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Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió, que es desenvolupa sota el següent ordre del dia:
I.- ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ REGULADORA DEL SERVEI PÚBLIC DE
VIGILÀNCIA D’APARCAMENT DE VEHICLES SUBJECTES A CONTROL HORARI
REGULAT PER PARQUÍMETRES: APROVACIÓ INICIAL.
Es ret compte del dictamen emès per la Comissió d’Hisenda, Comptes, Règim Intern,
Serveis Socials, el qual diu:
“A continuació es ret compte de l’ordenança de circulació reguladora d’aparcament de
vehicles subjectes a control horari per parquímetres que havia quedat damunt la taula
en el Ple ordinari del passat dia 27 de setembre.
El Sr. Ametller explica que després de la reunió mantinguda amb el Sr. Palliser Orfila
l’aparcament amb parquímetres es limita a quatre carrers, encara que mitjançant
decret de la Batlia es podrà modificar per criteris d’ordenació racional del trànsit.

El Sr. Palliser Orfila manifesta que abans d’aprovar-se aquesta ordenança s’hauria
d’haver duit a terme un estudi sobre la circulació de tot el nucli des Mercadal. El Sr.
Ametller li contesta que abans que comenci a aplicar-se el dia 15 de juny de 2005 es
tindrà aquest estudi.
Acabada la deliberació els membres de la Comissió per 3 vots a favor i una abstenció
del grup PP proposen al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança de circulació reguladora del servei públic de
vigilància en zones d’aparcament de vehicles subjectes a control horari regulat per
parquimetres, segons la redacció que figura a l’expedient.
2. Exposar-la al públic mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler d’edictes durant 30
dies per a al·legacions; en cas que no se’n produeixin, s’elevarà a definitiva sense
necessitat de nou acord.”
El Sr. Ametller explica el contingut de l’esmentada ordenança.
El Sr. Garriga Roselló comenta que a ell mai li ha agradat en excés el tema de les
zones blaves, per tant s’abstindrà. Demana quin tipus de gravàmens s’imposaran.
El Sr. Riera Moreno demana què és el que es pensa fer amb l’aparcament de les
motos, i que a Fornells, si es posa zona de parquímetres, seria convenient que fos en
una zona d’extraradi, però no en les zones cèntriques, perquè si no, es perjudica els
residents i en especial les persones majors residents.
El Sr. Palliser Orfila comenta que tal vegada no es necessita una zona blava; per tant,
seria convenient que es fes un estudi previ de circulació abans d’aprovar-se aquestes
ordenances, i que en la Comissió d’Hisenda es va comentar que s’aplicaria la tarifa
mínima més baixa possible en el primer tram.
El Sr. Ametller contesta als regidors anteriors que hi haurà vehicles que no pagaran
res, com els oficials, els de minusvàlids, etc; que s’aprofitaran determinades zones per
establir-hi aparcaments de motos que seran gratuïts i que discrepa del Sr. Riera
Moreno ja que creu que les zones blaves han d’estar precisament en el centre de les
poblacions; al Sr. Palliser li comenta que, efectivament, es farà un estudi sobre la
circulació i que hi haurà llocs en què abans no es podia aparcar i ara sí, pel fet de ser
els carrers d’una única direcció.
Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté són aprovats per 6
vots a favor del grup Acord, 2 en contra del grup UCN i 3 abstencions dels grups PP i
UPM.

II.- ACORD D’IMPOSICIÓ I ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA SOTA CONTROL
HORARI REGULAT PER PARQUÍMETRES: APROVACIÓ PROVISIONAL.
Es ret compte del dictamen emès per la Comissió d’Hisenda, Comptes, Règim Intern,
Serveis Socials, el qual diu:
“A continuació es ret compte de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
estacionament de vehicles sota control horari regulat per parquímetres.
El Sr. Ametller n’explica el contingut i aclareix que es posarà en pràctica de moment
del 15 de juny al 15 de setembre de 9 a 13 hores i de 17 a 20.30 h, de dilluns a
divendres; i de 9 a 13 h, els dissabtes. Deixa clar que el calendari i l’horari podran ser
modificats per resolució motivada de l’Alcaldia.
Les tarifes comencen per 0,20 euros els primers 20 minuts, són de 0,30 euros per
trenta minuts, 0,60 euros per 60 minuts, i 1,30 euros per dues hores. El Sr. Palliser
comenta que s’ha d’estudiar especialment el que costarà la primera fracció.
Acabada la deliberació els membres de la Comissió per 3 vots a favor i una abstenció
del grup PP proposen al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per l’estacionament de vehicles de
tracció mecànica en les vies municipals sota el control horari regulat per
parquímetres i la seva ordenança fiscal, segons la redacció que consta a
l’expedient.
2. Exposar al públic l’esmentat acord d’imposició i la seva ordenança durant 30 dies
mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler d’edictes per a reclamacions. En cas que
no se’n presenti cap, l’acord anterior serà elevat a definitiu sense necessitat de nou
acord.”
Una vegada que la deliberació fou conjunta amb el punt anterior, posat a votació
l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté són aprovats per 6 vots a favor del
grup Acord, 2 en contra del grup UCN i 3 abstencions dels grups PP i UPM.
III.- MODIFICACIÓ DIVERSES ORDENANCES EN VIGOR: APROVACIÓ
PROVISIONAL.
Es ret compte del dictamen emès per la Comissió d’Hisenda, Comptes, Règim Intern,
Serveis Socials, el qual diu:
“A continuació es ret compte de la proposta del regidor d’Hisenda que diu:

“Tenint en compte que des de fa uns anys no es procedeix des de l’Ajuntament a la
modificació dels tipus impositius d’algunes ordenances fiscals, com és la de béns
immobles, o la de llicències d’obres, i el cost dels serveis que donen als ciutadans
augmenta cada any, i necessari ajustar tan com sigui possible les despeses municipals
amb les recaptacions obtingudes, aquesta regidoria proposa al Ple la modificació de les
següents ordenances fiscals:
1. Ordenança fiscal sobre béns immobles:
•
•

•

Es modifica els tipus impositius que passen a ser del 0,61%.
S’afegeix una bonificació del 50% durant els tres primers anys per als
habitatges de protecció oficial; el 30% al quart any, el 20% al cinquè any i el
10% al sisè any, sempre que siguin de propietat. I el 50% durant els cinc
exercicis següents si són de lloguer, així com altres bonificacions si són de
rehabilitació.
S’estableix una bonificació per a aquells subjectes passius que tenguin la
condició de titular de família nombrosa sobre els primers 40.000 euros de valor
cadastral, i en uns percentatges que es recullen a l’ordenança depenent del
nombre de membres de la unitat familiar, amb l’exigència que cap dels
membres de la unitat familiar sigui propietari d’altre habitatge.

2. Ordenança fiscal de construccions, instal·lacions i obres:
•
•

No es varia el tipus de gravamen.
Es practicarà una liquidació provisional i la base imponible es determinarà en
funció del pressupost que resulti calculat d’acord amb els mòduls proposats pels
serveis tècnics, sempre i que el pressupost presentat pel promotor resulti
inferior, segons els següents mòduls i tipologies:

a) Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
.............................
b) Habitatge plurifamiliar aïllat ..................................................
c) Habitatge unifamiliar entre mitgeres ........................................
d) Habitatge unifamiliar aïllat
.................................................
e) Piscina
......................................................................
f) Edifici industrial (nau)............................................................
g)Edificis comercials (oficines)....................................................

600
660
630
720
420
420
630

euros/m2
euros/m2
euros/m2
euros/m2
euros/m2
euros/m2
euros/m2

3. Ordenança fiscal de la taxa sobre l’atorgament de llicències urbanístiques.
•

Es modifica en el mateix sentit que l’ordenança anterior.

4. Ordenança fiscal de la taxa de recollida d’escombraries i tractament de residus
sòlids.

•
•

Es modifica les quotes tributàries de recollida d’escombraries i d’eliminació en el
sentit que, juntament als amarratges del port d’Addaia s’hi afegeixen els de na
Macaret, cala Molí, ses Salines i altres.
Els edificis, llocs, horts i habitatges ubicats en sòl rústic i que poden tenir un ús
d’habitatge o que generin algun tipus de fems en qualque moment, abonaran:

-

Si estan ubicats a menys d’1 km de la ruta habitual del camió de fems, i tenen
recollida domiciliària, hauran d’abonar les tarifes abans esmentades, igual que a
la zona urbana.

-

Si no tenen recollida domiciliària de fems o estan ubicats a 1 km o més de la
ruta habitual del camió de fems, hauran d’abonar el 50% de la tarifa normal.

-

Als bars, restaurants i empreses situades en zones rústiques se’ls aplicarà les
taules de la zona urbana amb les dues condicions anteriors.

•

Cada lloc que es dediqui a ramaderia o agricultura es considerarà com un
habitatge.

•

La bonificació del 50% de la tarifa normal per als llocs o habitatges que estan
ubicats a 1 km o més de la ruta habitual no es tindran en compte en el cas de
l’eliminació.

5. Ordenança fiscal d’entrada de vehicles.
•

Es modifiquen les tarifes, que queden de la següent manera:

1ª Entrada de vehicles en edificis o cotxeries de particulars ........ 12 euros anuals
2ª Les cotxeries vinculades a blocs d’habitatges
o zones comercials.................................................................. 12 eur/any/plaça.
3º Reserves per a càrrega i descàrrega de mercaderies .............. 36 euros anuals
6. Ordenança fiscal de la taxa per l’ús d’instal·lacions esportives:
•
“A)

Es modifiquen les tarifes, que queden de la següent manera:
INSTAL.LACIONS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

1. La tarifa per l’ús de les instal·lacions del poliesportiu serà la següent:
1.1

Activitats lliures:
•
•

Pista central
½ pista

GRUPS FEDERATS
17,6 euros/hora
12 euros/hora

GRUPS GENERALS
22 euros/hora
15 euros/hora

•
•

1/3 pista
gimnàs

8 euros/hora
8 euros/hora

10 euros/hora
10 euros/hora

1.2

Els grups d’amics i/o entitats del municipi que sol·licitin l’ús de la pista pera tot
el curs escolar, o temporada, se’ls podrà aplicar un descompte de fins a un
20%.

1.3

Quan l’activitat es desenvolupi amb llum artificial, a les tarifes regulades en els
punts anterior, s’hi haurà d’afegir el complement econòmic següent:
-

pista central ...................... 2,10 euros /hora
½ pista central.................. 1,05 euros/hora
1/3 pista central ............... 1,05 euros/hora

2. El preu d’ús de les instal·lacions del polisportiu municipal, per als col·lectius especificats
a continuació, serà el resultat d’aplicar sobre les tarifes d’ús i de llum artificial, si escau,
els percentatges especificats.
-

Grups de les escoles del municipi
0%
Escoles esportives del club o col·legi
0%
Clubs federats i entitats
segons conveni
Grups no constituïts o sense conveni específic 100%

3. Les tarifes de les activitats dirigides o realitzades a les instal·lacions del polisportiu
seran les següents:
Quotes activitats dirigides
-

Activitats amb monitor 2 hores setmanals..........
Activitats amb monitor 3 hores setmanals .........
Abonament mensual sala de pesos ............................
Activitats de gimnàstica per a la gent gran .......

16 euros/mes
20 euros/mes
16 euros/mes
9 euros/curs

4. El preu d’entrada als partits o proves classificatòries que es realitzin a les instal·lacions
del poliesportiu municipal dependrà de l’activitat esportiva i de l’entitat esportiva que
l’organitzi. En tot cas serà de 9,40 euros/persona com a màxim.
B)

INSTAL.LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL “SANT MARTI”

5. La tarifa per l’ús de les instal·lacions del camp de futbol municipal “Sant Martí” serà la
següent:

-

Hora camp gespa futbol 11....................
Hora camp gespa futbol 7 .....................
Hora camp gespa futbol 5 .....................
Partit camp gespa futbol 11 ..................

45,90
22,95
16,00
91,80

euros
euros
euros
euros

6. Quan l’activitat es desenvolupi amb llum artificial, a les tarifes regulades en el punt
anterior, s’hi haurà d’afegir el complement econòmic següent:
-

Hora camp gespa futbol-11 ................
Hora camp gespa futbol- 7 ..............
Hora camp gespa futbol 5 ................
Partit camp gespa futbol –11 .............
Partit camp futbol – 7 .......................

3
2
1
5
4

euros/hora
euros/hora
euro /hora
euros/hora
euros/hora

7. El preu d’ús de les instal·lacions del camp de futbol municipal sant Martí, per als
col·lectius especificats a continuació, serà el resultat d’aplicar sobre les tarifes del punt
6 i 7 anteriors, els percentatge especificats:
-

Grups de les escoles de l municipi
0%
Escoles esportives del club o col·legi
0%
Clubs federats i entitats
segons conveni
Grups no constituïts o sense conveni específic 100%

8. El preu d’entrada als partits o proves classificatòries que es realitzin a les instal·lacions
del camp de futbol Sant Martí dependrà de l’activitat esportiva i de l’entitat esportiva
que l’organitzi. En tot cas serà de 18,40 euros/persona com a màxim.
9. El preu per seient a la grada serà de 2,05 euros com a màxim.
C)

CAMP DE FUTBOL LAS ARENAS
•
•
•
•

D)

Camp
Camp
Camp
Camp

de
de
de
de

futbol
futbol
futbol
futbol

–11 sense llum ..................
– 11 amb llum....................
7 sense llum ......................
7 amb llum ........................

25
30
12
15

euros/hora
euros/hora
euros/hora
euros/hora

PISTES DE TENNIS
•
•
•
•
•

Lloguer de pistes (socis)....................................
Lloguer de pistes (no socis residents).................
Lloguer de pistes (no socis no residents)..............
Lloguer de pistes (menors de 14 anys) ..............
Llum ...............................................................

3 euros/hora
6 euros/hora
10 euros/hora
gratis
1 euros/hora

E)

CLUB HÍPIC SES RAMONES
•

F)

Lloguer d’estables..........................................

12 euros/mes

PISCINA

Activitats lliures
-

Tiquet diari .......................................................
Fillets de 3 a 12 anys i gent gran (tiquet diari) .....
Grups (si són un mínim de 15 persones) ..............
Abonament individual de temporada ...................
Abonament individual mensual
......................
Abonament familiar de temporada ...................
Abonament familiar mensual ...........................
Abonament gent gran de temporada ...............

Activitats dirigides
-

Cursets de 3 sessions setm.
Cursets de 2 sessions setm.

G)

4 euros
2 euros
3 euros
60 euros
45 euros
90 euros
60 euros
40 euros

abonats

no abonats

de 26 a 30 euros
24 euros

de 36 a 40 euros
34 euros

PISTES DE PETANCA

Ús lliure de la instal·lació (respectant la preferència per als esportistes federats).”

7. Ordenança fiscal de la taxa d’ensenyament de l’escola de música:
•

Es modifiquen les tarifes, que queden de la següent forma:

a) “Tarifes:
ESCOLA DE MÚSICA

SOCI

NO SOCI

•

Matrícula ...................................................... 30 euros

37,50 euros

•
•
•
•
•

Música i moviment I/II/III ..........................
Iniciació I ....................................................
Iniciació II ..................................................
Llenguatge musical i un instrument ............
Llenguatge musical i dos instruments..........

22,50 euros
31,25 euros
45 euros
45 euros
62,50 euros

18 euros
25 euros
36 euros
36 euros
50 euros

•
•
•
•
•
•

Llenguatge musical per a adults ....................
Llenguatge musical per a adults jubilats ......
Instrument ..................................................
Cant.............................................................
Taller d’iniciació al jazz .............................
Conjunt instrumental: Combo ....................

36 euros
25 euros
36 euros
36 euros
36 euros
gratuït

45 euros
31,25 euros
45 euros
45 euros
45 euros
gratuït

ESCOLA DE DANSA
•
•
•

Fillets de 4 a 6 anys (un dia) ................................................ 15 euros
Fillets de 9 a 10 anys (dos dies) ........................................... 18 euros
Adults (dos dies) ...................................................................25 euros

b) La relació de tarifes establerta a l’apartat anterior són preus mensuals, excepte el
preu de la matrícula, que és anual.
c) A l’escola de dansa no es cobra matrícula i hi ha un preu únic.
d) La quota d’instrument sol, inclou el dret d’anar a les classes de llenguatge musical,
a la classe col·lectiva, el taller d’iniciació al jazz, i el conjunt instrumental.
e) La quota de llenguatge musical per adults inclou el dret d’anar a les classes
d’instrument, al taller d’iniciació al jazz i a la classe de conjunt de conjunt
instrumental.
f) A partir del segon membre d’una mateixa família es farà un 10% de descompte del
rebut mensual.
g) Les quotes dels alumnes que no estiguin d’alta a l’associació cultural que gestiona
l’escola de música, o Joventuts Musicals des Mercadal, s’incrementaran un 25% del
preu establert.
h) Les persones jubilades pagaran meitat de la matrícula.”
El Sr. Palliser comenta que el preu de les reserves per càrrega i descàrrega de
mercaderia a l’ordenança d’entrades de vehicles que es fixa en 36 euros anuals, li
sembla relativament baix. Després d’una breu deliberació la Comissió dictamina que es
llevi aquest apartat de la tarifa de preus de l’esmentada ordenança.
Vista l’anterior proposta, els membres de la Comissió per 3 vots a favor i una abstenció
del grup PP, proposen al Ple l’adopció dels següents acords:

1. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances següents, segons la
redacció que consta als respectius expedients i les tarifes que s’assenyalen a la
proposta del regidor d’Hisenda, amb la modificació exposada més amunt de
l’ordenança d’entrada de vehicles:
-

Ordenança fiscal sobre béns immobles.
Ordenança fiscal de construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal de la taxa sobre l’atorgament de llicència urbanístiques.
Ordenança fiscal de la taxa de recollida d’escombraries i de tractament de
residus sòlids.
Ordenança fiscal d’entrada de vehicles.
Ordenança fiscal de la taxa per l’ús de les instal·lacions esportives.
Ordenança fiscal de la taxa d’ensenyament de l’escola de música.

2. Exposar al públic aquestes modificacions durant el termini de 30 dies per a
al·legacions mitjançant anuncis en el BOIB i en el tauler d’edictes; en cas que no
se’n produeixin, es consideraran aprovades definitivament.”
El Sr. Ametller Pons explica el principal contingut de la modificació de les ordenances.
El Sr. Garriga Roselló comenta que seria convenient haver posat en la proposta les
tarifes anteriors i les actuals perquè la gent pogués adonar-se del percentatge real
d’augment, i pensa que s’hauria d’establir un sistema per tal d’ajudar els propietaris de
les zones protegides en rústic, com per exemple, en la neteja dels boscos.
El Sr. Riera Moreno comença manifestant que li agrada el fet que es bonifiqui les
famílies nombroses en l’IBI i que s’hauria d’estudiar el tema que a Fornells es paga
més que as Mercadal; demana si el fet de cobrar fems en rústic consolida les
edificacions; que si hi ha cotxeres en les quals no es pot aparcar davant perquè el
carrer és estret han de pagar també la taxa d’entrada de vehicles; que la pràctica de
l’activitat esportiva hauria de desgravar i per tant apujar els impostos, i finalment que
s’hauria d’estudiar l’assumpte del desplaçament del veïns de Fornells a donar classes
de música o anar a classes esportives o bonificar-los aquestes activitats.
El Sr. Palliser Orfila manifesta que tot augment d’impostos és negatiu, encara que a
vegades es comprèn; que l’única bonificació que es fa a l’IBI és la de família
nombrosa; ell demana què és açò de cobrar per amarratges; comenta que si als llocs
se’ls hi afegeix altres serveis, com per exemple la recollida de trastos, així no els hi
sembla tant malament que se’ls cobri el 50% de la taxa de fems; que si es cobrarà el
mateix en aquelles cotxeres en què s’hi guarden més d’un cotxe, i demana si no es
cobrarà taxa a la gent que vengui de fora a jugar a la petanca, i finalment demana una
explicació sobre les tarifes del club hípic de Ses Ramones.
El Sr. Ametller contesta al Sr. Garriga Roselló que l’assumpte de la neteja dels boscos
no és municipal sinó competència del Govern balear; al Sr. Diego Riera, que en la taxa
d’entrada de vehicles no només es paga per la reserva sinó també pel deteriorament

que amb el temps sofreix la voravia; i que està d’acord que s’estudiï el tema de
compensacions per desplaçaments als veïns de Fornells que vénguin a realitzar
activitats as Mercadal; que si a Fornells es paga més d’IBI és degut que a Fornells
tenen els valors més alts que as Mercadal. Finalment el fet de cobrar taxes de fems a
les cases en rústic no significa que es legalitzin; i al Sr. Palliser Orfila li contesta que es
podria revisar el tema de la taxa per entrada de vehicles però que en les cotxeres dels
habitatges unifamiliars és difícil saber quantes places de pàrking hi ha.
En quant a les tarifes esportives s’hauran de fer convenis amb els equips perquè no els
hi surti més car, que les tarifes de ses Ramones van ser consultades amb el club hípic,
i que la taxa de recollida de fems per amarres ja estava posada l’any passat per als
d’Addaia, i ara s’hi afegeix cala Molí, na Macaret, ses Salines, etc.
Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per 6
vots a favor, 2 en contra del grup UCN i 3 abstencions dels grups PP i UPM.
IV.- PLEC DE CONDICIONS I EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
DE COL.LABORACIÓ EN LA GESTIÓ MUNICIPAL D’INGRESSOS MITJANÇANT
CONSURS OBERT: APROVACIÓ.
Es ret compte del dictamen emès per la Comissió d’Hisenda, Comptes, Règim Intern,
Serveis Socials, el qual diu:
“Es ret compte de l’expedient iniciat per a la contractació dels serveis de col·laboració
en la gestió municipal d’ingressos i del plec de condicions redactat a aquest efecte.
Vistos els informes de secretaria – intervenció referent a la legislació aplicable i en què
es fa un resum de les principals característiques del Plec, els membres de la Comissió,
per quatre vots a favor i una abstenció del grup PP, proposen al Ple l’adopció dels
acords següents:
1. Aprovar el Plec de condicions que ha de regir el concurs per a la contractació dels
serveis de col·laboració en la gestió municipal d’ingressos, incorporat a l’expedient i
exposar-lo al públic durant 8 dies mitjançant anunci en el BOIB.
2. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació, mitjançant la convocatòria de concurs públic per procediment obert
d’acord l’esmentat Plec de clàusules administratives.
3. Publicar anunci de licitació en el BOIB.”
Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté són aprovats per unanimitat.

V.- EXPEDIENT DE
APROVACIÓ INICIAL.

MODIFICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

NÚM.

5/2004.

A continuació es ret compte de l’expedient instruït per a la modificació pressupostària
núm. 5/2004 i de la memòria de l’Alcaldia, on s’exposa que durant aquest exercici
s'han de liquidar despeses ordinàries per despeses de personal per la contractació d’un
tècnic per a l’agenda local 21; lloguer d’edificis; reparació i manteniment de jardins,
edificis, zones turístiques, maquinària d’oficines, servei d’aigües, piscina municipal;
subministrament de combustible; transports; assegurances vehicles; taxes i tributs;
treballs d’ajuda a domicili i transferències per a servei d’extinció d’incendis i al Consorci
Residus Sòlids; així com inversions d'obres de millora al Col·legi des Mercadal;
adquisició de senyals de trànsit; mobiliari per a edificis municipals; maquinària i estris
per a servei de manteniment; empedrat de vial d’accés a torre de defensa de Fornells;
adquisició de mobiliari per al centre d’artesania i projecte de canvi de llums d’Arenal
d’en Castell, i atès que a les partides actuals no hi figura prou consignació
pressupostària per atendre-ho, i atès el romanent de tresoreria existent a l'exercici
de 2003 per a despeses generals i la generació d'ingressos, és per això que, fent ús
de les facultats que m'atorga la vigent legislació he ordén la incoació de l'expedient
núm. 5 de modificació de crèdits pressupostaris per un import total de QUATRE-CENTS
DOTZE MIL SET-CENTS VINT-I-UN euros i SETANTA-NOU cèntims euro (412721,79.euros).

Seguidament es ret compte de la proposta de modificació de l’esmentat projecte feta
pel regidor d’Hisenda i que diu:
“Atès l’expedient de modificació pressupostària núm. 5/2004, que té l’informe favorable
de la Comissió Informativa de Comptes, de data 22 d’octubre de 2004, i atès el
compromís econòmic del Consell Insular, respecte del Pla d’instal·lacions culturals de
l’any 2004 (per a l’adquisició d’un piano de cua), i atès que a la partida actualment
existent per al Pla d’equipaments culturals no hi ha dotació econòmica suficient per a
portar a terme l’esmentada adquisició, propòs la següent modificació de l’expedient de
modificació núm. 5/2004:
1r.- Generar ingrés de 7.283,50 euros com a transferència del CIM per al Pla
d’equipaments culturals de 2004.
2n.- Suplementar la partida de despeses Pla d’equipaments Culturals de 2004,
per 14.567,00.- euros
3r.- Disminuir en 3.000,00.- euros la quantitat consignada a l’expedient de
modificació pressupostària núm. 5/2004 per equipament de la residència d’ancians.
4t.- Disminuir en 4.283,580.- euros la quantitat consignada a l’expedient de
modificació pressupostària núm. 5/2004 per Redacció de projectes.”
L’expedient per un import total de QUATRE-CENTS VINT MIL CINC euros i VINT-INOU cèntims d’euro (420005,29.- euros) quedaria de la següent manera:

Partides que s'han de suplementar:
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

131,00,4

Laboral eventual (Agenda Local 21)

202,00,4

Lloguers d'edificis i altres construccions

3000,00

210,00,4

Rep i manteniment d'abocadors i jardins

33000,00

210,01,4

Rep i manteniment de zones turístiques

6000,00

212,00,4

Rep i manteniment d'edificis municipals

41411,79

213,00,1

Rep i manteniment de maquines oficina i fotocopiadores

213,02,4

Rep i manteniment d'enllumenat públic

213,03,4

Rep i manteniment de servei d'aigua i clavegueram

3010,00

2000,00
9000,00
50000,00

213,04,4

Rep i manteniment de piscina municipal

7000,00

221,03,2

Subm de combustible per a vehicles de la Policia Local

3000,00

221,03,4

Subm de combustible per a vehicles de brigada d'obres i grup electrogen

4000,00

221,05,2

Adquisició vestuari per a voluntaris de protecció civil

1500,00

223,00,4

Transport serveis brigada d'obres

1500,00

224,00,1

Assegurances de vehicles de Policia Local

1000,00

224,00,4

Assegurances de vehicles de brigada obres

2800,00

225,00,1

Tributs, taxes i impostos

1000,00

226,02,1

Publicitat i propaganda

8000,00

226,07,4

Festes

15000,00

227,00,3

Treb realitzats per altres empreses- Serv. Ajuda a domicili

12000,00

227,02,4

Valoracions, peritatges i estudis tècnics

461,00,2

A CIMe- Servei d'extinció d'incendis

2000,00
15000,00

467,00,4

A Consorcis - Residus sòlids

611,00,4

Inversions a zones turístiques

6000,00

622,01,4

Pla d'equipaments culturals any 2004.

622,08,4

Reforma a col·legi públic des Mercadal

623,00,4

Adquisició d'elements de senyalització per a vies públiques

12000,00

625,01,4

Adquisició de mobiliari urbà (bancs, jardineres)

16000,00

625,02,4

Equipament per a la residència d'ancians

8000,00

625,06,4

Mobiliari per a edificis municipals

6000,00

625,07,4

Maquinaria i estris per a servei de manteniment

7500,00

627,03,4

Redacció projectes (Arenal Castell i eliminació barreres arquitect.)

2716,50

4000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

14567,00
8000,00

306005,29

Partides de nova creació:
PARTIDA
220,02,4

DESCRIPCIÓ
Adquisició de material per a Agenda Local 21

489,14,4

Conveni amb GOB - Refugis d'animals

601,06,4

Empedrat vial d'accés a torre de defensa de Fornells

IMPORT
3000,00
3000,00
90000,00

625,10,4

Adquisició de mobiliari per a centre d'artesania

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

18000,00

114000,00

Generació d'ingressos:
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

480,00

Transf de Consorci- Agenda Local 21

6010,00

761,03

Transf Cime -Pla d'equipaments culturals

7283,50

761,09

Transf. CIMe per adquisició de mobiliari Artesania

18000,00

780,00

Transf de capital -Grup d'acció d'acció local LEADER

63348,74

TOTAL DE GENERACIÓ DE CRÈDIT

94642,24

Per poder assumir les atencions esmentades i de conformitat amb el que preveu
l'actual legislació, es pot utilitzar la següent fórmula:
•

Romanent afectat a despesa general--. .........................

325363,05.- euros

•

Quantitat a utilitzar a l'expedient (-).............................

420005,29.- euros

•

Generació d'ingressos (+) ..............................................

96.642,24.- euros

•

Romanent líquid a disposar per altres modif. pressupostàries...

0,00.- euros

Vist l’informe de Secretaria respecte a la seva legalitat i el procediment a seguir per
aprovar-lo, s’inicia la deliberació.
El Sr. Ametller explica el contingut de l’esmentada modificació.
El Sr. Riera Moreno creu que moltes de les despeses que ara es proposen haurien
d’haver estat previstes en el pressupost ordinari de l’Ajuntament; i que els ingressos i
les despeses segueixen augmentant, per la qual cosa una vegada més es demostra
que els estudis econòmics de l’Ajuntament i del Consell Insular que van servir de base
política per denegar la segregació del poble de Fornells eren incorrectes i, en canvi,
l’informe encarregat a la Comissió Promotora de la Segregació és el correcte.
El Sr. Riudavets comenta que fa quatre mesos ja se n’havia fet un altre de
200.000.000 de pessetes i que hi ha partides (com la conservació d’edificis, festes
mobiliari urbà, etc.) que podien haver-se previst en el pressupost i que li fa la
impressió que en algunes coses es gasta molt alegrement.

El Sr. Ametller contesta al Sr. Riera Moreno que a vegades surten despeses, com per
exemple avaries d’aigua, que són imprevisibles. I al Sr. Riudavets li diu que tal vegada
es va gastar més en festes, però es demana quins actes de les festes s’han de llevar.
El Sr. Riudavets li replica que la partida més grossa de 50.000 euros, que és de
reparacions d’aigua, no l’ha mencionada, però que altres partides sí que es poden
controlar més: per exemple la de festes, que ha augmentat considerablement en la
passada legislatura i en l’actual.
Acabada la deliberació, el consistori, per 6 vots a favor del grup Acord, 2 en contra del
grup UCN i 3 abstencions dels grups PP i UPM, acordan:
1. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària núm. 5/2004 per sumplement de
crèdit i crèdit extraordinari, per la quantitat total de 420.005,29 euros, d’acord amb
les partides que més amunt es descriuen, i amb càrrec a generació d’ingressos i al
romanent de tresoreria de l’any 2004.
2. Exposar-lo al públic mitjançant anunci en el BOIB durant un termini de 15 dies per
a al.legacions. En cas que no se’n presentin en contra, l’expedient es considerarà
aprovat definitivament.
VI.-RECEPCIÓ OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE
LLINÀRITX.
A continuació es ret compte del dictamen de la Comissió d’Urbanisme, i Obres del dia
18 d’octubre de l’any 2004, el qual diu:
“Recepció de les obres d’urbanització del polígon industrial de Llinàritx
Informe tècnic de 18.10.2001, que diu:
“Cumpliendo la orden verbal de la Alcaldia se ha girado visita de inspección ocular las
obras del asunto. Se ha podido comprobar que básicamente adaptan las previsiones
fijadas en el proyecto de urbanización aprobado hallándose en buen estado de
conservación.
Con todo apuntar que al no haberse ejecutado ningún acceso a cada una de las
parcelas mediante bordillo rebajado o remontable, aún a sabiendas que para una
correcta utilización alguno de ellos necesariamente pudiera verse obligado a
desplazarse posteriormente al realizar las obras de edificación, se han provocado
situaciones como las que se observan en la hoja adjunta que seguramente no entraban
en las previsiones del Proyecto de Urbanización tal como se aprobó.
A los efectos oportunos “.

Dictamen: La Comissió dictamina, per unanimitat, informar favorablement sobre
recepcionar les obres d’urbanització del polígon industrial de Llinàritx i condicionar la
concessió de llicència d’obra en el polígon industrial de Llinàritx a executar l’accés a la
parcel.la mitjançant una vorada remuntable prefabricada.”
El Sr. Riudavets si ja s’han acabat de desmuntar tots els solars a què s’havia
compromès l’IDI; se li contesta que no, per la qual cosa manifesta que si es fan malbé
les voraries s’han de reparar.
Posat a votació l’anterior dictamen és aprovat per 9 vots a favor dels grups Acord, PP i
UPM i 2 abstencions del grup UCN.
VII.- COMUNICACIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE CESSIÓ TERRENYS PER PART
DELS SRS. MATEO VIVES PER A APARCAMENT MUNICIPAL.
El batle manifesta que els senyors Juan Antonio i Manuel Mateo Vives, propietaris de la
finca coneguda com l’estància des Peu del Toro des Mercadal, estan disposats a donar
a l’Ajuntament i al poble des Mercadal 3.052 m2 de l’esmentada finca per tal d’habilitar
un aparcament municipal, devora la via de Ronda des Mercadal, i en aquest sentit han
signat un acord amb l’Alcaldia, per la qual cosa el batle sol·licita que consti en acta
l’agraïment del consistori als srs. Mateo Vives, la qual cosa és acceptada per unanimitat
per tots els membres de la corporació.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
EL BATLE,

EL SECRETARI,

