ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 31/07/2008.
As Migjorn Gran, a les 19:00 h del dia 31/07/2008, 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, que compareix quan comença el
tercer punt de l’ordre del dia.
Jaime Riudavets Moll
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

Presideix la sessió el Sr. batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit
per la secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. Batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de dia 30 de
juny de 2008; se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA. DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta de les resolucions d’alcaldia dictades durant els mesos de
maig i juny de 2008 i que fan referència, entre d’altres, a assumptes de
personal (concessió de vacances, assumptes propis, nomenament auxiliars de
policia turístic, nomenament substitució psicòleg, reconeixement serveis
previs, reconeixement trienni, ajuts per a fills menors), recaptació
(aprovació padrons,
baixes,
liquidacions de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, liquidacions –d’exercicis
anteriorsde l’impost sobre béns de naturalesa rústica, liquidacions de
taxes, bonificacions de la taxa de fems, alta gual), cementeri (trasllat de
restes, inhumacions, cessió a perpetuïtat de nínxol i pròrrogues de lloguer
de nínxols), urbanisme (concessió de
llicències d’obra menor, de primera
ocupació,
d’instal·lació,
obertura
i
funcionament,
pròrrogues
de
llicències, autorització treball d’assentament d’excavació, resolució
recurs de reposició, llicències d’activitat temporal, autorització d’inici
d’obres, arxiu d’expedients), disciplina urbanística (incoació expedient
restauració de la legalitat urbanística i sancionador), policia (resolució
al·legacions a la imposició de multes, inici expedients sancionadors,
autorització armament), organització i funcionament (designació Batle
acctal, nomenament tinent de batle, delegacions d’alcaldia), cultura
(aprovació jurat concurs de fotografia), concessió de comptadors d’aigua,
sol·licitud de diverses subvencions, rectificació d’errades materials i
altres de tràmit i gestió ordinària.

SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana pels expedients de disciplina:
afectats, concepte i data de la inspecció; de tot això rep la informació
pertinent.
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EN
AUTOMÒBILS LLEUGERS AMB CONDUCTOR: RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA
Es dóna compta de les al·legacions presentades pels Taxis de la zona centre
al reglament municipal del servei de transport urbà de viatgers en
automòbils lleugers amb conductor aprovat
inicialment pel Ple de dia
31.01.2008, així com de l’informe emès pel CIM i per la secretaria
municipal; a la vista de l’expedient, considerant, d’una banda que el RD
763/1979, de 16 de març, pel que s’aprova el Reglament nacional dels
serveis urbans i interurbans de transport en automòbils lleugers, estableix
que no serà exigible –ni al titular de la llicència ni al conductor
assalariatl’exclusiva i plena dedicació i la incompatibilitat
professional quan la llicència s’hagi adjudicat per a la prestació del
servei en municipis de menys de 5.000 habitants i el seu titular no tengui
personal al seu servei, i de l’altra, que l’Ajuntament no pot contemplar la
obligatorietat d’establir una central única a Menorca;
Atès el dictamen de la Comissió Informativa
Territori, el Ple acorda, per unanimitat:

d’Hisenda,

Règim

Intern

i

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pels taxis de la
zona centre contra l’aprovació inicial del reglament municipal del servei
de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers amb conductor, i en
conseqüència modificar l’article 8.1. del Reglament suprimint la frase “..
en règim de dedicació plena i exclusiva i amb incompatibilitat amb
qualsevol altra professió”
Segon.- Desestimar parcialment les al·legacions presentades pels taxis de
la zona centre, concretament l’al·legació a l’art. 58 del Reglament.
Tercer.- Aprovar definitivament el Reglament municipal del servei de
transport urbà de viatgers en automòbils lleugers amb conductor una vegada
incorporada l’esmena a l’article 8.1.
Quart.- Notificar els acords anteriors als taxis de la zona centre.
Cinquè.- Publicar l’acord anterior i el Reglament al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.”
QUART.- SETENA CERTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA D'EDIFICI
DESTINAT A CLUB PER A PERSONES MAJORS EN PLANTA BAIXA I CENTRE DE DIA I
HABITATGE TUTELAT EN PLANTA PIS
Vista la setena certificació i liquidació final de l’obra “Reforma
d’edifici destinat a Club per a persones majors en planta baixa i centre de
dia i habitatge tutelat en planta pis”, presentada i signada pel
contractista M. POLO, S.L. i pels directors de l’obra (els arquitectes
Miguel Sintes Coll i Guillermo Carreras Pons i l’arquitecte tècnic Rafael
Mus Seguí), per un import de VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS SETANTA SIS AMB SETZE
EUROS (29.676,16 €), i atès el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori, el Ple acorda, per
unanimitat:

Primer.- APROVAR la setena certificació i liquidació final de l’obra
“Reforma d’edifici destinat a Club per a persones majors en planta baixa i
centre de dia i habitatge tutelat en planta pis”, per un import de VINT-INOU MIL SIS-CENTS SETANTA SIS AMB SETZE EUROS (29.676,16 €), 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:

276.959,31
276.950,00
274.181,36
29.676,16
0,00

Segon.- ORDENAR el pagament d’aquesta certificació
disponibilitats de la Tresoreria Municipal.

d’acord

€
€
€
€
€
amb

les

CINQUÈ.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D'ESCOLA INFANTIL
Es llegeix la proposta del Sr. Batle, que diu:
“Atès que a partir del proper curs escolar el servei d’escoleta infantil ja
és municipal, l’Ajuntament assumeix la seva gestió, independent ment que
sigui directa o indirecta, que fins a la data s’havia conveniat amb
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes;
Atès que des de la regidoria de Serveis a la Persona s’ha considerat
convenient actualitzar els preus, quedant però aquests encara per sota del
cost del servei;
I atès l’article 127 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i en relació amb l’article 41
del mateix text, des de aquesta alcaldia es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent acords:
Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per la prestació del servei
de l’escola infantil Xibit i la seva ordenança reguladora amb la fixació de
les següents tarifes:
-

-

Matrícula: 60,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en el
moment de formalitzar la matrícula escolar.
Quota mensual:
Quota per a nadons: 250 euros/mes.
Quota per a infants d’1-3 anys: 140 euros/mes.

Segon.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb 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.”
La tinenta de batle de Serveis a la Persona indica que l’ordenança suposa
un increment de 20 euros per mensualitat i la obligatorietat de matrícula a
cada curs; diu que els imports s’han establert una vegada analitzades les
tarifes que apliquen els diferents municipis de l’illa.
El Sr. Sánchez, del grup socialista, demana si l’Ajuntament segueix
avançant en el concurs per a l’adjudicació de la gestió del servei, tal com
es va comentar a la reunió de pares. La regidora de Serveis a la Persona,
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Sra. Mira, contesta que enguany només s’han pressupostat 15.000 euros per a
la gestió indirecta, i que no és possible materialment tenir enllestida pel
setembre l’adjudicació de la gestió mitjançant concurs, i més si tenim en
compta que la normativa en matèria de contractació pública s’ha modificat
totalment des del mes de maig. Diu que, per tot açò, l’Ajuntament efectuarà
una contractació menor fins el desembre, calculant que a partir de gener
s’haurà adjudicat el servei mitjançant concurs o procediment negociat.
El Sr. Sánchez manifesta que el seu grup s’estima més, encara que per
import econòmic es pugui optar al procediment negociat, que la contractació
i adjudicació del servei es faci mitjançant concurs. Finalment, demana si
el contracte menor per tres mesos es farà amb la cooperativa. La Sra. Mira
contesta que sí.
A continuació, la Sra. Mira informa que Es Migjorn es pot considerar
–segons el nou decret del Govern que regula els requisits mínims dels
centres de primer cicle d’educació infantil- com a municipi singular, per
la qual cosa, i amb la finalitat de poder acollir nadons, es pretén crear –
si només es matricula un fillet- un aula mixta amb dues cuidadores. El Sr.
Sánchez demana si, atès que els nadons suposaran un dèficit afegit, aquest
dèficit l’assumirà l’Ajuntament; la Sra. Mira contesta que la pròxima
setmana es reuneix amb les mestres i que tractarà amb elles aquest
assumpte.
Sense més debat se sotmet la proposta d’alcaldia a votació i conforme al
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i Territori,
s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2006
Vist que en data 24 d’abril de 2008 la Comissió Especial de Comptes va
informar favorablement el Compte General del pressupost corresponent a
l’exercici 2006,
I atès que aquest ha estat exposat durant un termini de quinze (15) dies i
vuit (8) més per a la presentació d’al·legacions i que no se n’ha
presentada cap, el Ple acorda, per unanimitat:
Primer: Aprovar el Compte General del pressupost corresponent a l’exercici
2006.
Segon: Remetre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears un exemplar
del Compte General del pressupost corresponent a l’exercici 2006.
SETÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
7.1.- Suggeriment del portaveu socialista, Sr. Moll: que l’any 2009 el
programa de les festes patronals es faci arribar amb més antelació a la
gent i que contempli tots els actes que s’hagin de dur a terme.
La regidora d’Alternativa pes Migjorn Gran, Sra. Mira, també vol fer
constar la seva queixa per les mancances del programa (manca indicar llocs,
dates, etc).
7.2.- Pregunta del portaveu socialista, Sr. Moll: diu que al darrer Ple va
demanar si en 2007 s’havia pagat a la Caixera batlessa i la capellana i que
encara no li han contestat. La regidora de festes, Sra. Pons, contesta que
ambdós van cobrar. El Sr. Moll diu, com ja va afirmar a l’anterior Ple, que
és molt fàcil que açò passi si es faciliten les dades a comptabilitat;
demana que enguany es tengui en compta i no es pagui ja que l’Ajuntament es
fa càrrec del cost del lloguer dels animals.

7.3.- Pregunta del portaveu socialista, Sr. Moll: Tal com ja va dir a la
Junta de Portaveus, vol saber el cost del programa de festes, de la
revista, i quines són les aportacions de les empreses. El Sr. Batle
contesta que el programa de festes l’ha finançat totalment la Caixa, i que
quan tengui les dades definitives del cost de la revista i de les
aportacions informarà al regidor.
7.4.- Prec de la regidora socialista, Sra. Baquero: és difícil que els
convidats acudeixin a la beguda si les invitacions, com a comprovat avui
amb el President i el director de la banda de música, es fan arribar només
amb dos dies d’antelació, per la qual cosa demana que aquelles es lliurin
amb el temps suficient.
7.5.tampoc
Alzina
que es

Suggeriment del regidor socialista, Sr. Sánchez: atès que enguany
s’ha inclòs la conferència de l’any 2006 a càrrec del Sr. Pere
en el programa de festes i que és l’única que manca publicar, prega
transcrigui al programa de festes de l’any 2009

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 19:30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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