ACTA DE LA
23/12/2008.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L’AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:00 hores del dia 23/12/2008, 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
Mercedes Francesca Bresco
Jaime Riudavets Moll
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales, que s’incorpora abans d’iniciar
el tercer punt de l’ordre del dia.

S’han excusat de no assistir-hi els regidors Elena Baquero González i
Juan Sánchez Tuomala.
Presideix la sessió el Sr. Batle, Andrés Moll Huguet, assistit per la
secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. Batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària urgent de
dia 27 de novembre de 2008; se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2007. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compte al Ple de la liquidació pressupostària de l’exercici 2007,
aprovada per Decret d’Alcaldia de data 12.11.2008 amb el següent resum:
-

Resultat pressupostari: -252.766,70 euros
Resultat pressupostari ajustat: 517.905,41 euros
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat:
254.963,68 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 573.742,90 euros
Romanent de tresoreria total: 828.706,58 euros.

El Ple en resta assabentat.
TERCER.- EXPEDIENT
ANTERIORS

2/2008,

DE

RECONEIXEMENT

D'OBLIGACIONS

D'EXERCICIS

Vist la relació de despeses i factures i el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori, el Ple acorda, per cinc
(5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran i dues
(2) abstencions, del grup socialista:
PRIMER.APROVAR
l’expedient
2/2008
de
reconeixement
d’obligacions
d’exercicis anterior (2005 i 2007), per un import total de setze mil sisSEU PROVISIONAL:
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cents set euros amb trenta-quatre cèntims (16.607,34 €)segons la relació
que figura a l’expedient.
SEGON.- FER efectiu l’import amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost de l’exercici 2008 i d’acord amb les disponibilitats de la
tresoreria municipal.”
QUART.- EXPEDIENT DE BAIXES DE CRÈDITS D'EXERCICIS ANTERIORS
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori, que diu:
“Es dóna compta de la proposta de baixes de crèdits pendents de cobrament
d’exercicis anteriors. El Sr. Sánchez s’interessa per l’existència
d’expedient de baixes de pagament d’exercicis tancats, comenta que
normalment es tractaven els dos expedients, el batle comenta que no està
llest per dur a la comissió. La comissió, per unanimitat, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la proposta de baixa dels contrets de diverses partides
d’ingressos d’exercicis tancats, pels motius que s’especifiquen i per la
quantitat de
vuintanta-un mil seixanta-nou euros amb quinze cèntims
(81.069,15 €) d’acord amb la relació següent:
1

BAIXES PER PRESCRIPCIÓ ANY 2003

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

03.11200
243,40
03.11201
03.11300
03.11400
03.13000
03.29000
03.31002
03.31200

Impost s/béns immobles de naturalesa rústica

03.31201
03.31202
03.31301
03.31302
Esportives
03.31304
03.34200
03.35200
03.39900

TOTAL BAIXA

Impost s/béns immobles de naturalesa urbana19.781,36
Impost s/vehicles de tracció mecànica
1.610,71
Impost s/increment valor terrenys
763,49
Impost s/activitats econòmiques
458,33
Vedats de caça
79,32
Taxa per servei de cementiri
127,30
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
2.140,27
Taxa clavegueram
371,23
Taxa per llicències urbanístiques
75,13
Taxa assistència a cursos i Act. Culturals 90,00
Taxa serveis: Activitats Esportives i Ús instal.
1.110,00
Taxa prestació servei ajuda a domicili
59,58
Preu Públic per subministrament d’aigua potable
305,83
Taxa per entrada de vehicles
12,02
Ingressos diversos (Casal d’Estiu)
520,00

TOTAL

27.747,97€

2 BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE PREFECTURA DE TRÀNSIT

03.11300
04.11300
05.11300
06.11300
07.11300

Impost s/vehicles de tracció mecànica
Impost s/vehicles de tracció mecànica
Impost s/vehicles de tracció mecànica
Impost s/vehicles de tracció mecànica
Impost s/vehicles de tracció mecànica

34,08
47,33
52,91
351,61
161,11

TOTAL
3

BAIXES PER DUPLICATS

03.31200
04.31200
05.31200
06.31200
07.31200
TOTAL
4

647,04€

Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament

BAIXES PER NOTIFICACIÓ DE CADASTRE

03.11201
04.11201
05.11201
06.11201
07.11201
04.11200
05.11200
06.11200
07.11200

Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa urbana
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica
Impost s/béns immobles de naturalesa rústica

TOTAL
5

42.173,07€

Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per la recollida de fems i el seu tractament
Taxa per entrada de vehicles
Taxa per entrada de vehicles

TOTAL

815,81
1.002,41
1.366,55
1.038,96
945,36
35,00
20,00
5.224,09€

BAIXES PER NOTIFICACIÓ D’HISENDA

04.13000
06.13000
07.13000

Impost s/activitats econòmiques – quota municipal
Impost s/activitats econòmiques – quota municipal
Impost s/activitats econòmiques – quota municipal

TOTAL
7

6.644,45
24.266,12
2.361,07
2.244,67
6.569,27
23,58
24,05
19,73
20,13

BAIXES PER INFORME

03.31200
04.31200
05.31200
06.31200
07.31200
06.35200
07.35200

6

186,60
389,64
735,12
750,96
947,52
3.009,84€

231,10
280,85
280,85
792,80€

BAIXES PER CONVENI AMB L’AJUNTAMENT

06.11201

Impost s/béns immobles de naturalesa urbana

TOTAL
TOTAL BAIXES ANYS ANTERIORS

1.474,34
1.474,34€
81.069,15€
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SEGON.- INSTAR intervenció perquè adopti les mesures oportunes per dur a
terme l’acordat.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran i dues
(2) abstencions, del grup socialista.
CINQUÈ.- CERTIFICACIÓ NUM. 7 I MODIFICAT DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL C.LP.
FRANCESC D'ALBRANCA
En el cinquè punt de l’ordre del dia es llegeix el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori de data 26 de novembre:
“Vista la setena certificació i modificat de les obres d’ampliació del CP
Francesc d’Albranca, presentada i signada pel contractista Antonio Gomila,
S.A. l’arquitecte Enric Taltavull Femenías, per un import total de
CINQUANTA VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA SIS amb QUARANTA DOS EUROS (58.936,42
€), la Comissió, per unanimitat, proposa al Plenari l’adopció dels següents
acords:
Primer.- APROVAR la setena certificació i modificat de les obres
d’ampliació del CP Francesc d’albranca, per un import de CINQUANTA VUIT MIL
NOU-CENTS TRENTA SIS amb QUARANTA DOS EUROS (58.936,42 €), segons el
següent detall:
-

Pressupost aprovat:
Pressupost adjudicat:
Import de les obres executades en mesos anteriors:
Import de les obres executades durant el mes:
Import de les obres pendents d’executar:

573.984,43
573.984,43
515.048,01
58.936,42
0,00

€
€
€
€
€

Segon.- REMETRE un exemplar de la certificació al Govern Balear per tal que
procedeixi a abonar l’import corresponent a l’Ajuntament en virtut del
conveni signat en el seu dia.
Tercer.- ORDENAR el pagament d’aquesta certificació d’acord amb les
disponibilitats de la Tresoreria Municipal.”
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- QUARTA CERTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L' ESCOLETA
INFANTIL
Atès que l’expedient no ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa
corresponent, s’ha de ratificar la inclusió de l’assumpte a l’ordre del
dia; s’aprova per unanimitat.
Atesa la certificació núm. 4 i liquidació de l’obra de construcció d’una
nova escoleta infantil, presentada i signada pel contractista Promociones
Via Ronda, S.L. i per la directora de l’obra Marta Ortega Torres, per un
import de trenta-dos mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb treinta-quatre
cèntims (32.583,34 €), el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 i liquidació de l’obra de
construcció d’una nova escoleta infantil per un import total de trenta-dos
mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb treinta-quatre cèntims (32.583,34
€).
Segon.- Remetre
Menorca.

un

exemplar

de

la

certificació

al

Consell

Insular

de

Tercer.- Ordenar el seu pagament d’acord amb les disponibilitats de la
Tresoreria municipal.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 13:30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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