Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada en sessió plenària celebrada el passat dia 26/02/2020
I per que consti als efectes oportuns
La secretària
24/03/2020 12:06:19
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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 1/2020
Caràcter: ordinari
Dia: 29 de gener de 2020
Hora: de 19h 30, en primera convocatòria a 21h 10’
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament des Es Mercadal
Assistents
Batle:

Sr. Francesc Ametller Pons

(PSOE)

Sr. Jordi Pons Burillo
Sra. Eulàlia Garriga Roselló
Sr. Javier Mateo Periañez Párraga
Sra. Regina Sintes Triay

(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)

Sr. Joan Manel Palliser Riudavets
Sra. Clàudia Pons Martí
Sra. Elisenda Ponsà Cortada
Sr. Marc Riera Pallàs

(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)

Sra. Cristóbal Pons Sintes
Sra. Isabel Moll Moll

(PP)
(PP)
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Regidors:

Secretaria:
Interventor:

Sra. Ester Allès Coll
Sr. Alfons Méndez Vidal

Desenvolupament de la sessió
1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DE DATES 27/11/2019, i 17/12/2019
Pel Sr. Batle es demana si hi ha alguna intervenció en relació a aquest punt d’aprovació de les
actes anteriors de dates 27/11/2019 i 17/12/2019.
Intervé la Sra. Elisenda per dir que a l’acta de 27/11/2019 en la fulla 1 sobre els assistents falta
incloure al regidor Sr. Marc Riera Pallàs que sí va assistir en aquell Ple
Votació
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Passada la proposta d’aprovació de les actes anteriors de dates 27/11/2019 i 17/12/2019, amb
l’esmena plantejada per la regidora Sra. Elisenda Ponsà és aprovada per unanimitat dels membres
present del consistori (11)

2. DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 11/2019 I 13/2019.
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Es dona compte dels expedients de modificacions pressupostàries 11, i 13 de 2019 i de les que es
van retre compte en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern,
Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 23 de gener de 2020 i que fan
referència a les següents resolucions de Batlia
· Per resolució de batlia número 1107 de data 8 de novembre de 2019 s’acordà l’aprovació de
modificació pressupostària núm. 11/2019, generació de crèdit i transferències de crèdit segons
detall que en aquella hi figura.
· Per resolució de batlia número 1271 de data 23 de desembre de 2019 s’acordà l’aprovació de
modificació pressupostària núm. 13/2019, generació de crèdit i transferències de crèdit segons
detall que en aquella hi figura.

la
el
la
el

El Ple de la Corporació resta per assabentat de les modificacions pressupostàries 11 i 13/2019.
3. DONAR COMPTE DE LES RELACIONS DE FACTURES 34, 35, 39, i 40
Es ret compte de les relacions de factures 34, 35, 39, i 40 de 2019 de les que es van donar
compte en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea
Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 23 de gener de 2020 , i que varen ser aprovades
per les següents resolucions de Batlia:
· Per resolució de batlia número 1243 de data 17 de desembre de 2019
relació de factures núm. 34/2019 per import de 12.212,42.- euros.
· Per resolució de batlia número 1242 de data 17 de desembre de 2019
relació de factures núm. 35/2019 per import de 253.810,89.- euros.
· Per resolució de batlia número 1264 de data 20 de desembre de 2019
relació de factures núm. 39/2019 per import de 16.071,22.- euros.
· Per resolució de batlia número 1284 de data 23 de desembre de 2019
relació de factures núm. 40/2019 per import de 77.646,98.- euros.

s’acordà l’aprovació de la
s’acordà l’aprovació de la
s’acordà l’aprovació de la
s’acordà l’aprovació de la

Intervencions
1) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h01m50s
2) Sr. Palliser https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h02m09s
I resumidament:

Demana sobre la factura del lloguer del local davant l’Ajuntament, al carrer Major 21 per saber
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quins usos té actualment.
3) Sr. Alcalde https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h02m37s
4) Sr. Palliser https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h03m58s
I resumidament:

Demana sobre la factura de grups electrògens pel concert de Sopa de Cabra d’Agost del 2019,
inclosa a la relació de factures 40, i demana poder disposar d’una còpia del conveni amb l’empresa
que va organitzar el concert.
5)Sr. Jordi Pons https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h04m44s
6)Sr. Palliser https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h05m30s
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I resumidament:

Demana disposar d’una còpia de la factura 3141 pel disseny de cartells, fulls informatius i suport a
diverses entitats culturals i festives, per saber si s’han ampliat les funcions de la persona que les
realitza.
7)Sr. Alcalde https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h06m16s
8) Sr. Palliser https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h06m45s
I resumidament:

Pregunta si la factura de Canal 4 de la TV de Balears per el programa realitzat durant les festes es
un servei que es contracta habitualment i des de quin any es contracta.
També es demana còpia de la factura 3193 per la realització de fotografies d’esdeveniments
esportius i socioculturals, per saber quins son els períodes de facturació o si es per esdeveniments.
El Ple de la Corporació resta per assabentat de les aprovacions de les relacions de factures
números 34, 35, 39, i 40/2019.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL, RELACIONS DE
FACTURES NÚM. 38 I 44/2019
Es dona compte de la següent proposta del Sr. Batle sobre el reconeixement extrajudicial de la
relació de factures número 38/2019, la qual va ser dictaminada en la Comissió Informativa
ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient de
celebrada en data 23 de gener de 2020, amb el vot favorable de 4 vots del grup PSOE, i 4
abstencions, 3 del grup ENTESA i 1 del grup PP.
4.1 PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DIVERSES
FACTURES (relació de factures número 38/2019)
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1. Atès que s’han presentat al registre de factures d’aquest Ajuntament les factures incloses en la
relació de factures núm. 38/2019, corresponent a diverses aplicacions del capítol 2, amb un import
total de 132.027,96 euros, que inclou dos tipus de prestacions:
a) factures corresponents a activitats que en el passat han comptat amb un contracte
administratiu, la vigència del qual ha finalitzat, per un import de 104.684,85 €. Inclou les següents
empreses, imports i prestacions:
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· ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global de
29.217,50 euros. En data 10 de juny del 2016 es va formalitzar el contracte administratiu de
subministrament d’energia elèctrica dels edificis, instal·lacions i enllumenat públic de l’Ajuntament
des Mercadal amb l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, el qual fou prorrogat per un any i finalitzà el
mes de maig. Atès que l’Ajuntament no ha iniciat l’expedient de contractació, aquest
subministrament no està emparat per cap contracte administratiu.
· BALIMSA pels serveis de neteja d’edificis, amb un import de 33.665,78 euros, que va comptar
amb un contracte adjudicat l’11 d’abril del 2014 i que ha finalitzat. En aquestes moments està
pendent de que es resolgui per part del Tribunal administratiu central de recursos contractuals el
recurs interposat per un participant contra l’adjudicació.
· REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal, amb un import de 41.801,57
euros, que va comptar amb un contracte dels anys 2009 al 2018, i que en aquests moments la
nova licitació està en fase i pendent de la valoració de les ofertes presentades, per la qual cosa les
factures que s’informen no estan emparades encara per cap contracte administratiu.
b) factures de prestacions o subministraments no emparats per cap contracte administratiu ni
l’Ajuntament ha iniciat l’expedient de contractació, però les prestacions de les quals tenen un
caràcter recurrent que any a any respon a la mateixa necessitat i l’import anual dels quals
habitualment supera els 15.000 euros, IVA exclòs. Tanmateix, les esmentades factures compten
amb crèdit pressupostari suficient en les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient,
dotades en el pressupost inicial del 2019. L’import global és 27.343,11€. Inclou les següents
empreses, imports i prestacions:
· ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import
global de 7.625,29 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat desert.
· Telefónica de España, SA, d’un import global de 59,63 euros, pel servei telefònic
· Taller Pons Seguí, SL (594,75€),pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
· A. Palliser, SL (1.680,62 €) i Prefabricados Menorca, SL (343,33 €), pel subministrament de
materials de manteniment i obres
· Marcas Viales Menorca, SL (5.513,39€), pel subministrament de senyalitzacions.
· Dielectro Balear, SA (1.614,16€) i Energema (1.324,56€), pel subministrament de material
elèctric.
· Juan Mir Cerdó (1.815,00 €), per serveis jurídics.
· Estación Servicio Mercadal, SL (1.216,04 €), pel subministrament de combustible.
· Pedro Pons Florit (195,92€) i Esperanza Pons Pons (195,92€), pel lloguer d’un local. En aquest
cas sí ja s’ha formalitzat un nou contracte després de la tramitació corresponent i són factures
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anteriors a la regularització de la situació
· Associació Management musical (5.164,50€).
2. Atès que les esmentades factures compten amb crèdit pressupostari suficient en les aplicacions
pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2019. Tanmateix, la
intervenció ha emès un informe desfavorable, ja que, en no haver-se produït l’adjudicació de la
contractació dels serveis, es tracta d’actuacions nul·la de ple de dret.
3. Atès que, malgrat no s’hagi complert amb la tramitació que prescriu la Llei, les actuacions
esmentades han estat efectivament realitzades i l’Ajuntament no es pot deixar d’abonar-les, ja que
els tercers tenen dret al seu cobrament, per la qual cosa, segons l’art. 23.1.e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim
local i l’art. 60.2 del Reial Decret 500/90, correspon al Ple de l’Ajuntament el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
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En base a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1er. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits dels següents dèbits, proveïdors, conceptes i
imports:
· ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global de
29.217,50 euros.
· BALIMSA pels serveis de neteja d’edificis, amb un import de 33.665,78 euros.
· REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal, amb un import de 41.801,57
euros.
· ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import
global de 7.625,29 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat desert.
· Telefónica de España, SA, d’un import global de 59,63 euros, pel servei telefònic
· Taller Pons Seguí, SL (594,75€),pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
· A. Palliser, SL (1.680,62 €) i Prefabricados Menorca, SL (343,33 €), pel subministrament de
materials de manteniment i obres
· Marcas Viales Menorca, SL (5.513,39€), pel subministrament de senyalitzacions.
· Dielectro Balear, SA (1.614,16€) i Energema (1.324,56€), pel subministrament de material
elèctric.
· Juan Mir Cerdó (1.815,00 €), per serveis jurídics.
· Estación Servicio Mercadal, SL (1.216,04 €), pel subministrament de combustible.
· Pedro Pons Florit (195,92€) i Esperanza Pons Pons (195,92€), pel lloguer d’un local.
· Associació Management musical (5.164,50€).
2on. Les anteriors factures van a càrrec de les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient
del pressupost del 2019, i s’aproven amb efectes del 31.12.2019.
Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h10m48s
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Votació

Passada la proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits relació de factures núm.
38/2019 és aprovada amb el vot favorable de 5 vots del grup PSOE , i 6 abstencions, 4 del grup
ENTESA i 2 del grup PP.
4.2 PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DIVERSES
FACTURES (relació de factures número 44/2019)
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Es dona compte de la següent proposta del Sr. Regidor d’Hisenda sobre el reconeixement
extrajudicial de la relació de factures número 44/2019, la qual va ser dictaminada en la Comissió
Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi
Ambient de celebrada en data 23 de gener de 2020, amb el vot favorable de 3 vots del grup PSOE
, i 5 abstencions, 3 del grup ENTESA, 1 del grup PP i 1 del Sr. Batle per motius de parentesc amb
l’interessat de l’expedient.
1. Atès que s’han presentat al registre de factures d’aquest Ajuntament les factures incloses en la
relació de factures núm. 44/2019, corresponent a l’aplicació 60 3110 22799 del pressupost del
2019, amb un import total de 588,86 euros, que inclou factures de les següents empreses:
b) factures de prestacions o subministraments que van quedar pendents d’unes prestacions de les
quals tenen un caràcter recurrent que any a any responien a la mateixa necessitat i que es
tractaven erròniament com a contractes menors, si bé ara ja s’ha regularitzat la seva situació amb
la licitació pública i formalització d’un contracte de serveis superior a 1 any
Tanmateix, les esmentades factures compten amb crèdit pressupostari suficient en les aplicacions
pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2019. Inclou les
següents empreses, imports i prestacions:
·

Antonio Carreras Riudavets, pel servei de caner-llacer i un import global de 883,30 €,
empresari amb al qual s’han adjudicat contractes menors per aquest servei de l’any 2013
fins el 2017.

2. Atès que les esmentades factures compten amb crèdit pressupostari suficient en les aplicacions
pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2019. Tanmateix, la
intervenció ha emès un informe desfavorable, ja que, en no haver-se produït l’adjudicació de la
contractació dels serveis, es tracta d’actuacions nul·la de ple de dret.
3. Atès que, malgrat no s’hagi complert amb la tramitació que prescriu la Llei, les actuacions
esmentades han estat efectivament realitzades i l’Ajuntament no es pot deixar d’abonar-les, ja que
els tercers tenen dret al seu cobrament, per la qual cosa, segons l’art. 23.1.e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim
local i l’art. 60.2 del Reial Decret 500/90, correspon al Ple de l’Ajuntament el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
En base a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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1er. Aprovar, amb efectes del 31.12.2019, el reconeixement extrajudicial de crèdits del següents
dèbits: Antonio Carreras Riudavets, pel servei de caner-llacer i un import de 588,86 €, amb càrrec
de l’aplicació pressupostària 60.3110.22799 del pressupost del 2019.
Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h13m02s
Votació
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Passada la proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits relació de factures núm.
44/2019 és aprovada amb el vot favorable de 4 vots del grup PSOE , i 7 abstencions, 4 del grup
ENTESA, 2 del grup PP i una del Sr. Batle per motius de parentesc amb l’interessat de l’expedient
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Es dona compte de la següent proposta del Sr. Regidor de Serveis socials sobre l’aprovació de la
modificació dels Estatuts de la Fundació de Persones amb Discapacitat, la qual va ser dictaminada
en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social
Sanitària i Medi Ambient de celebrada en data 23 de gener de 2020, amb el vot favorable de tots
els membres presents a la comissió 4 vots a favor del grup PSOE , 3 del grup ENTESA i 1 del grup
PP.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS
Assumpte: Aprovació inicial de la modificació del Estatuts de la Fundació per a
Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
Per part del CIM s’ha sol·licitat a aquest Ajuntament com a membre de la Fundació per a Persones
amb Discapacitat Illa de Menorca l’aprovació de la modificació dels seus Estatuts, d’acord amb la
nova redacció que s’adjunta com annex.
Segons certificat emès pel Secretari en funcions del Consell Insular de Menorca per part d’aquesta
administració insular la modificació de referència va ser aprovada inicialment pel ple del Consell en
la sessió ordinària celebrada el 16 de desembre de 2019, havent-se publicat l’anunci d’exposició
pública en el BOIB número 3 de 7 de gener de 2020.
D’acord amb la proposta de la Consellera de Benestar Social del CIM, la proposta de modificació
dels Estatuts de la FPDM incideix en l’aclariment i l’ampliació de l’objecte fundacional, la
modificació dels òrgans executius de l’entitat i la revisió i actualització del títol V «Règim de
Personal dels Estatuts»
Com a regidor delegat al Ple de la corporació municipal PROPÒS:
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PRIMER: Aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa
de Menorca, d’acord amb la nova redacció que s’ha adjuntat com annex de l’acord d’aprovació
inicial adoptat pel ple del CIM en sessió ordinària de dia 16 de desembre de 2019
SEGON: Notificar aquest acord al CIM i a la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de
Menorca pel seu coneixement.
Intervencions
1) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h13m59s
2) Sra. Secretària https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h14m30s
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Votació

Passada la proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació per a persones amb
discapacitat de Menorca és aprovada amb el vot favorable de tots els membres regidors i Alcalde
del consistori (11), 5 vots del grup PSOE , 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE L’ENTESA:
PROTECCIÓ DE LA PARET SECA EN SÒL RÚSTIC
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: PROTECCIÓ DE LA PARET SECA EN SÒL RÚSTIC
Les parets seques del camp de Menorca són uns dels principals elements etnològics del paisatge
de Menorca, que configuren una xarxa patrimonial de milers de quilòmetres. També serveixen com
a hàbitat per a la fauna silvestre i són una font de biodiversitat d’incalculable valor dins el nostre
territori.
La declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera per part de la UNESCO suposa un
reconeixement, entre d’altres, al manteniment d’aquest paisatge propi de Menorca i aquest
equilibri entre natura i activitat humana, i ens compromet a tots a preservar i divulgar els seus
valors.
El Pla Territorial Insular (PTI), en el seu article 62, diu que tots els plans d’ordenació urbanística
han de respectar, entre d’altres, i a fi de de protegir el patrimoni insular paisatgístic, la següent
regla:
“Conservar i valorar els elements del paisatge rural tradicional (parets seques (...), especialment
dins ANEI i ANIT a totes les àrees que es considerin d’especial interès paisatgístic i, per
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descomptat, a les àrees d’interès paisatgístic fixades ple Pla Territorial Insular, propiciant a aquest
fi l’acord i la inclusió de conveni amb la propietat i explotació de la terra”.
Així, L’adaptació al PTI del Pla General d’Ordenació Urbana suposaria la protecció d’elements
paisatgístics com la paret seca en moltes àrees del nostre municipi, però, tot i que l’Ajuntament
des Mercadal en els darrers anys ha iniciat en dues ocasions la redacció d’un nou PGOU, en cap
ocasió aquest ha estat finalitzat i aprovat per aquest Ajuntament, i no hi ha cap normativa
municipal actual en referència a la protecció de les parets seques.
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Per aquest motiu, l’Ajuntament des Mercadal actualment no pot deixar de concedir una llicència
d’obres per retirar paret seca en cap finca rústica del municipi, tal i com ha passat en els anys
2017 i 2018, quan l’Ajuntament ha concedit 2 llicències per retirar paret seca en una mateixa finca
del nostre municipi, sense poder evitar els danys paisatgístics, patrimonials i a la natura que
aquestes obres han suposat i suposen.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal de l’Entesa a
l’Ajuntament des Mercadal proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PROPOSTA D’ACORD
1. Fer, el més prest possible, la modificació parcial necessària de les Normes Subsidiàries des
Mercadal per tal de donar protecció a les parets seques del nostre municipi, com a element
patrimonial i paisatgístic que s’ha de protegir, en les àrees que es considerin oportunes.
Aquesta proposta d’acord fou esmenada per la següent proposta:
El ple de l’Ajuntament d’Es Mercadal ACORDA:
1. Instar el Consell Insular de Menorca a incorporar les modificacions necessàries en
l’actual revisió per tal de que quedin definides a nivell insular les mesures que es
considerin oportunes per a la protecció i conservació del patrimoni etnològic i
ambiental en rústic de Menorca, com ara les parets seques
Intervencions
1) Sr. Palliser https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h17m08s
2) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h21m25s
3) Sr. Palliser https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h22m45s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la moció del grup ENTESA sobre protecció de la paret seca en
sòl rústic amb l’esmena presentada pel propi grup és aprovada amb el vot favorable de tots els
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membres regidors i Alcalde del consistori (11), 5 vots del grup PSOE , 4 del grup ENTESA i 2 del
grup PP.
7. MOCIONS DEL PARTIT POPULAR:
· ESMENA A L'ORDENANÇA REGULADORA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Moció que presenta el Grup del PP, segons el que preveu l'art. 9 i 13 del ROF pel debat i aprovació
si escau.
Assumpte: Esmena a l'ordenança reguladora d'ocupació de via pública
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Exposició de motius
1.- Atès que el nostre municipi té una forta incidència turística i aquest constitueix un element
principal en el desenvolupament de les activitats econòmiques de l'economia local
2.- Atès que la introducció d'elements a les normes per tal de regular una mala pràctica sempre va
amb posterioritat al fet que és objecte de regular i que, s'ha de facilitar l'activitat econòmica
preservant sempre la següent norma fonamental de convivència, el respecte bidireccional,
empresariat, col·lectius i associacions cap al veïnat
El grup del PP presenta la següent Moció
El Ple de l’Ajuntament d’Es Mercadal ACORDA
Punt primer:
Es proposa que a la següent comissió d'assumptes generals es tracti la inclusió a l'ordenança
reguladora d'ocupació de via pública d'un articulat per tal que a les zones amb menys espai públic
es pugui conviure de forma sana i respectuosa.
Punt segon:
Com a punt de partida, es proposa dur a estudi, la diferenciació entre nuclis tradicionals i
urbanitzacions i zones turístiques, i que, als nuclis tradicionals turístics amb ús residencial es limiti
amb criteris l'ordenació en l'ús de l'espai públic d'acord a les limitacions de cada establiment.
Punt tercer:
Estudiar la possibilitat de fer una campanya per tal de que el turisme residencial i no residencial
incident als nuclis tradicionals respecti al veïnat resident fix, per exemple, sobre el títol;
“Benvolguts veïns, respectem-nos tots”
Intervencions
1) Sra. Belín https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h23m57s
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2) Sra. Clàudia https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h26m08s
3) Sra. Belín https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h29m24s
4) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h29m47s
5) Sra. Belín https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h30m29s
6) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h30m40s
Votació
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Passada la proposta d’aprovació de la moció del grup PP amb l’esmena de l’ENTESA és aprovada
amb el vot favorable de tots els membres regidors i Alcalde del consistori (11), 5 vots del grup
PSOE , 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
Esmena del grup Entesa que fou aprovada
Es proposa ampliar el motiu de l’assumpte de la moció ja que en l’exposició de motius que
fan, hi ha implicades vàries ordenances municipals i no només una. Aquestes ordenances
són:
· Ordenança municipal de convivència ciutadana i paisatge urbà
· Ordenança que regula els horaris d’establiments de restauració, espectacles públics i
activitats recreatives.
· Ordenança reguladora de la taxa per a les utilitzacions privades o els aprofitaments
especials del domini públic.
Així es proposa substituir els punts específics a la seva moció pels següents:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER:
Fer una revisió conjunta de les ordenances citades anteriorment per tal d’avaluar i estudiar
possibles modificacions i/o millores en la seva implementació
SEGON:
Dur a terme una campanya informativa perquè tots els veïns i veïnes del municipi coneguin
les ordenances municipals nomenades abans.
Realitzar una campanya formativa de convivència ciutadana per a sensibilitzar tant a
residents com turistes i difondre les normes de convivència en comunitat i vetllar pel seu
compliment.
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TERCER:
Estudiar la manera de com fer complir les ordenances i que s’apliquin les sancions
pertinents.
· INCORPORACIÓ DE SERVEI COMPLEMENTARI A L'ACTUAL PARADA D'AUTOBUS
Moció que presenta el Grup del PP, segons el que preveu l'art. 9 i 13 del ROF pel debat i aprovació
si escau.
Assumpte: Incorporació de servei complementari a l'actual parada d'autobús
Exposició de motius

Identif. doc. elect.: ES-07037-2020-A343476A-8F2E-48E7-B226-668113956085 24/02/2020 9:21:48 Pag.:12/21
Ajuntament des Mercadal-07037- Org.:L01070374 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmercadal/validardoc.aspx

1.- Atès que el nostre municipi és l'eix central de l'illa de Menorca i té en el seu trànsit una gran
afluència de trànsit i persones.
2.- Atès que l'actual parada d'autocar se'n n'hi dóna un gran ús i que, molts veïns observen com
usuaris al no haver un bany a prop fan “pipi” a les voreres de la mateixa.
El grup del PP presenta la següent Moció
El Ple de l’Ajuntament d’Es Mercadal ACORDA
Punt primer:
Es proposa que a la següent comissió d'assumptes generals s'estudiï la següent opció, ja que es fa
la marquesina nova, estudiar la possibilitat de que s'incorpori una maquinària de refrigeri i cafè
fixa, així com uns sanitaris químics annexes a la mateixa, o alguna fórmula similar per tal de
millorar la qualitat en el servei de l'usuari com del veïnat en el relatiu a la salubritat.
Punt segon:
Els acords presos a la sotdita comissió, remetre'n còpia als òrgans competents del Consell Insular
de Menorca, perquè com a responsable subsidiari prengui part en la presa d'actuacions i
col·laboració econòmica si n'és de la seva competència.
Intervencions
1) Sr. Tobal Pons https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h32m40s
2) Sra. Elisenda https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h34m04s
3) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h37m04s
4) Sr. Tobal Pons https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h40m49s
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5) Sra. Elisenda https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h42m15s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la moció del grup PP és aprovada per 7 vots a favor, 5 vots del
grup PSOE , i 2 del grup PP i 4 abstencions del grup ENTESA.
· COORDINACIÓ AMB LA FUNDACIÓN TITÀNIC PER PORTAR L'EXPOSICIÓ ITINERANT
“TITÀNIC THE RECONSTRUCTION.”

Moció que presenta el Grup del PP, segons el que preveu l'art. 9 i 13 del ROF pel debat i aprovació
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si escau.

Assumpte: Coordinació amb la Fundación Titànic per portar l'exposició itinerant
“Titànic the reconstruction.”
Exposició de motius
1.- Atès que el fenomen “Titànic” té un fort impacte en la societat moderna que vivim i desperta
un notori interès.
2.- Tinguent present que nombroses associacions i col·lectius es dediquen a preservar en la
memòria els aconteixements i elements que formen part d'aquesta història latent, com ara la
Fundación Titànic que té per objecte, entre altres, facilitar l'accés a les diferents regions de tot allò
relatiu al Titànic.
3.- Atès que el nostre municipi des Mercadal té un fort vincle amb la mar i els vaixells, i que, tenim
una dotació important en espais per dur a terme exposicions i demés elements per divulgar la
ciència de la història.
4.- Atès que tant als antics quarters militars com al castell de sant antoni tenim espai per fer
exposicions, i que, aquestes ben coordinades constitueixen un element substancial i fonamental en
el desenvolupament de l'economia local fora de temporada alta
El grup del PP presenta la següent Moció
El Ple de l’Ajuntament d’Es Mercadal ACORDA
Punt primer:
Es proposa que els òrgans col·legiats d'aquesta casa iniciïn contactes amb les persones
responsables de la Fundación Titànic, per tal d'avaluar i coordinar una possible exposició de
“Titànic the Reconstruction” al nostre municipi.
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Punt segon:
De les deliberacions sorgides pels òrgans col·legiats, donar-ne compte “ad hoc” a la comissió
d'assumptes generals a la resta de forces polítiques.
Intervencions
1) Sr. Tobal Pons https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h42m59s
2) Sr. Marc Riera https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h44m43s
3) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h47m24s
4) Sra. Regina Sintes https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h47m50s
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5) Sr. Tobal Pons https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h48m50s
6) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h49m50s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la moció del grup PP és aprovada per 7 vots a favor, 5 vots del
grup PSOE , i 2 del grup PP i 4 abstencions del grup ENTESA.
8. URGÈNCIES
A continuació i prèvia justificació pel Sr. Batle:
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h51m10s
I votació de la urgència adoptada per unanimitat dels membres presents es procedeix al debat i
votació de la següent proposta de batlia la qual literalment copiada diu:

PROPOSTA DE BATLIA
EXP. E0446/2019/003410
Assumpte: Aprovació del conveni amb el Consell Insular de Menorca per al servei de
neteja de platges de Menorca (2020-2024)
Mitjançant acord del Ple del Consell Insular de Menorca adoptat en sessió ordinària de data 18 de
novembre de 2019 es va aprovar el Conveni entre aquest i els ajuntaments de Maó, Ciutadella,
Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, es Migjorn Gran, Ferreries i Es Castell, per a la prestació del servei
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integral de neteja de platges, accessos i l’entorn pel període 2020 a 2024.
Vist l’informe de l’interventor municipal de data 02 de gener de 2020 el qual literalment copiat diu:
«Vist l’acord del ple del Consell Insular de Menorca, de 18 de novembre, per a la prestació del
servei integral de neteja de platges, accessos i l’entorn 2020-2024, s’informa que les obligacions a
contreure per les parts estan d’acord amb els seus objectius fundacionals.
Es tracta d’una subvenció exclosa de l’aplicació de la Llei 38/2033, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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La vigència del conveni és plurianual (2020-2024). El fet de què el conveni impliqui una despesa
plurianual per a l’Ajuntament, suposa que l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Plenari
(art. 88 RD 500/90).

El conveni està subjecte a la Llei 40/2015, però no inclou de manera correcta la següent matèria
que, segons l’article 49, és obligatòria:
d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, indicant la seva
distribució anual per anualitats i la seva imputació concreta al pressupost corresponent d’acord
amb el que preveu la legislació pressupostària.
En aquest sentit l’apartat 2 i següents del pacte cinquè estableix:
“De conformitat amb l’establert en l’apartat anterior, es detallen a continuació les aportacions
màximes corresponents a cada un dels municipis i al Consell Insular per a l’any 2020:
Municipis
2020
...
Es Mercadal
... ... ...
Consell Insular
...

coeficient
...
19,00

participació
import
...
111.105,68

45%
...

484.521,89
...

3. Les quantitats esmentades es disminuiran proporcionalment en el cas que es produeixi alguna
baixa en les contractacions respecte dels pressupostos inicialment prevists. Així mateix el
repartiment de les quantitats entre els diferents ajuntaments podrà variar d’un any per l’altra si
varien els paràmetres que s’han tingut en compte per a la seva determinació.
4. El Consell Insular, a través del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, contribuirà
a aquest conveni amb un import màxim de 484.521,89 € de la partida 6-17201-2279900 dels seus
pressuposts per a l’any 2020.
5. En cas que s’hagin de fer aportacions addicionals a les inicialment previstes, es fixaran
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mitjançant la signatura d’una addenda al present conveni, en què s’haurà de determinar
l’aportació corresponent a cada una de les parts.”
Com es pot comprovar, únicament s’estableix la quantitat relativa a l’any 2020 i hi manquen les
dels anys 2021, 2022, 2023 i 2024.
Així mateix, només s’especifica la imputació concreta al pressupost del Consell Insular i no la de
l’Ajuntament des Mercadal.
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Així mateix, en l’expedient hi manca la memòria prevista amb caràcter obligatori a l’article 50 de la
Llei 40/2015.
La transferència econòmica a realitzar per l’ajuntament al CIM l’exercici del 2020 puja a un total de
111.105,68 €, els quals es poden imputar en l’aplicació pressupostària 50.1533.46100 CONSELL
INSULAR DE MENORCA. CONVENI NETEJA PLATGES, la naturalesa de la qual és adequada. A data
d’avui, el pressupost està en situació de pròrroga pressupostària i en l’esmentada aplicació només
hi figuren 95.000 €. En el projecte de pressupost del 2020, aprovat inicialment en la sessió de ple
de 17 de desembre de 2019, aquest valor s’augmenta fins el 112.000 €. Cas d’aprovar-se
definitivament, l’esmentada aplicació tindrà saldo suficient per fer front a la despesa.
L’òrgan competent per aprovar la despesa és el Ple de l’Ajuntament.
En la tramitació de l’expedient, així com en el seu contingut, es compleix amb la normativa vigent
pressupostària, comptable i de procediment administratiu, amb les observacions indicades en el
sentit que no existeix aplicació pressupostària suficient fins a l’aprovació definitiva del pressupost
del 2020 i que en el conveni manca l’aplicació pressupostària concreta de l’Ajuntament per fer-hi
front i les de les dues parts dels anys 2021, 2022, 2023 i 2024 i també és absent la memòria.
En els anteriors termes no es pot informar favorablement la signatura del conveni (operació AD
per 111.105,68 €). La tramitació de l’expedient queda suspesa per la insuficiència de crèdit i
l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials (art. 216.2 TRLRHL).
Correspon al ple la resolució de la discrepància, per tractar-se d’una despesa de la seva
competència (art. 217 TRLRHL)»
Atès l’informe emès per la secretaria i interventor del CIM en sentit favorable previ a l’aprovació
del conveni, de data 13 de novembre de 2019 i remès per la consellera de Medi Ambient i Reserva
de Biosfera el passat 24 de gener de 2020.
Ateses les observacions fetes en data 5 de desembre de 2019 per correu electrònic de la
secretaria del CIM en relació a aquest punt i que transcrites literalment es diu:

Manca establir les aportacions màximes dels anys 2021 a 2023 i possibles pròrrogues i manquen
les aplicacions pressupostàries concretes que s'obliguen a comprometre cadascun dels
Ajuntaments (només hi ha la del Consell Insular).
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Les aportacions màximes previstes pels anys 2021 a 2013 (i possibles pròrrogues), en principi són
les mateixes que la prevista per l'any 2020, tret que variïn els paràmetres tinguts en compte per a
la seva determinació, en aquest cas entenc que la modificació de les aportacions s'ha de vehicular
mitjançant la signatura d'una addenda al conveni ( veure apartat 6 de la clàusula 5ena del
conveni), que de tramitar d'idèntica manera a l'aprovació d'aquest. Pel que fa a la indicació de les
aplicacions pressupostàries dels ajuntaments, efectivament, no hi consten entenc que aquesta
mancança es pot esmenar en l'acord d'aprovació del conveni per cada ajuntament, encara que no
constin estrictament en el text del conveni,si que constaran a
l'expedient. En qualsevol cas, la intervenció del CIM no ha plantejat objeccions al respecte.
Atès que a data d’avui ja està aprovat definitivament el pressupost municipal havent-ve publicat el
passat dijous dia 23 de gener de 2020 en el BOIB número 10
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Atès que s’ha redactat una memòria del conveni i que ha quedat incorporada a l’expedient amés
de la memòria del conveni del CIM que també va ser remesa a aquest Ajuntament.
Atès que aquesta Batlia considera esmenades en part les discrepàncies indicades per l’interventor
municipal i amés podria considerar-se avalada la que fa referència a la manca d’indicació de
l’aplicació pressupostària per la manca d’objeccions de l’informe de l’interventor i la secretària del
CIM, i que així i tot es fa constar en aquest proposta d’acord d’aprovació del conveni que
l’aplicació pressupostària del nostre Ajuntament és la següent: 50.1533.46100 CONSELL INSULAR
DE MENORCA, CONVENI NETEJA PLATGES
Atès que sembla ser que s’ha aprovat el conveni per altres ajuntaments com el des Migjorn Gran
sense cap objecció tècnica municipal.

Atès que es considera beneficiós per aquest Ajuntament que el servei municipal de neteja de
platges, accessos i l’entorn, es presti de manera integral i per delegació pel CIM, tal i com es ve
fent des de l’any 2000, i en base a un estudi sobre l’estat del litoral de l’illa l’any 1998 i 1.999 en
que es va arribar a la conclusió que el millor sistema per a la gestió de les platges és dur a terme
una actuació global a tota l’illa, i que si no s’aprova aquest conveni, l’Ajuntament hauria de
prestar-lo de manera individual.
Per tot l’exposat al ple municipal PROPÒS:
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó,
Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries i Es Castell per la prestació
del servei integral de neteja de platges, accessos i l'entorn 2020-2024.
SEGON.- Indicar que l’aplicació pressupostària de l’Ajuntament de Mercadal en el pressupost 2020,
per fer front a les despeses compromeses és la la següent: 50.1533.46100 CONSELL INSULAR DE
MENORCA, CONVENI NETEJA PLATGES
TERCER.- L’Ajuntament es compromet a dotar les quantitats suficients per fer front el conveni,
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segons les aportacions que s’hagin de realitzar i que poden variar en funció de la variació dels
paràmetres, que seran revisats cada dos anys, segons estableix la clàusula cinquena del conveni.
QUART.- Facultar al Batle per a la seva signatura
CINQUÈ.-Notificar l'acord anterior a tots els interessats en l'expedient.
Intervencions
1) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h51m10s
2) Sr. Interventor https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h55m55s
3) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h56m09s
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4) Sr. Palliser https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h57m15s
5) Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=00h58m18s
Votació

Passada la proposta d’aprovació és aprovada amb el vot favorable de tots els membres regidors i
Alcalde del consistori (11), 5 vots del grup PSOE , 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
9. PRECS I PREGUNTES
Precs i preguntes del Sr. Tòbal Pons regidor i portaveu del grup municipal PP
1) Demana sobre l’IVTM si només tenen bonificació els vehicles de més de 25 anys
Respón el Sr. Interventor https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h00m06s
I resumidament:

Diu que està regulat amb la ordenança, solament informa si es compleixen les condicions
establertes a la ordenança, i la fiscal d’aquest Ajuntament diu que per tenir l a bonificació han
d’estar declarats històric per la DGT.
Intervé el Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h01m07s
I resumidament:

Entén que és així perquè aquests vehicles contaminen més, i no es tracta de bonificar a qui
contamina més, sinó al que és històric, que és quasi com a patrimoni. Es a dir, en resposta del Sr.
Pons, han d’estar bonificats els que tenen més de 25 anys i són històrics.
2) Prec del Sr. Tobal Pons que diu que al final del carrer Major no solen arribar els garnadors,
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pregant que es pot fer més neteja. https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h02m02s
3) Prec sobre si es pot demana més a Recurs Hídrics que es facin netejar més els torrents
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h02m55s
4) Preguem que es puguin col·locar més bàdems o semàfor intermitent al carrer Tramontana
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h03m10s

5) Demana si es pot aixecar més paret o posar una barana al tram del torrent perquè la paret que
hi ha només te uns 30 cm. https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h04m15s
Precs i preguntes del Sr. Marc Riera regidor del grup municipal ENTESA
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1) Preguntes dirigides al regidor d’esports sobre com serà la gestió de la futura piscina municipals
Respón el Sr. Javier Periànez https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h05m46s
I resumidament:

Diu que l’Ajuntament es compara amb Ciutadella i Maó. La gestió de Maó es de l’Ajuntament i
Ciutadella per concurs o tercers. S’està informant dels horaris del personal que hi ha i també
empreses per fer un estudi econòmic de viabilitat. La setmana següent tindran una reunió amb el
regidor d’esports de la piscina i el tema està damunt la taula, serà prioritari. L’objectiu és obrir-lo
abans. L’objectiu és obrir la piscina el més aviat possible i si els partits de l’Entesa i PP volen
col·laborar amb aportacions, seran ben rebudes.
2) Sobre si hi ha un estudi de viabilitat de quan pot constar la piscina
Respon el Sr. Javier Periànez dient que és tracta d’un conjunt d’instal·lacions que no és el mateix
obrir 1, 2, 3 o 7 dies. https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h07m56s
Intervé el Sr. Batle i diu que Maó tenen tancat els diumenges i que Ciutadella obert fins el
diumenge a matí Que qui gestiona la piscina haurà de dur el manteniment de les mes plaques
solars. I que no és el mateix la gestió a la piscina en estiu que en temporada d’hivern. Estem
cercant empreses que facin un estudi mirant la gestió de Ciutadella i Maó
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h08m23s
3) Es demana sobre nova depuradora d’Addaia quan està prevista posar-se en marxa i es
comunicarà als veïns perquè es puguin connectar
Respon el Sr. Batle https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h13m51s
I resumidament:

Explica la situació i comenta que aquell mateix dilluns el va cridar el director d’obra per dir que ja
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tenien llum, ara necessiten aigua per fer les proves. En aquest moment tenen l’aigua de Coves
Noves i estan girant la de Son Parc. Estan fent obres complementàries de coses que falten per
corregir. A Addaia ja hi ha carrers que es poden connectar, però fa por, ja que solament són
aquells carrers, els del costat del centre comercial.
També hi ha un projecte de posada en servei de la urbanització d’Addaia, ja que mai ha funcionat.
El dilema està en que no sabem si obrir aquests carrers per a que es connectin o esperem a tenir
les bombes per connectar.
Els d’Abaqua els hi ha demanat si els hotels entraran dins la 1ª fase. Abaqua vol un informe que
digui que no afectarà a aquells pels que es va preparar la 1ª fase (incloure els hotels). La
enginyera troba que es podrà justificar. Hi estan damunt.
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El Sr. Joan Palliser demana si els carrers d’Addaia es podran connectar aquest estiu.
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h19m16s
Respon el Sr. Batle que si la posada en servei dura poc tal vegada sí que es podrà començar amb
els carrers de la zona comercial. https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h19m30s
El Sr. Palliser diu que es referia a tots els carrers, responent el Sr. Batle que ho veu complicat.
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h20m06s
4) Sobre com està el tema del pas de vianants a la via ronda al costat del Jenny i del que ja es va
demanar
en
anteriors
ocasions,
sobre
quines
solucions
s’han
pogut
trobar
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h20m55s
Respon el Sr. Batle que a lo millor una bona solució seria la dels semàfors intermitents.
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h21m27s
Intervé la Sra. Belín i diu que el tema no és només la velocitat sinó també la visibilitat
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h22m07s
El
Batle
diu
que
així
haurien
o
s’hauran
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h22m17s

de

llevar

aparcaments.

El Sr. Marc Riera posa exemple de Maó https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h22m28s
Precs i preguntes del Sr. Joan Palliser regidor del grup municipal ENTESA
https://vimeo.com/389459479/48dacf5e76/#t=01h24m25s
I resumidament:

Explica que a l’alçada del solar al costat de s’era vella, hi ha una rajola de acera llevada, que
podria ser un perill, així com a diversos carrers els forats que s’utilitzen per posar pilones per
tancar un carrer, hi ha vegades que queden sense tapes, i s’hauria de vigilar que quedin tapades.
També diu que al creuament del camí de Cavalleria, el mirall està romput, i que convindria fer un
manteniment més exhaustiu del mobiliari urbà, sobretot a la plaça Pare Camps.
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I sense més assumptes a tractar, el Batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El batle

El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Ester Allès
Coll, secretària de l'Ajuntament des Mercadal, i es troba allotjat per a les comprovacions de les
signatures digitals a:
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https://drive.google.com/drive/folders/1GOPmlHa9HCfjlhR22quJnBREoBGhyrIX?usp=sharing
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Signatura electrònica
Es Mercadal

Francisco Javier Ametller
Pons
24/02/2020 10:13:20
El batle
Es Mercadal

