.- Substituir el titular del grup popular a la Comissió Informativa
d’Hisenda, Règim Intern i Territori, Sr. Jaime Riudavets Moll, per la Sra.
Gemma Fernández Bosch, passant el Sr. Riudavets Moll a ser suplent de la
mateixa.
EL BATLE,
Andrés Moll Huguet
Es Migjorn Gran, 1 d’octubre de 2010”
Sense entrar en debat se sotmet a votació la proposta i es computen quatre
(4) vots a favor, del grup popular i quatre (4) vots en contra, del grup
socialista; atès l’empat se sotmet novament a votació i s’obté el mateix
resultat, per la qual cosa el Sr. Batle, fent ús del seu vot de qualitat,
declara aprovada la proposta en els termes abans transcrits.
SETÈ.- NOMENAMENT REPRESENTANT I SUPLENT DE L'AJUNTAMENT AL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA DE MENORCA
La secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a
la Persona:
“Atès l’escrit remès per Obra Cultura de Menorca, en el qual ens demanem
que comuniquem un representant del nostre Ajuntament i un suplent per a
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formar part del Patronat de la Fundació, la
proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:

Comissió,

per

unanimitat,

Primer.- NOMENAR a la Sra. Gemma Fernández Bosch com a representant del
nostre Ajuntament en el Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca.
Segon.- NOMENAR a la Sra. Mercedes Francesca Bresco com a representant
suplent en el Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca.
Tercer.- NOTIFICAR els acords anterior a Obra Cultural de Menorca.”
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per quatre (4) vots a favor, del
grup popular, i quatre (4) abstencions, del grup socialista.
Abans de continuar la sessió el Ple acorda, per unanimitat, canviar l’ordre
dels punts que resten de la sessió; així, el punt vuitè “determinació de
les festes locals de l’any 2011” passarà a estudiar-se just abans del punt
de precs i suggeriments, modificació que comporta la renumeració dels
altres assumptes.
S’incorpora a la sessió
Purificación Mira Sales.

la

regidora

d’Alternativa

pes

Migjorn

Gran,

VUITÈ.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS
DE CARÀCTER CULTURAL, EDUCATIU I ESPORTIU
Es llegeix la proposta d’Alcaldia sobre l’assumpte de referència:
“Atès que, com cada any, és convenient adaptar a la realitat la taxa per
activitats de caràcter esportiu i caràcter cultural amb les activitats que
realment es pretenen dur a terme,
Atès el dèficit generat pel servei i vista la valoració tècnica efectuada
per Serpro Sport i per l’Escola de Música, que proposa un increment en les
tarifes, ELEV al Ple la següent
PROPOSTA
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per activitats
de caràcter cultural, esportiu i educatiu i l’ordenança fiscal que la
regula en el seu article 4, que queda redactat de la següent manera:
Article 4. Quotes tributàries.
1.
2.

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada
a la tarifa de l’apartat següent per a cadascun de les diferents
activitats.
La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

Servei d’escola de música:
CONCEPTE

Import taxa/euros

Matrícula curs ...........................................
Música i moviment, per mes (¾ hora setmanals).............
Llenguatge musical:
- Iniciació (preliminar, 1 ½ setmanal), per mes ..........
- 1er, 2n, 3r i4t curs (2 h. setmanals), per mes ........
- Manteniment/preparatori (1h.setmanal), per mes ........
Instruments:

20,00
20,00
22,00
25,00
20,00

-

1 hora setmanal, per mes..........................
3/4 hora setmanal, per mes .......................
1/2 hora setmanal, per mes .......................
Rotació, ½ hora setmanal, per mes ................

26,00
22,00
18,00
18,00

Conjunt instrumental, 1h. setmanal, per mes ............... 7,00
Serveis esportius:
CONCEPTE

Import taxa/euros

Pista poliesportiva
Lloguer pista ........................................ 17,50
Lloguer 1/2 pista .................................... 8,50
Activitats escola pública ............................ ---Activitats CD Migjorn ................................ ---Entrada puntual poliesportiu o sala musculació ....... 4,00
Pista tennis
Lloguer pista adults (sense llum)..................... 7,00
Lloguer pista adults (amb llum) ...................... 9,00
Lloguer pista adults abonats al programa (sense llum). 3,00
Lloguer pista adults abonats al programa (amb llum). . 5,00
Bonus de 5 lloguers per adults ....................... 29,50
Lloguer menors 16 anys (sense llum) .................. 4,00
Lloguer menors 16 anys (amb llum) .................... 5,00
Lloguer menors 16 anys abonats al programa (sense llum) 1,00
Lloguer menors 16 anys abonats al programa (amb llum). 2,00
Bonus de 5 lloguers per a menors 16 .................. 15,00
Activitats escola pública ............................ ---Activitats CD Migjorn ................................ ---Escoles esportives
Gimnàstica artística. Nivell I (competició) ...........
Gimnàstica artística. Nivell II (competició) ..........
Gimnàstica artística (iniciació) ......................
Patinatge artístic (iniciació-benjamí).................
Patinatge artístic (nivells I i II)....................
Tennis adults .........................................
Tennis fillets ........................................
Aerobic (2 dies a la setmana)..........................
Aerobic (3 dies a la setmana)..........................
Badminton .............................................
Manteniment físic .....................................
Gerotogimnàstica ......................................
Musculació ............................................
Ioga ..................................................
Pilates ...............................................
3.
4.

5.

36,40
41,60
21,10
31,10
31,10
43,90
31,10
25,40
31,10
31,10
25,40
17,95
25,40
31,10
31,10

Les persones abonades a alguna activitat podran gaudir de l’ús de
la sala de musculació amb un suplement de 11,00 €.
Gaudiran d’una bonificació del 25% de la tarifa els germans de les
famílies nombroses sempre que al manco 3 d’ells s’hagin matriculat
a
qualque
activitat
reglada
en
aquesta
ordenança.
Les
bonificacions no afectaran a les matrícules de l’escola de música.
La pràctica d’una segona activitat per part d’un mateix usuari sempre que les dues activitats efectuades siguin de caràcter
esportiu- gaudirà d’una bonificació del 50%, bonificació que
s’aplicarà sobre l’activitat més econòmica. En el cas del programa
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6.

d’adults la bonificació per segona activitat només serà aplicable
quan l’usuari es matriculi des de l’1 d’octubre i fins a final
d’abril.
Les bonificacions necessitaran per a ser declarades, sol·licitud
prèvia dels subjectes passius i hauran d’ajuntar a la mateixa la
documentació
acreditativa
de
tal
circumstància.
Ambdues
bonificacions son incompatibles entre si i el subjecte passiu
haurà d’escollir la que li sigui més interessant.

SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la nova redacció de
l’Ordenança fiscal, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant
el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin pertinents.
En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.“
Obert el debat, el Sr. Sánchez, del grup socialista, manifesta la seva
preocupació pel considerable augment del dèficit d’ambdós serveis, tal com
es desprèn dels estudis econòmics efectuats per la intervenció municipal:
53.000 € és el dèficit dels serveis esportius i 57.000 el de l’escola de
música; diu que la despesa s’ha disparat considerablement, al igual que el
cost de l’escoleta infantil.
La portaveu popular i regidora d’esports diu que, pel que fa als serveis
esportius, les quotes que paguen els usuaris cobreixen als monitors però no
la coordinació. Manifesta que ara els estudis apliquen la part proporcional
del cost de la neteja i que aquest és un dels motius pels quals sembla que
el dèficit s’ha disparat. El Sr. Sánchez torna a intervenir i diu que s’ha
de controlar la despesa i que açò es pot fer de diverses maneres. La
portaveu popular contesta que ella no ho sap fer millor i que fa tot el que
pot per controlar la despesa.
Després d’un acalorat intercanvi d’opinions se sotmet la proposta
d’Alcaldia, que ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Règim Intern i Territori, a votació. Es computen quatre (4) vots
a favor, del grup popular, quatre (4) vots en contra, del grup socialista,
i una (1) abstenció, del grup alternativa pes Migjorn Gran; atès l’empat se
sotmet novament a votació i s’obté el mateix resultat, per la qual cosa el
Sr. Batle, fent ús del seu vot de qualitat, declara aprovada la proposta en
els termes abans transcrits.
NOVÈ.- EXPEDIENT
ANTERIORS

2/2010,

DE

RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS

D'EXERCICIS

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori; sense entrar en debat se sotmet a votació la proposta en ell
continguda i es computen quatre (4) vots a favor, del grup popular, quatre
(4) vots en contra, del grup socialista, i una (1) abstenció, del grup
alternativa pes Migjorn Gran; atès l’empat se sotmet novament a votació i
s’obté el mateix resultat, per la qual cosa el Sr. Batle, fent ús del seu
vot de qualitat, declara aprovada la proposta en els següents termes:
Primer.APROVAR
l’expedient
2/2010
de
reconeixement
d’obligacions
d’exercicis anteriors, per un import total de TRENTA QUATRE MIL NOU-CENTS
SIS amb VINT-I-QUATRE EUROS (34.906,24 €) 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.

DESÈ.- EXPEDIENTS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
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 Hospitalaria Balear, S.L.” per import total de mil vuitcents setanta set euros amb vuitanta cèntims (1.877,80 €) per garantir
l’execució del contracte de subministrament de l’equipament del centre de
dia i habitatge tutelat.
Segon.Cancel·lar
i
tornar
la
fiança
definitiva
dipositada
per
l’adjudicatari “Aides Marai, S.L.” per import total de dos mil nou-cents
euros (2.900,00 €) per garantir l’execució del contracte d’obres de reforma
de la plaça de l’Ajuntament.
ONZÈ.- PRÉSTEC INVERSIONS 2010. INICI D'EXPEDIENT
En el onzè punt de l’ordre del dia es llegeix la proposta d’Alcaldia que va
ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim
Intern i Territori:
“Atès que en el pressupost general de la Corporació hi ha previst executar
algunes inversions mitjançant la subscripció d’una operació de préstec;
Atès que l’import previst al pressupost és de 60.000 € però a data d’avui
l’Ajuntament no precisa aquesta quantitat sinó només 40.000 €, ELEV al Ple
la següent
PROPOSTA
ÚNIC: APROVAR l’inici de l’expedient de contractació d’un préstec per al
finançament parcial de les inversions previstes en el pressupost de
l’exercici 2010, amb els següents requisits:
REQUISITS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÈSTEC A FI DE FINANÇAR
PARCIALMENT LES INVERSIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
2010.
1.- Import: 40.000.- euros
2.- Període d’amortització: 10 anys (2012-2021).
3.- Carència:
fins 31.12.2011. Aquest període de carència, quan així ho
sol·liciti
l’Ajuntament, es podrà reduir, i així començà el període
d’amortització de capital, sempre i quan s’hagi disposat totalment de
l’import del préstec.
4.- Tipus d’interès i amortització de capital: Podran presentar-se ofertes
referides a:
a) Tipus d’interès variable referenciat a l’EURIBOR a 3 mesos, més el
diferencial en % segons oferta amb 3 decimals.
Liquidació d’interessos:
-

Periodicitat: Trimestral
Tipus resultant amb 3 decimals.
Sense arrodoniment.
Base de càlcul: 360 dies/any.
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Amortització de capital: trimestral (quota constant de capital).
b) Tipus d’interès variable referenciat a l’EURIBOR a 12 mesos, més el
diferencial en % segons oferta amb 3 decimals
Liquidació d’interessos:
-

Periodicitat: anual
Tipus resultant amb 3 decimals
Sense arrodoniment.
Base de càlcul: 360 dies/any.

Amortització de capital: anual (quota constant de capital).
7.- Aquest préstec no meritarà cap comissió.
8.- L’Ajuntament podrà disposar de l’import d’aquest préstec gradualment
durant el període de carència, a comptar des de la signatura del contracte,
sense cost sobre la quantitat no disposada.
9.- De la formalització del contracte donarà fe la secretària de
l’Ajuntament. En el supòsit que es requereixi
la intervenció de notari,
seran a càrrec de la part que ho sol·liciti les despeses que se’n derivin.
10.- Les ofertes aniran referenciades al tipus de data 30.09.2010 i hauran
d’acompanyar-se d’un quadre d’amortització i interessos i de proposta de
contracte, el qual podrà modificar-se, prèviament
a la seva signatura,
d’acord entre les parts.
Les propostes es presentaran en sobre tancat a les oficines d’aquest
Ajuntament (C/ Major, 94), indicant a l’anvers “ofertes préstec inversions
exercici 2010”, fins a les 13 hores del dia 20.10.2010, i s’obriran en acte
públic la data del qual es comunicarà via fax als ofertants.
En el supòsit d’ofertes equivalents, podrà valorar-se la utilitat social o
pública de les entitats presentades.
L’adjudicació podrà efectuar-se fins l’import màxim indicat; de forma total
o parcial a favor d’una o varies entitats oferents; i per un tipus
d’interès variable.”
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc (5) vots a favor, dels
grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i quatre (4) vots en contra,
del grup socialista.
DOTZÈ.- GESTIÓ DE LA
CONVENI I REGLAMENT

DEIXALLERIA

MUNICIPAL:

DELEGACIÓ

Es llegeix la proposta d’Alcaldia que fou dictaminada
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori:

DE
per

COMPETÈNCIES,
la

“Una vegada construïda la deixalleria des Migjorn Gran i de
d’Ajuntaments de Menorca, es fa precís posar el servei d’aquesta.

Comissió
la

resta

En efecte les deixalleries són instal·lacions públiques al servei dels
ciutadans i de les petites activitats de servei, oficines i comerços, per
poder aportar-lis els seus residus, separats selectivament i garantint així
el seu reciclatge, o reduir el seu impacte negatiu al medi ambient, tenint
com a objectius, entre altres, oferir a la població uns llocs on dipositar
de manera selectiva els materials de difícil recollida domiciliaria, com
els perillosos d’origen domèstic, els voluminosos i els residus de

construcció procedents de petites obres domèstiques, i garantir que la
gestió es realitza amb alt nivell de protecció del medi ambient, prioritzar
les opcions de recuperació, reutilització i reciclatge.
És important també que s’incentivi la
ambientalment els usuaris per convertir
d’educació ambiental permanent.

participació i sensibilitzar
la deixalleria en un centre

Per part del Consorci de Residus Urbans i d’Energia de Menorca i de tots
els Ajuntaments s’han mantingut conversacions amb la finalitat de posar en
marxa aquesta xarxa de deixalleries de Menorca i la possibilitat de que fos
gestionada pel citat consorci, en base al qual, s’ha elaborat un projecte
d’establiment del servei, un estudi econòmic i financer, i un conveni de
delegació de competències dels ajuntaments al consorci.
Vista tota la documentació elaborada, aquesta alcaldia, creu convenient que
es posi en marxa la deixalleria des Migjorn i s’incorpori i la xarxa de
deixalleries de Menorca, sent gestionades pel Consorci.
En base a l’anterior es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
acords:
Aprovar la creació del servei de la deixalleria, amb l’aprovació inicial
del projecte d’establiment del servei que consta de la memòria, el projecte
d’establiment pròpiament dit, l’estudi econòmic i financer, i el reglament
de funcionament del servei, segons la redacció que consta a l’expedient.
Aprovar el Conveni entre el consorci de Residus Urbans i energia de Menorca
i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Alaior, Maó,
Sant Lluis i Es Mercadal, per a la prestació del servei públic de gestió de
les
deixalleries
municipals
que
inclou
la
expressa
delegació
de
competències d’aquest ajuntament al Consorci per a la gestió del servei i
la tramitació del projecte d’establiment, exposició pública del projecte i
del reglament de funcionament del servei i la aprovació definitiva d’aquest
projecte d’establiment, les aportacions dels ajuntaments i l’adscripció de
la deixalleria des Migjorn Gran a favor del Consorci per a la prestació del
servei, conforme a la redacció que consta a l’expedient.
Publicar aquesta delegació de competències al BOIB”
S’obre el debat i el Sr. Sánchez, del grup socialista, demana el cost que
el funcionament de la deixalleria tindrà pel municipi. La secretària
interventora explica el contingut del seu informe i de l’estudi econòmic i
financer efectuat pel Consorci de Residus i Energia de Menorca. Dels
mateixos es desprèn
un cost estimat anual de 21.441,28 €, el que suposa
14,09 € per habitant del municipi front els 6,19 €/habitant a nivell global
d’Illa.
El Sr. Sánchez diu que fins ara el servei no ens ha costat res; que primer
es va proposar que fos cáritas el que prestés el servei, després que fos el
propi Ajuntament, i que ara es proposa delegar la competència. Manifesta el
seu desacord en assumir una nova despesa.
La portaveu popular diu que el regidor delegat va proposar al Consorci
reduir els costs fixos prevists mitjançant la reducció de l’horari setmanal
de funcionament, encara que açò no s’ha reflectit.
Ateses les consideracions anteriors i que el consistori no té clar si el
conveni per a la construcció de la deixalleria recollia l’obligació de
delegar la competència, el Ple acorda, per unanimitat retirar l’expedient
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de l’ordre del dia i demanar una reunió amb el Consorci per clarificar la
qüestió.
TRETZÈ.- MOCIO GRUP SOCIALISTA: POSSIBLE MODIFICACIÓ
BONIFICACIÓ DE LES TARIFES AÈRIES PER MOTIU DE RESIDÈNCIA

DEL

SISTEMA

DE

Es llegeix la moció que va ser dictaminada per la Comissió Informativa
d’Hisenda, Règim Intern i Territori:
“POSSIBLE MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE BONIFICACIÓ DE LES TARIFES AÈRIES PER
MOTIU DE RESIDÈNCIA.
Davant la voluntat manifestada pel Ministre de Foment, Sr. Blanco, de
modificar l'actual sistema de bonificació dels bitllets d'avió per motiu de
residència, actualment establert en un 50% de la tarifa, amb les greus
conseqüències que una mesura com aquesta podria comportar per a l'economia
de
les
ciutadanes
i
ciutadans
de
Menorca,
empitjorant
les
poc
satisfactòries condicions en què ens trobam per veure satisfet el dret de
poder comunicar-nos amb la resta de les Illes Balears i amb la península
amb condicions de connectivitat, capacitat, freqüències i preus suficients.
I davant la impossibilitat de veure retallat un dret llargament reivindicat
per la societat menorquina i implantat pel govern del President José Luis
Rodríguez Zapatero,
el Grup Municipal del PSOE presenta per a la consideració del Plenari la
següent PROPOSTA D'ACORD:
1. Sol·licitar del Govern de les Illes Balears i del Ministeri de Foment la
convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de la Declaració
d'Obligacions de Servei Públic dels vols entre Illes, per tal de poder
conèixer les intencions del Ministeri i plantejar a la Direcció General
d'Aviació Civil el rebuig de l'Ajuntament des Migjorn Gran de qualsevol
mesura que limiti o retalli l'actual sistema de bonificacions.
2. Traslladar al Govern de les Illes Balears, als grups Polítics del
Parlament de les Illes Balears i de les Corts Generals, a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies i a la Federació d'Entitats Locals de
les Illes Balears la greu preocupació d'aquest Ajuntament i de les
ciutadanes i els ciutadans davant l'anunci fet pel Ministeri de Foment de
modificar l'actual sistema de bonificacions i sol·licitar el seu suport en
la satisfactòria resolució de la situació plantejada.
3. Manifestar la més ferma i decidida voluntat del Consistori en favor de
la millora de les connexions aèries de Menorca i de les seves condicions de
capacitat, freqüències i preu.”
La portaveu popular demana la paraula i diu que, quan el seu grup estava a
punt de presentar una moció en el mateix sentit es va assabentar que el
grup socialista ja l’havia presentada, i va proposar a la comissió
informativa fer-la conjunta entre els tres grups, però que el grup
socialista els hi va dir que no i va proposar que el grup popular presentés
una altra per fer més força. Manifesta que el seu grup considera que no té
sentit presentar dues mocions pràcticament iguals i que per açò el que farà
serà recolzar la presentada pels socialistes.
Se sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
CATORZÈ.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE L'ANY 2011

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona,
que proposa fixar com a festes locals en l’àmbit municipal des Migjorn Gran
els dies 17 de gener, Sant Antoni, i 8 de març, darrer dimarts de Carnaval.
Demana la paraula la portaveu d’alternativa pes Migjorn Gran i diu que vol
presentar una esmena al dictamen, consistent en substituir el 8 de març pel
13 de juny i motiva la modificació en que així les dues festes locals
estaran més separades en el temps.
Se sotmet a votació l’esmena presentada pel grup alternativa pes Migjorn
Gran i es computen dos (2) vots a favor, del grup alternativa pes Migjorn
Gran i del Sr. Moll Huguet, i set (7) vots en contra, dels quatre membres
del grup socialista i dels Srs. Francesca
Bresco, Riudavets Moll i
Fernández Bosch, per la qual cosa el Sr. Batle declara rebutjada l’esmena.
A continuació es procedeix a votar la proposta continguda al dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis a la Persona i es computen set (7) vots a
favor,
dels quatre membres del grup socialista i dels Srs. Francesca
Bresco, Riudavets Moll i Fernández Bosch, i dos (2) vots en contra, del
grup alternativa pes Migjorn Gran i el Sr. Moll Huguet, per la qual cosa el
Sr. Batle declara aprovada la proposta en els següents termes:
Primer.- ASSENYALAR com dies festius en l’àmbit del municipi des Migjorn
Gran per a l’any 2011, les següents dates:
-

17 de gener, Sant Antoni
8 de març, darrer dimarts de Carnaval

Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a la Conselleria de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears.
Abans de passar al torn de precs i suggeriments, el Sr. Batle demana si els
diferents grups municipals desitgen introduir per urgència algun assumpte a
l’ordre del dia. La portaveu popular diu que el seu grup vol presentar-ne
un.
QUINZÈ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA DE SERVEIS A LA PERSONA
Després d’aprovar-ne la urgència per unanimitat, es passa a estudiar el seu
contingut.
Es llegeix la proposta que formula la presidenta de la Comissió Informativa
de Serveis a la Persona, Gemma Fernández Bosch:
“Atès que dia 9 de julio del 2007 la corporació municipal d’aquest
Ajuntament va fixar la periodicitat bimensual de les sessions ordinàries de
la comissió Informativa permanent de serveis a la persona i aquest efecte
acordar la celebració d’aquestes el tercer dimecres de cada mes senar a les
13 hores.
Atès que alguns membres de la mateixa els hi suposa una dificultar el
assistir-hi, es per això que com a presidenta de la comisssió vull proposar
al Ple d’aquest Ajuntament el canvi de dia de la Comissió Informativa de
Serveis a la Persona, i que les comissions es celebrin el tercer dijous de
cada mes senar a les 13 hores.”
Se sotmet la proposta anterior a votació i el Ple l’aprova per unanimitat.
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SETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
16.1.- En compliment de
desembre, es ret compta al
durant el Ple ordinari de
per part de la regidora de

l’article 95.4 de la Llei 20/2006, de 15 de
Ple de la pregunta formulada pel grup socialista
dia 27 de maig i que va rebre resposta escrita
turisme en data 23.06.2010.

Així, a la pregunta “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?, la resposta va
ser la següent:
“Com a regidora de l’Àrea de turisme d’aquest Ajuntament vaig autoritzar
aquesta actuació amb la finalitat de complir la normativa municipal, de
tenir la Urbanització en el millor estat possible, tant en lo que respecta
al seu manteniment com a l’arbrat i la ornamentació de les zones comuns.
Aquesta actuació ha estat una més de les realitzades a la Urbanització de
Sant Tomàs des de l’any 2007, any en que vaig entrar de regidora de
turisme: retirada d’arbres morts, retirada d’arbres que rompen les aceres
degut al creixement desmesurat de les seves arrels (reduint així la
perillositat dels vianants), arbres que cauen dins les propietats privades
colindants i que produeixen qualque desperfecte o perjudiquen d’alguna
manera a la seva propietat, etc, etc.
Per la seva informació i la del seu grup municipal:
-

NO S’HA TALLAT CAP ARBRE NI CAP PLANTA PROTEGITS.
Des de l’any 2007 s’han tallat menys de 12 arbres (de manera
justificada), i se n’han plantat més de 30.
Des de l’any 2007 s’han plantat més de 100 plantes, entre autòctones i
ornamentals.
Des de l’any 2007 s’han millorat en un 90% totes les àrees comuns
enjardinades.

Les actuacions o millores a la Urbanització s’han fet a qualsevol indret
d’aquesta, segons les necessitats, independentment de la seva ubicació. Per
l’última pregunta, si s’ha realitzat perseguint interessos particulars o
municipals, es dedueix que el seu grup està obsessionat amb la propietat a
la que vostès fan referència, l’Hotel Victoria Playa, ja que mai m’han
demanat cap explicació quan s’han fet actuacions a altres indrets de la
Urbanització. Per tant, la resposta és per interès municipal.”
16.2.- A continuació i quan es procedeix a començar la lectura de 10
preguntes presentades pel grup socialista en data 02.10.2010, el Sr. Batle
diu que ara no es contestaran però que rebran resposta escrita.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, es dirigeix al Sr. Batle i li diu que
no els prengui per beneits o ximples, que contestant per escrit el grup
popular el que es pretén es defugir del debat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 22:00 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

