Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat de tots els membres presents del consistori en la sessió
del ple ordinari celebrada en data 29/07/2020
I per que així consti als efectes oportuns

Ajuntament des Mercadal
____________________________________________________________
www.esmercadal.es
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 4/2020
Caràcter: extraordinària
Dia: 2 de juny de 2020
Hora: de 9h 30, en primera convocatòria a 11h 40’
Lloc: Sala B del centre de convencions des Es Mercadal
Assistents
Batle:

Sr. Francesc Ametller Pons

(PSOE)
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Regidors:
Sr. Jordi Pons Burillo
(PSOE)
Sra. Eulàlia Garriga Roselló
(PSOE)
Sr. Javier Mateo Periañez Párraga
(PSOE)
Sra. Regina Sintes Triay
(PSOE)
Sr. Joan Manel Palliser Riudavets
(ENTESA)
Sra. Clàudia Pons Martí
(ENTESA)
Sra. Elisenda Ponsà Cortada
(ENTESA)
Sr. Marc Riera Pallàs
(ENTESA)
Sra. Cristóbal Pons Sintes
Sra. Isabel Moll Moll
Secretaria:
Interventor:

(PP)
(PP)

Sra. Ester Allès Coll
Sr. Alfons Méndez Vidal

Desenvolupament de la sessió
D'acord amb la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es
preveu la suspensió dels terminis i interrupció dels mateixos per a la tramitació dels procediments de les
entitats del sector públic. No obstant es preveuen supòsits excepcionals, mitjançant resolució motivada de
l'òrgan competent, l'adopció de mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per a evitar
perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la
seva conformitat, o quan l' interessat manifesti la seva conformitat de que no es suspèn el termini.
Aquesta batlia considera necessària la celebració d'aquest Ple per a l’adopció dels dos acords de modificació
pressupostària i aprovació de reconeixements extrajudicials que s'hi contenen, per tal d'evitar els efectes
negatius de l'aturada productiva, i atendre a les demandes de la situació actual
de l’estat d’alarma, amb increment de despeses socials, a la continuació del funcionament dels serveis bàsics
municipals, prèvia redistribució de la dotació econòmica dels mateixos, així com el pagament dels proveïdors
municipals, en compliment del disposat en el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, que estableix que és
«indispensable adoptar determinades mesures per reforçar la liquiditat del teixit productiu i evitar la sortida
del mercat de les empreses afectades negativament per aquesta situació transitòria i excepcional»
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1. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2020 I L’INFORME
D’ESTABILITAT
Es ret compte de la dació en compte a la Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim
Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 27 de maig de 2020, de la següent
resolució de Batlia 323 de 23/04/2020 i de l’informe d’estabilitat de l’interventor que varen ser remesos als
membres de la corporació, el contingut de la qual es diu:
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Assumpte: Aprovació modificació pressupostària núm 4/2020
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Vista la memòria presentada pel regidor d'Hisenda de data 20.04.2020, relativa a l'expedient de modificació
de crèdits pressupostaris núm. 4/2020 per generació de crèdit i transferències de crèdit del pressupost de
2020, i vist l'informe de l'interventor municipal de 20.04.2020, que diu:
«ASSUMPTE: Modificació de crèdit 4/2020

1. Generació de crèdit
Per acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de 24 de febrer de 2020,s’ha concedit a
l’Ajuntament des Mercadal una subvenció de 51.135,79 € per a la concessió d’ajuts individuals, temporals i
d’emergència social durant l’exercici de 2020 i l’1 d’abril del 2020 s’ha signat una addenda al conveni signat
el 27 de juny del 2019 amb el mateix objecte que inclou
aquesta aportació.
En el pressupost inicial de 2020 la previsió d’ingressos que existeix per aquest concepte és inferior a la
quantia concedida en un import de 34.440,36 euros, per la qual cosa es proposa generar crèdit i augmentar
el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries.
Estat de despeses:
Org Prog Econ
30
2310 48200

Descripció

SUBVENCIONS D'EMERGÈNCIA SOCIAL

Import

34.440,36

Estat d’ingressos:
Econ
46102

Descripció

TRANSFERÈNCIES CORRENTS CIM. ATENCIÓ SOCIAL

Import

34.440,36

Segons allò determinat en la base 8ena de les Bases d'Execució del Pressupost de 2019 els ingressos de
naturalesa no tributària que determina l'art. 43 del RD 500/90, amb els requisits establerts als art. 44 a 46
del mateix RD, generaran crèdits en el Pressupost de Despeses,prèvia tramitació de l'expedient. Es donarà
compte al Ple immediatament posterior.
2. Transferència de crèdit
La modificació de crèdit proposada inclou una transferència de crèdit per fer front a la manca de dotació
d’aplicacions pressupostàries del pressupost, amb el següent detall:
Aplicacions pressupostàries que es minoren:
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Org
90
45

Prog
1532
342

Econ
Descripció
61900 INVERSIONS VIES PÚBLIQUES
62305
MILLORA ENLLUMENAT DE LES INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:

11.000,00

Org
90

Prog
1532

Econ
61990

Import

45

342

62220

Descripció

MILLORA DE SERVEIS CARRER VERGE DEL TORO
DES MERCADAL
OBRES COMPLEMENTÀRIES ZONA ESPORTIVA DES
MERCADAL

Import

8.000,00

8.000,00
11.000,00
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Aquesta transferència de crèdit cobreix la manca de dotació de les despeses per a les obres de
millora de serveis al carrer Verge del Toro des Mercadal i d’obres complementàries a la zona
esportiva des Mercadal.
Segons allò previst a la base 7ena del Pressupost General de 2019 les transferències de crèdit de la mateixa
àrea de despesa, com és el cas, són competència de la batlia. Es donarà compte al Ple immediatament
posterior.
En la tramitació de l’expedient, així com en el seu contingut, es compleix amb la normativa vigent
pressupostària i comptable.»
A l'informe de l'interventor diu que aquesta modificació pressupostària està determinada per les bases
d'execució 7 i 8 del pressupost de 2019, que si bé es cert que la redacció d'aquestes es la mateixa que per a
l'any 2020, hauria de dir que està determinada per les bases d'execució 7à i 8à
de les bases d'execució del pressupost de l'any 2020 que són les que regeixen per aquest exercici.
D'acord amb el disposat en la Disposició Addicional 3ª del Real Decret 463/2020, de 14 de març, per la que
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i que ha
estat modificada tres dies després pel Real Decret 465/2020, de 17 de març, es suspenen els termes i
s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. No obstant,
les entitats del sector públic podran acordar motivadament la continuació d’aquells procediments
administratius que venguin referits a situacions estrictament vinculades als fets justificatius de l’estat
d’alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o pel funcionament bàsic dels
serveis. Dins aquest apartat tercer, aquesta Batlia entén que té cabuda la tramitació del procediment de
modificació pressupostària que ens ocupa atès que la proposta de modificació contempla canvis,
d’increments de quanties pressupostàries municipals per fer front a despeses com, millores de serveis al
carrer Verge del Toro des Mercadal es necessari transferir un import de 8.000 euros i obres
complementaries zona esportiva que es necessari transferir un import de 11.000 euros que es transfereixen
de les partides d’inversions a vies publiques i millora d’enllumenat de les instal·lacions esportives
respectivament. Així mateix en aquesta modificació pressupostària que es pretén tramitar i aprovar, si fos el
cas, es contemplen transferència d’imports de diferents partides que aquesta Batlia considera indispensables
per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis atès que la proposta de
modificació contempla haver d’iniciar i acabar ambdues obres abans de la temporada turística.
Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
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1r.- Aprovar la modificació pressupostària núm. 4/2020, segons el següent detall:
1. Generació de crèdit
Estat de despeses:
Org
30

Prog
2310

Econ Descripció
48200 SUBVENCIONS D'EMERGÈNCIA SOCIAL

Import
34.440,36

Estat d’ingressos:
Econ Descripció
46102 TRANSFERÈNCIES CORRENTS CIM. ATENCIÓ SOCIAL

Import
34.440,36

2. Transferència de crèdit
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Aplicacions pressupostàries que es minoren:
Org
90
45

Prog
1532
342

Econ Descripció
61900 INVERSIONS VIES PÚBLIQUES
62305 MILLORA ENLLUMENAT DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

Import
8.000,00
11.000,00

Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org
90

Prog
1532

45

342

Econ Descripció
61990 MILLORA DE SERVEIS CARRER VERGE DEL TORO
DES MERCADAL
62220 OBRES COMPLEMENTÀRIES ZONA ESPORTIVA DES
MERCADAL

Import
8.000,00
11.000,00

2n.- Donar compte d'aquesta modificació pressupostària al proper Ple que es celebri.
Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h00m12s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h00m42s
Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h01m09s
Sr. Javier Periánez https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h02m15s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h03m33s
Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h03m46s

El Ple de la Corporació resta per assabentat de la modificació de crèdit núm. 4/2020 i l’informe d’estabilitat.
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2. PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/2020
Es ret compte de la proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 5/2020 la qual va ser dictaminada
a la Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i
Medi Ambient celebrada en data 27 de maig de 2020, per 4 vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions dels
grups municipal ENTESA (3) i PP (2), i que copiada diu:
El batlle-president d'aquesta corporació municipal, en justificació a les circumstàncies que motiven
la tramitació de l'expedient de modificació de crèdits pressupostaris núm. 5 per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit, sotmet a la consideració dels membres del Consistori la següent
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MEMÒRIA
1. Atès que és precís dotar diversos crèdits pressupostaris, segons la descripció de cada aplicació,
que es relaciona, els quals constitueixen despeses específiques i determinades, i que per aquestes
finalitats específiques no existeix dotació econòmica al pressupost vigent del 2020, és precís incoar
un expedient de crèdit extraordinari.
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org
90
40

Prog
1531
333

40

326

Econ Descripció
Import
61940 PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL FAR DE CAVALLERIA
178.740,00
62330 INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT PER A LA DIFUSIÓ TELEMÀTICA A LA SALA
MULTIFUNCIONAL DES MERCADAL
16.000,00
63230 CANVI DE GESPA ARTIFICIAL AL PATI DE L'ESCOLA DES MERCADAL
18.120,00

2. Atès que existeixen diverses necessitats que comporten una major despesa corrent, i també s’han
d’emprendre una sèrie de projectes d’inversions, els quals constitueixen d’una despesa
específica i determinada, segons la descripció de cada aplicació, que es relaciona, i que per aquestes
finalitats específiques les dotacions econòmiques al pressupost vigent del 2020 s’ha demostrat insuficients,
és precís incoar un expedient de suplement de crèdit.
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org
Prog
Econ Descripció
60
3110 46100 CONSELL INSULAR DE MENORCA. PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT
70
4314 47900 PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL
30
2310 48200 SUBVENCIONS D'EMERGÈNCIA SOCIAL
95
924
48300 SUBVENCIONS A ACTIVITATS CIUTADANES
40
330
63210 OBRES ÀREA CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL I COWORKING

Import
2.180,00
40.000,00
20.000,00
14.000,00
50.000,00

3. Atès que aquestes despeses no es poden demorar a l’exercici següent pels següents motius:
Org Prog Econ Motivació de la inajornabilitat a l'exercici següent:
90 1531 61940 És urgent millorar el ferm per millorar la seguretat dels conductors. El CIM també aporta
150.000 euros
40 333 62330 És necessari per evitar aglomeracions a la Sala Multifuncional i complir la normativa de la
Covid-19
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40
60
70
30

326
3110
4314
2310

63230
46100
47900
48200

És urgent canviar-la perquè està molt deteriorada
És necessari per fer front al càrrec de l'any anterior enviat pel Consell Insular
És urgent ajudar al teixit comercial local afectat per l'estat d'alarma de la Covid-19
Els efectes de l'estat d'alarma de la Covid-19 fan necessari augmentar la dotació per cobrir
les sol·licituds
95 924 48300 És necessari promocionar les associacions de comerciants des Mercadal i Fornells perquè
s'adaptin al Covid-19
40 330 63210 Cal adequar l'espai per poder tenir la llicència d'activitats
En base a les anteriors circumstàncies, es considera que la despesa no es pot demorar a exercicis
posteriors.
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Atès que aquesta modificació de crèdit es finança amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses
generals i que, segons els estats d’execució que s’adjunten, la resta dels ingressos del pressupost s’estan
liquidant amb normalitat.
2. Atès que en la modificació de crèdit anterior, s’introdueixen una subvenció a dues entitats ciutadans del
terme municipal, que, per les seves especials característiques es considera que no han d’atorgar-se a través
de convocatòria pública, cal aprovar la seva introducció en la relació de subvencions nominatives, aprovada
en l’expedient del Pressupost General del 2020, en concret:
3. RELACIÓ DE SUBVENCIONS
NOMINATIVES
Aplicació pressup
Descripció
Import
95 924 48301
SUBVENCIONS A ENTITATS CIUTADANES
Entitat
Import
CIF
ASSOCIACIÓ COMERCIANTS ES MERCADAL
8.000,00
G07858194
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE FORNELLS
6.000,00
G57080855
4. En base a les anteriors consideracions, i fent ús de les facultats que m'atorga la vigent legislació, he
ordenat la incoació de l'expedient núm. 5 de modificació de crèdits pressupostaris del
2020, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançats amb el romanent de tresoreria de
despeses generals, d’un import total de TRES-CENTS TRENTA-NOU MIL QUARANTA euros (339.040,00
euros), amb la qual cosa restarà sense utilitzar romanent de tresoreria per despeses generals de
2.163.625,22 € (665.242,98 € lliures, 527.645,98 per amortitzar deute o inversions financerament
sostenibles i 970.736,26 € exclusivament per amortitzar deute), segons el següent detall:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles anterior:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2019)
Superàvit d'anys anteriors per amortitzar deute
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles emprat
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles final:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2019)
Superàvit d'anys anteriors per amortitzar deute

2.502.665,22
1.004.282,98
527.645,98
970.736,26
339.040,00
339.040,00
2.163.625,22
665.242,98
527.645,98
970.736,26

Intervencions
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Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h04m32s
Sra. Clàudia Pons https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h07m28s
Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h08m12s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la modificació pressupostària núm 5/2020 és aprovada per amb el vot
favorable de 5 vots del grup PSOE , i 6 abstencions, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
3. MOCIÓ PP
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Es ret compte de la dació en compte a la Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim
Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 27 de maig de 2020, de la moció
presentada pel grup municipal PP que diu:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT,
RELATIVA A OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Atès el que preveu el punt 3 de la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Atès que davant sa situació excepcional que estem vivint actualment per l'Estat d’Alarma creim que
s’Ajuntament ha de intentar posar totes ses facilitats davant sa crisi econòmica que ve, ja que es sector
turístic és un des més importants de sa nostra illa.
Atès que durant sa desescalada de sa situació d’emergència es sector turístic serà uns d’es més afectats,
sobretot es sector de sa restauració, ja que està previst permetre un aforament a sa fase
1 serà d’un 50% d’ocupació a ses terrasses exteriors; a sa fase 2 d'obertura de s’interior amb 1/3 des seu
aforament; i a sa fase 3 amb obertura de sa totalitat de s’aforament, però havent de mantenir distàncies de
seguretat, i açò també provocarà reducció de s’aforament. A més, és evident que sa temporada es veurà
reduïda considerablement i per tant l’afluència efectiva de clients a aquests establiments patirà unes
davallades més que considerables.
Atès que amb aquestes limitacions d’aforament considerem que l'Ajuntament ha de compensar ses
limitacions esmentades anteriorment flexibilitzant sa normativa d’ocupació de via pública i/o possibilitant
majors ocupacions, sempre conciliant els interessos de tots es ciutadans.
Atès que l'òrgan competent per a modificar una ordenança és es Ple de l'Ajuntament des Mercadal i, en
aquest cas, s’hauria d’introduir una disposició addicional a s’ordenança d’Ocupació de Via Pública, que reculli
que en cas de situació d’emergència o circumstàncies excepcionals, es podrà flexibilitzar sa ocupació de via
pública.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la següent moció:
1-Es Ple de s’Ajuntament des Mercadal insta a s’equip de govern a estudiar la possibilitat d’ampliar terrasses
segons l’espai que ho permeti en cada cas en concret.
2-Es Ple de s'Ajuntament des Mercadal insta a s'equip de govern bonificar el 50% de la quota anual de
l'ocupació de via pública als bars i restaurants i que el temps que hagi durat l’Estat d’Alarma quedi exempt
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de pagament.
Intervencions
Sr. Batle presenta una esmena i que es la següent:
https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h11m24s
Es ple de s’Ajuntament des Mercadal insta a l’equip de govern a bonificar el 50% de la quota
anual de l’ocupació de via pública als bars i restaurants i que el temps que hagi durat l’Estat
d’alarma i no s’hagi pogut emprar l’espai ocupat quedi exempt de pagament
Sr. Tòbal Pons https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h12m44s
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Sr. Joan Palliser https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h15m40s
Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h20m28s
Sr. Tòbal Pons https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h25m27s
Sr. Joan Palliser https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h28m08s
Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h28m43s

Passada la moció del grup PP amb l’esmena del grup PSOE és aprovada per amb el vot favorable de 7 vots
del grup PSOE , i PP (2) I 4 abstencions del grup ENTESA.
4. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Es ret compte de la proposta de modificació de l’ordenança fiscal de l’ocupació de la via pública la qual va
ser dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea
Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 27 de maig de 2020, per 4 vots a favor del grup PSOE, i 5
abstencions dels grups municipal ENTESA (3) i PP (2), amb una esmena realitzada de viva veu i que copiada
amb l’esmena diu:
PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
La taxa per les ocupacions de via pública fou modificada per darrera vegada per acord de Ple de 31/
d’octubre de 2016 i publicada definitivament en el BOIB núm. 161 de 24/12/2016; entrà en vigor l’1 de
gener del 2017.
La declaració de la pandèmia internacional generada per la Covid-19, va determinar al Govern d’Espanya ha
aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Les mesures aplicades en aquest context han suposat
una disminució radical de l’activitat econòmica i comercial del municipi, a partir del dia 14 de març. Molts
d’establiments han estat obligats a tancar i aquells que poden seguir funcionant o ho han fet posteriorment
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estan sotmesos a nombroses restriccions. Alhora, la reducció del consum provocada per les mesures
d’aïllament establertes estan afectant de manera important el normal desenvolupament de l’activitat
comercial.
En aquest context advers, les ocupacions de la via pública no poden efectuar-se amb la mateixa intensitat
que abans, sinó que estan sotmeses a mesures d’esponjament que minoren el seu aprofitament. Per aquest
motiu, es troba adient de rebaixar la seva tributació a la meitat. La modificació proposada consisteix en la
disminució en un 50% del gravamen del concepte 1. Taules, cadires i elements comercials que, a més es
aprovar de manera retroactiva des del dia 11 de maig de 2020.
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D’altra banda, es modifiquen les normes de gestió de manera que, en el cas dels establiments comercials,
llevat de les cafeteries, bars i restaurants, només poden ocupar 0,70 metres de profunditat, sense alterar
l’import mínim de la base imposable. Així mateix, s’eleva la sanció per l’incompliment de les obligacions de
netedat i higiene de la via pública.
En virtut de l’anteriorment exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió d’Hisenda, la
modificació dels articles 6 i 8 de l’ordenança, així com la disposició final, que quedaran redactats en els
termes que s’indiquen.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES UTILITZACIONS PRIVATIVES O ELS
APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària a aplicar per cada concepte serà la següent:
Concepte

Base
imposable

1. Taules, cadires i elements comercials

m2/mes

1.1. Zona 1

mes 1
mesos 2-7
mesos 8-12
mes 1
mesos 2-7
mesos 8-12
m2/dia
Dies 1-15
Dies 16-365

1-2. Zona 2

2. Ocupació amb bastides, contenidors,
sacs, grues i altres elements de construcció
3. Llocs i parades de venda ambulant
3.1. Venedors ambulants. Parades
- Parades ordinàries
· Fins a 2 m 2
· Més de m 2
- Parades amb serveis
· Fins a 2 m 2
· Més de m 2
3.2. Festes patronals:
- Atraccions firaires
· Fins a 50 m2
· Per m2 addicional

Quota
tributària

4,00
1,33
0,84
3,80
1,28
0,78

€
€
€
€
€
€

0,24 €
0,156 €

m 2/dia

1,15 €
1,25 €

m 2/dia

1,50 €
1,75 €

m 2/dia
m 2/dia

2,40 €
1,04 €
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- Bars firaires
m 2/dia
- Taules, terrasses i parades de venda ambulant m 2/dia

4. Entrades de vehicles i altres
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

A edificis o cotxeries de particulars
A cotxeries col·lectives
Telescopis
Altres, com ara ponis o cavalls

5. Concessió de llicència O.V.P.

1,98 €
1,72 €

unitat/any
plaça/any 1
m 2/any
m 2/dia

16,75 €
6,75 €
30,00 €
0,60 €

unitat

11,50 €
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Article 8 Normes de gestió
1. Per a calcular la superfície del domini públic afectada s’ha de tenir en compte, a més de
l’àrea ocupada directament, la zona d’influència, segons la zona d’ocupació o utilització.
2. La calçada habilitada com a terrassa només pot ocupar l'amplària de la façana de
l'establiment i un màxim de dues cinquenes parts de la calçada, quan es tracti de vies. No
obstant açò, l'Ajuntament pot autoritzar, en casos excepcionals, una ocupació major.
3. Es considera que totes les ocupacions tenen una profunditat mínima d’un metre.
En particular, la unitat mínima d’ocupació és el metre quadrat. Tanmateix, els establiments
comercial (excloses les cafeteries, bars i restaurants) només podran ocupar 0,70 m de
profunditat, tot mantenint una base imposable mínima d’un metre
quadrat.
4. Les quantitats exigides d’acord amb les tarifes anteriors s’han de liquidar per cada
aprofitament sol·licitat i són irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els
epígrafs respectius o pels seus múltiples.
5. Les persones o les entitats interessades en la cessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança han de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, d’acord amb la superfície
d'aprofitament que declari la persona interessada, la qual serà verificada per l'Administració
abans de la concessió de l’autorització.
6. L’epígraf 2 d’aquesta ordenança s’exigeix en règim d’autoliquidació. No es permet cap ocupació
de la via pública fins que hagi estat concedida la llicència o autorització corresponent i s’hagi ingressat
l’import d’aquesta taxa.
Excepcionalment, en les ocupacions de la via pública motivades per fer l’emblancat
d’enfronts
dels d’habitatges unifamiliars entre mitgeres o dels que s’hi poden assimilar pel fet de tenir un màxim de
tres habitatges, es pot sol·licitar simultàniament la llicència
d’obres menors i l’ocupació 4 de la via
pública. No es concedirà cap llicència nova si no s’ha
abonat la taxa sobre la mateixa ocupació de
períodes anteriors.
7. En el cas que es denegui l’autorització o que per causes no imputables al subjecte passiu
no
es realitzi la utilització o l’aprofitament del domini públic, la persona interessada pot
sol·licitar
la
devolució de l’import ingressat. Excepcionalment, en les parades de venedors
ambulants amb serveis i un
cop sol·licitada la llicència, la renúncia, el desistiment o la noconcessió de la dita llicència no dóna dret a
la devolució de l’import abonat.
8. No es permet cap ocupació de la via pública fins que no hagi estat concedida la llicència
o
autorització corresponent i s’hagi ingressat l’import de la taxa.
9. Les llicències i autoritzacions tenen caràcter personal i no poden ser cedides ni
sotsarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul·lació de la llicència,
sense perjudici de les quanties que correspongui d’abonar per part de les
persones interessades.
10. Les autoritzacions d'ocupació dels epígrafs 1 i 4 de l’article 6 poden preveure la seva pròrroga
anual. En aquest cas, aquesta es produirà fins que les persones interessades
presentin la declaració de
baixa. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia
primer de l’any natural següent. La nopresentació de la baixa determina l'obligació de continuar abonant la taxa.
11. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o el
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deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa, està
obligat a reintegrar el cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne
prèviament l’import. Si els danys són irreparables, l’entitat ha de ser indemnitzada en una quantia igual a la
del valor dels béns destruïts o a l’import d’arranjar el deteriorament dels danyats.
12. Les persones titulars de les ocupacions per a la utilització privativa o l'aprofitament especial
resten obligades a mantenir la zona ocupada i l’àrea d’influència completament neta i a deixar-la sense
residus i en perfectes condicions de netedat i higiene quan finalitzi
l’ocupació.
La
sanció
per
l’incompliment d’aquesta obligació serà sancionada amb 250 €.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal modificada entrarà en vigor el dia que es publicarà íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma i es començarà a aplicar a partir d’aquesta data i tindrà vigència fins que
no es modifiqui o es derogui expressament. Tanmateix, s’aplicarà de manera retroactiva des del dia 14 de
març del 2020 la modificació de tarifes de l’article 6.
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Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h30m05s
Sr. Joan Palliser https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h32m11s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per les
utilitzacions privatives o els aprofitaments especials del domini públic local és aprovada per amb el vot
favorable de 5 vots del grup PSOE , i 6 abstencions, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA DISCREPÀNCIA DAVANT EL REPAR FORMULAT PER LA
INTERVENCIÓ MUNICIPAL PER A L'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CIM PER A LA NETEJA,
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE MONUMENTS ARQUEOLÒGICS DE MENORCA 2020/2023
Es ret compte de la proposta de resolució de la discrepància davant el repar formulat per la intervenció
municipal per a l’aprovació del conveni amb el CIM per a la neteja, manteniment i senyalització de
monuments arqueològics de Menorca 2020/2023, la qual va ser dictaminada a la Comissió Informativa
extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada
en data 27 de maig de 2020, per 4 vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions dels grups municipal ENTESA
(3) i PP (2), i que copiada diu:
PROPOSTA DE BATLIA
Exp. E0446 000161/2020
Assumpte: Proposta de discrepància davant el repar formulat per la intervenció municipal per a
l’aprovació del conveni amb el CIM per a la neteja, manteniment i senyalització de monuments
arqueològics
Atès que en data 27/01/2020, i amb registre d’entrada 249, el Consell Insular de Menorca ha remès a
l’Ajuntament des Mercadal l'acord del Consell Executiu de data 13/01/2020, mitjançant el
qual s'aprova el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Menorca per a la
neteja, el manteniment i la senyalització dels monuments arqueològics (2020-2023).
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S’indica que el conveni per a la neteja, el manteniment i la senyalització de béns d’interès cultural
és, probablement, un dels més antics que se signen entre el Consell Insular i els ajuntaments de l’illa, i que
la seva perdurabilitat ha permès consolidar una xarxa que forma part de les prioritats en la gestió del
patrimoni històric de l’illa. Aquesta prioritat es recull en els sis plans insulars de gestió aprovats pel Ple del
CIM en compliment del mandat que estableix la Llei de patrimoni històric de la nostra comunitat.
A més es diu que els anys 2000, 2004, 2008, 2012 i 2015 el Consell Insular i tots els ajuntaments
de Menorca han signat convenis de col·laboració per a la neteja, el manteniment i la senyalització
dels béns d’interès cultural, per terminis de quatre anys que abraçaven tota la legislatura.
L’objecte d’aquest conveni és finançar la neteja, el manteniment i la senyalització de monuments
arqueològics de Menorca. Preveu les aportacions que faran el Consell Insular i els ajuntaments.
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La durada del present conveni està prevista des de l'1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de
2023.
Aquestes actuacions es duran a terme als monuments situats en el municipi des Mercadal següents: Sanitja,
basílica des Caps des Port de Fornells i Torre de Fornells i camí de pujada.
En els monuments indicats, segons la programació que s’aprovi anualment, s’instal·laran plafons
informatius, amb l’objectiu d’integrar l’esmentada xarxa.
A més dels béns indicats més amunt, també es podran fer actuacions en altres per motius d’urgència i a
petició dels ajuntaments, o d’ofici per part del Servei de Patrimoni Històric del CIM
El Consell Insular es compromet a:
-Contractar els treballs de neteja i manteniment.
-Que la persona responsable del Servei de Patrimoni Històric, adscrita a la seva plantilla, dugui la
direcció i el control dels treballs.
-Presentar una memòria anual de les activitats desenvolupades durant la vigència del conveni i una
vegada finalitzat l’exercici el CIM presentarà a cada ajuntament el càrrec corresponent per tal que els
ajuntaments transfereixin l’aportació que els pertoqui.
-A sol·licitar la concessió dels permisos pertinents als propietaris dels jaciments situats a finques
privades.
-Anualment aprovarà el programa d’actuació de l’exercici, el qual serà redactat després de
consultar-lo amb els ajuntaments.
D'acord amb l'article 93 de la llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, és
competència municipal la senyalització dels béns integrants del patrimoni històric que es trobin en el terme
municipal.
L'article 22 de la mateixa llei estableix l'obligació de conservació, manteniment i custòdia dels béns
integrants del patrimoni històric de les illes, als seus propietaris i titulars d'altres drets reals i posseïdors.
Cap dels béns, que es pretén la seva neteja, manteniment i senyalització figuren inscrits en l’inventari si bé
es troben dins el terme municipal
D’acord amb el que assenyala el conveni proposat pel CIME, el cost total d’actuació anual és de
160.000,00€. Els ajuntaments aportaran 53.333,33€ entre tots, mentre que el Consell aportarà la resta fins
al 160.000,00€. En el cas de què aquest import s’incrementés, seria el CIME qui assumiria aquesta
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desviació.
Pel que fa l’Ajuntament des Mercadal aportarà, durant cadascuna de les quatre anualitats de vigència del
conveni, un import de 2.980,57€ anuals amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.336.46100 Consell Insular
de Menorca- Àrea de Patrimoni.
Consta en l’expedient informe de repar de l’interventor municipal emès en data 24 d’abril de 2020
que literalment copiat diu:
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«Vist l’acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de 13 de gener de 2020, que
aprovar el Conveni per a la neteja, el manteniment i la senyalització dels monuments arqueològics de
Menorca (2020-2023), 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.
La vigència del conveni és plurianual (2020-2023). 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 els pactes primer, segon i tercer estableixen:
“Primer. Els ajuntaments aportaran, durant cadascuna de les anualitats de vigència del conveni,
per a la neteja, el manteniment i la senyalització de monuments arqueològics, dins l’àmbit del present
conveni, a càrrec de la partida 461 del programa corresponent, les quantitats següents:
[...]
Es Mercadal 2.980,57 €
Segon. El Consell Insular de Menorca aportarà a càrrec de la partida 4-33600-2279910, durant
cadascuna de les anualitats de vigència del conveni, 106.667’67 euros, que és el resultant de la diferència
entre les aportacions dels ajuntaments i el cost total previst dels serveis que s’han de fer anualment, i que
tenen un cost aproximat de 160.000 euros.
Tercer. En el cas que per raó d’actualització a preus de mercat, per consideracions tècniques que
pugui fer el Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca, o per altres causes no previstes en
aquest conveni, el preu de la licitació del contracte de neteja i manteniment de monuments arqueològics
sigui superior a 160.000€, el Consell Insular incrementarà la seva aportació fins a cobrir el cost total
previst.”
Com es pot comprovar, els pactes primer i segon fixen una quantitat idèntica per a tots els anys,
però el tercer inclou una previsió de major despesa que no està quantificada ni coberta pressupostàriament.
En segon lloc, a diferència del Consell Insular, no s’indica el crèdit pressupostari concret de l’Ajuntament des
Mercadal per a cap dels anys de la vigència del conveni,
indicant només de manera genèrica que s’aplicarà al concepte econòmic 461, totalment insuficient
per determinar “la seva imputació concreta al pressupost corresponent” que exigeix la Llei 40/2015.
Finalment, no consta de manera clara la següent clàusula obligatòria:
“f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos
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adquirits pels signants. Aquest mecanisme resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que es puguin
plantejar respecte dels convenis.”
La transferència econòmica a realitzar per l’ajuntament al CIM l’exercici del 2020 puja a un total de
2.980,57 €, els quals, tot i que no s’indica a cap document de l’expedient, es poden imputar en l’aplicació
pressupostària 90.336.46100 CONSELL INSULAR DE MENORCA. ÀREA DE PATRIMONI del Pressupost del
2020, la naturalesa de la qual és adequada.
L’òrgan competent per aprovar la despesa és el Ple de l’Ajuntament.
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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 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 també és absent la clàusula f) a què fa referència l’article 49 de la Llei
40/2015.
En els anteriors termes no es pot informar favorablement la signatura del conveni (operació AD per
2.980,57 €). 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 que a la vista d’aquest informe, la discrepància de l’interventor és suspensiva, atès que es diu
que la tramitació de l’expedient queda suspesa per la insuficiència de crèdit i l’omissió de l’expedient de
requisits o tràmits essencials, i que correspon al Ple la resolució de la discrepància per tractar-se d’una
despesa de la seva competència.
Atès el que disposa l’article 15.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del Sector Públic Local, en relació a les discrepàncies
de la funció interventora sobre despeses i pagaments

Article 15. Discrepàncies.
1. Sense perjudici del caràcter suspensiu de les objeccions en els termes previstos en el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, les opinions de l'òrgan interventor respecte
al compliment de les normes no prevaldran sobre les dels òrgans de gestió. Els informes emesos per tots
dos es tindran en compte en el coneixement de les discrepàncies que es plantegin, les quals seran resoltes
definitivament pel President de l'Entitat Local o pel Ple, d'acord amb el que es
preveu en l'article 217 i en l'apartat 2 de l'article 218 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals i en els apartats següents d'aquest article.
2. Quan l'òrgan gestor no accepti l'objecció formulada per l'òrgan interventor en l'exercici
de la funció interventora plantejarà al President de l'Entitat Local una discrepància.
No obstant això el que es disposa en l'apartat anterior, correspondrà al Ple la resolució de
les discrepàncies quan les objeccions:
a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.
b) Es refereixin a obligacions o despeses l'aprovació de les quals sigui de la seva
competència.
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3. En el termini de quinze dies des de la recepció de l'objecció, les discrepàncies es plantejaran al President
o al Ple de la Corporació Local, segons correspongui, i, en el seu cas, a través dels Presidents o màxims
responsables dels organismes autònoms locals, i organismes públics en els quals es realitzi la funció
interventora, per a la seva inclusió obligatòria, i en un punt independent, en l'ordre del dia de la
corresponent sessió plenària.
La discrepància haurà de ser motivada per escrit, amb cita dels preceptes legals en els
quals sustenti el seu criteri.
Resolta la discrepància es podrà continuar amb la tramitació de l'expedient, deixant constància, en
tot cas, de l'adequació al criteri fixat en la resolució corresponent o, si escau, a la motivació per a la no
aplicació dels criteris establerts per l'òrgan de control.
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La resolució de la discrepància per part del President o el Ple serà indelegable, haurà de recaure en
el termini de quinze dies i tindrà naturalesa executiva.
4. El President de l'Entitat Local i el Ple, a través del citat President, prèviament a la resolució de les
discrepàncies, podran elevar resolució de les discrepàncies a l'òrgan de control competent per raó de la
matèria de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.
Ateses les consideracions de la intervenció municipal en la que es diu que els pactes primer i segon del
conveni fixen una quantitat idèntica per a tots els anys, però el tercer pacte inclou una previsió de major
despesa que no està quantificada ni coberta pressupostàriament, aquesta batlia considera que efectivament
la clàusula tercera conté una previsió de fets possibles si bé no necessàriament s’han de produir, com ara
per raó d’actualització de preus de mercat, per consideracions tècniques que pugui fer el Servei de Patrimoni
Històric, o per altres causes no previstes en aquest conveni que podrien incrementar el cost del servei, i que
segons el tenor literal
d’aquesta clàusula és el Consell qui incrementaria la seva aportació, i no els ajuntaments.
Literalment reproduït aquest pacte tercer diu

Tercer. En el cas que per raó d’actualització a preus de mercat, per consideracions tècniques que pugui fer
el Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca, o per altres causes no previstes en aquest
conveni, el preu de la licitació del contracte de neteja i manteniment de monuments arqueològics sigui
superior a 160.000€, el Consell Insular incrementarà la seva aportació fins a cobrir el cost total previst.
Les aportacions anuals per l’Ajuntament des Mercadal i per a la resta dels ajuntaments són les quantitats
detallades en el punt primer, i si per causes imprevistes o per altres circumstàncies s’incrementés el cost del
servei que es quantifica en 160.000€, aquesta diferencia seria assumida pel Consell, d’acord amb l’establert
en el pacte tercer, i no pels ajuntaments.
En relació a la discrepància de l’interventor municipal en la que es diu que no s’indica el crèdit pressupostari
concret de l’Ajuntament des Mercadal per a cap dels anys de la vigència del conveni a diferencia del Consell
Insular, efectivament no es detalla la partida pressupostària des Mercadal,
al igual que no es detalla els crèdits pressupostaris de la resta dels ajuntaments, atès que és un conveni
redactat i elaborat per la institució insular que maneja el seu pressupost i no el de la resta
d’administracions locals. Aquesta discrepància, entén aquesta batlia pot ser resolta, amb la indicació en la
proposta d’acord, i en l’acord d’aprovació del conveni, si finalment s’aprovés per l’òrgan competent, de la
partida concreta, tal i com s’ha fet en la ressenya a dalt de la proposta, en la que s’indica que és amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 40.336.46100 Consell Insular de Menorca- Àrea de Patrimoni. El mateix ha fet
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altres ajuntaments en la part dispositiva de la proposta d’acord, com ara l’Ajuntament d’Alaior.
En aquest punt també es vol indicar que hi ha una contradicció i possible equivocació en l’informe de
l’interventor quan diu que la tramitació de l’expedient queda suspesa per la insuficiència de crèdit quan en la
part més amunt del seu informe indica que la transferència econòmica a realitzar
per l’ajuntament al CIM l’exercici del 2020 puja a un total de 2.980,57 €, els quals, tot i que no s’indica a

cap document de l’expedient, es poden imputar en l’aplicació pressupostària

90.336.46100 CONSELL INSULAR DE MENORCA. ÀREA DE PATRIMONI del Pressupost del 2020, la
naturalesa de la qual és adequada.
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Finalment en relació a la darrera discrepància de l’interventor municipal en la indica que no consta
de manera clara la clàusula obligatòria relativa als mecanismes de seguiment, vigilància i control
de l'execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants. I que aquest mecanisme
resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte dels
convenis, aquesta batlia entén que aquest mecanisme sí està definit de manera concreta en la
clàusula catorzena, i amb referències també en la clàusula dotzena.
La clàusula catorzena acorda la constitució de la comissió mixta de seguiment, vigilància i control i
la seva composició i funcionament.
Diu el punt catorzè del conveni.

Catorzè. Es constitueix una comissió mixta de seguiment, vigilància i control que estarà formada
per:
- Dos representants designats pel Consell Insular de Menorca
- Un representant designat per cada un dels ajuntaments
La comissió s'ha de reunir sempre que ho sol·liciti per escrit una de les parts. En la constitució de la comissió
es designarà les persones que duran a terme les funcions de presidència i secretaria.
El règim de funcionament i adopció d'acords serà l'establert en la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, per al
funcionament dels òrgans col·legiats.
Per tot l’exposat aquesta Batlia al Ple de la Corporació PROPÒS:
PRIMER. Resoldre la discrepància plantejada a favor del criteri exposat per aquesta batlia en base als
fonaments exposats en la part dispositiva d’aquesta proposta, i més concretament el següent:
1) Aquesta batlia considera que efectivament la clàusula tercera conté una previsió de fets
possibles si bé no necessàriament s’han de produir, com ara per raó d’actualització de preus de mercat, per
consideracions tècniques que pugui fer el Servei de Patrimoni Històric, o per altres causes no previstes en
aquest conveni que podrien incrementar el cost del servei, i que segons els
tenor literal d’aquesta clàusula és el Consell qui incrementaria la seva aportació, i no els ajuntaments.
2) En relació a la discrepància de l’interventor municipal en la que es diu que no s’indica el
crèdit pressupostari concret de l’Ajuntament des Mercadal per a cap dels anys de la vigència del conveni a
diferencia del Consell Insular, efectivament no es detalla la partida pressupostària des Mercadal, al igual que
no es detalla els crèdits pressupostaris de la resta dels ajuntaments, atès que és un conveni redactat i
elaborat per la institució insular que maneja el seu pressupost i no el
de la resta d’administracions locals. Aquesta discrepància, entén aquesta batlia pot ser resolta, amb la
indicació en la proposta d’acord, i en l’acord d’aprovació del conveni, si finalment s’aprovés
per l’òrgan competent, de la partida concreta, tal i com s’ha fet en la ressenya a dalt de la proposta, en la
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que s’indica que és amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.336.46100 Consell Insular de Menorca- Àrea
de Patrimoni. El mateix ha fet altres ajuntaments en la part dispositiva de la proposta d’acord com ara
l’Ajuntament d’Alaior
3) Finalment en relació a la darrera discrepància de l’interventor municipal en la indica que no
consta de manera clara la clàusula obligatòria relativa als mecanismes de seguiment, vigilància i control de
l'execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme resoldrà els problemes
d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte dels convenis, aquesta batlia entén que aquest
mecanisme sí està definit de manera concreta en la clàusula catorzena, i amb referències també en la
clàusula dotzena del conveni.
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SEGON. En conseqüència, acceptar la discrepància formulada per aquesta Batlia, i acordar aprovar
el conveni entre el CIM i els ajuntaments de Menorca per a la neteja, el manteniment i la senyalització dels
monuments arqueològics des de l'any 2020 fins al 2023.
TERCER. Aprovar l’autorització de despeses per a aquest exercici 2020 i amb càrrec a la partida
pressupostària40.336.46100 Consell Insular de Menorca- Àrea de Patrimoni i per els següents de vigència
del conveni en favor del Consell Insular de Menorca d'acord a aquesta taula:
2020 ..................................................2.980,57 €
2021...................................................2.980,57. €
2022...................................................2.980,57€
2023....................................................2.980,57 €
QUART. Notificar l'acord d'aprovació del Conveni, al CIME i procedir a la seva signatura
Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h32m46s
Sra. Clàudia Pons https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h34m17s
Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h36m10s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la de discrepància davant el repar formulat per la intervenció municipal
per a l’aprovació del conveni amb el CIM per a la neteja, manteniment i senyalització de monuments
arqueològics es aprovada per unanimitat dels membres del consistori 11 vots a favor dels regidors 5 vots del
grup PSOE , 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIALS DE FACTURES 7/2020
Es ret compte de la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de factures 7/2020, la qual va ser
dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea
Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 27 de maig de 2020, per 4 vots a favor del grup PSOE, i 5
abstencions dels grups municipal ENTESA (3) i PP (2), i que copiada diu:
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PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DIVERSES FACTURES
1. Atès que s’han presentat al registre de factures d’aquest Ajuntament les factures incloses en la relació de
factures núm. 007/2020, corresponent a diverses aplicacions del capítol 2, amb un import total de 67.827,48
euros, que inclou dos tipus de prestacions:
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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 51.037,12 €. Inclou les següents empreses, imports i
prestacions:
· ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global
de
14.446,39 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 del 2018. 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 16.832,89 euros, que va comptar
amb un contracte adjudicat l’11 d’abril del 2014 i que ha finalitzat. per la qual cosa
les factures que s’informen no estan emparades per cap contracte administratiu. Fa mesos
que l’Ajuntament ha iniciat la contractació d’un nou contracte, però la licitació encara no s’ha resolt.
· REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal, amb un import de
12.987,88
euros, que va comptar amb un contracte dels anys 2009 al 2018, i que ha
finalitzat, per la qual cosa
les factures que s’informen no estan emparades per cap contracte administratiu. Fa mesos que l’Ajuntament
ha iniciat la contractació d’un nou
contracte, però la licitació encara no s’ha resolt.
· Mapfre Vida, compañía de seguros, SA, amb import de 2.999,87 euros i Mapfre España,
compañía de seguros y reaseguros, SA, amb un import de 3.770,09 euros, pel servei
d’assegurança d’accidents. El contracte va tenir una durada de dos anys, des del dia 2 d’agost del
2012 fins a l’1 d’agost del 2014 i es prorrogar un any més, per la qual cosa la
despesa no està emparada
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 2020. L’import global és
16.790,36€. Inclou les següents
empreses, imports i prestacions:
· ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un
global de 2.808.44 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat
desert.
· Telefónica de España, SA, d’un import global de 1.267,51 euros i Telefónica Móviles
(25,71 €), pel servei telefònic
· A. Palliser, SL (2.826,06 €), pel subministrament de materials de manteniment i obres
· Marcas Viales Menorca, SL (389,93€), pel subministrament de senyalitzacions.
· Energema Menorca (261,24€), pel subministrament de material elèctric.
· Estación Servicio Mercadal, SL (3.535.40 €), pel subministrament de combustible.
· Seguros Catalana de Occidente, SA, pel servei d’assegurança d’accidents amb per un
1.334,65 euros.
· Zardoya Otis, SA (3.523,43€), Thyssen Krup (486,24€) i Schindler, SA (331,75€),
de manteniment d’aparells elevadors.

import
España, SA

import
pel

de

servei

__________________________________________________________________________________________________
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal (Illes Balears) - C.I.F. P0703700E - Tel. (+34) 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
Correu electrònic: general@esmercadal.es

Ajuntament des Mercadal
____________________________________________________________
www.esmercadal.es
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 2020. 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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4. El reial decret 436/2020, de 14 de març, que declara la situació d’estat d’alarma per la gestió de
la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la disposició addicional tercera estableix la suspensió
dels termes i interromp els terminis dels procediments administratius del sector públic.
Tot i així, l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i
instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona
interessada i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan la persona interessada manifesti la
seva conformitat amb què no se suspengui el termini.
Atès que les factures incloses en la relació núm. 007/2020 corresponen a subministraments i serveis
efectivament realitzats, es considera justificat la tramitació de l’expedient, per evitar perjudicis greus als
proveïdors i tercers.
En base a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar, amb càrrec 2on. les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient, del pressupost
del 2020, 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
14.446,39 euros.
· BALIMSA pels serveis de neteja d’edificis, amb un import de 16.832,89 euros.
· REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal, amb un import de
12.987,88 euros.
· Mapfre Vida, compañía de seguros, SA, amb import de 2.999,87 euros i Mapfre
España,
compañía de seguros y reaseguros, SA, amb un import de 3.770,09 euros,
pel servei d’assegurança
d’accidents.
· ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import
global de 2.808.44 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha
quedat desert.
· Telefónica de España, SA, d’un import global de 1.267,51 euros, i Telefónica Móviles
España, SA
per import de 25,71 euros, pel servei telefònic.
· A. Palliser, SL per un import de 2.826,06 euros, pel subministrament de materials de
manteniment i obres.
· Marcas Viales Menorca, SL d’un import de 389,93 euros, pel subministrament de
senyalitzacions.
· Energema Menorca d’import 261,24 euros, pel subministrament de material elèctric.
· Estación Servicio Mercadal, SL per import de 3.535,40 euros, pel subministrament de
combustible.
· Seguros Catalana de Occidente, SA, pel servei d’assegurança d’accidents amb per un import de
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1.334,65 euros.
· Zardoya Otis, SA per un import de 3.523,43 euros, Thyssen Krup per un import de
486,24
euros i Schindler, SA per import de 331,75 euros, pel servei de manteniment
d’aparells elevadors.
Segon.- Les anteriors factures van a càrrec de les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient del
pressupost de l’any 2020
Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h38m02s
Sra. Elisenda Ponsà https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h41m39s
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Sr. Batle https://vimeo.com/438791844/78a147ec85/#t=00h43m58s
Votació

Passada la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de factures 7/2020 és aprovada amb el vot
favorable de 5 vots del grup PSOE , i 6 abstencions, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
7. DONAR COMPTE DE LES RELACIONS DE FACTURES NÚM. 6 I 8/2020
Es ret compte de la dació en compte a la Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim
Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 27 de maig de 2020, de la següents
resolucions de Batlia, les 335 i 336 de 04/05/2020, i que varen ser remeses als membres de la corporació, el
contingut de les quals es diu:
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/000688/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures 006/2020
Atesa la relació de factures núm. 006/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 14 d’abril
de 2020, que transcrit literalment diu:
<Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 006/2020, corresponent als capítols
2 i 6, amb un import total de 26.513,74 euros.
Examinades les factures corresponents, s’ha constatat que es tracta de contractes menors i que totes
compleixen, en la forma i el contingut amb allò previst en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic
(LCSP) i específicament s’ha comprovat que:
• Les aplicacions pressupostàries a les quals es pretén imputar les despeses tenen saldo suficient
per a fer front a les despeses i la naturalesa d’aquestes és adequada.
• Consta en l’expedient l’informe de l’òrgan de contractació que justifica la necessitat de les contractacions i
declara que no s’està alterant l’objecte del contracte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars previstos
en l’article 118.1 de la LCSP.
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• Fent ús del que preveu el RD 1098/2001, per a aquests contractes menors, la factura fa les funcions de
document contractual.
• Les factures compleixen amb els requisits formals del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
• El titular de les factures és l’Ajuntament des Mercadal.
• Consten els albarans, notes per encàrrec o pressupostos, en el seu cas.
• Els regidors de les àrees presenten la seva conformitat en les factures.
• L’òrgan competent per a aprovar la despesa és el batle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions ADO).>
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El reial decret 436/2020, de 14 de març, que declara la situació d’estat d’alarma per la gestió de la
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la disposició addicional tercera estableix la suspensió dels termes
i interromp els terminis dels procediments administratius del sector públic.
Tot i així, l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció
estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada i
sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan la persona interessada manifesti la seva
conformitat amb què no se suspengui el termini.
Atès que les factures incloses en la relació núm. 006/2020 corresponen a subministraments i serveis
efectivament realitzats, es considera justificat la tramitació de l’expedient, per evitar perjudicis greus als
proveïdors i tercers.
Fent ús de les facultats conferides, aquesta batlia RESOL:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 006/2020 per import de 26.513,74 euros.
Segon.- Reconèixer les obligacions de pagament de les factures incloses en la relació núm. 006/2020 amb
càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de l'any 2020 i ordenar el seu
pagament.
Tercer.- Practicar, a les factures incloses en la relació núm. 006/2020, la retenció d'IRPF corresponent, que
suma 323,85 euros i ordenar el pagament a l'AEAT en la propera liquidació trimestral.
Quart.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple de l'Ajuntament.
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/000713/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures 008/2020
<Atesa la relació de factures núm. 008/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 17 d’abril de
2020, que transcrit literalment diu:
<Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 008/2020, corresponent als capítols
2 i 6, amb un import total de 153.717,20 euros.
Examinades les factures corresponents, s’ha constatat que es tracta de contractes menors ja adjudicats i
que totes compleixen, en la forma i el contingut amb allò previst en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) i específicament s’ha comprovat que:
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• Les aplicacions pressupostàries a les quals es pretén imputar les despeses tenen saldo suficient per a fer
front a les despeses i la naturalesa d’aquestes és adequada.
• Les factures compleixen amb els requisits formals del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
• El titular de les factures és l’Ajuntament des Mercadal.
• Consten els albarans, notes per encàrrec o pressupostos, en el seu cas.
• Els regidors de les àrees presenten la seva conformitat en les factures.
• L’òrgan competent per a aprovar la despesa és el batle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions ADO).>
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El reial decret 436/2020, de 14 de març, que declara la situació d’estat d’alarma per la gestió de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, en la disposició addicional tercera estableix la suspensió dels termes i
interromp els terminis dels procediments administratius del sector públic.
Tot i així, l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i
instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona
interessada i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan la persona interessada manifesti la
seva conformitat amb què no se suspengui el termini.
Atès que les factures incloses en la relació núm. 008/2020 corresponen a subministraments i serveis
efectivament realitzats, es considera justificat la tramitació de l’expedient, per evitar perjudicis greus als
proveïdors i tercers.
Fent ús de les facultats conferides, aquesta batlia RESOL:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 008/2020 per import de 153.717,20 euros.
Segon.- Reconèixer les obligacions de pagament de les factures incloses en la relació núm. 008/2020 amb
càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de l'any 2020 i ordenar el seu pagament.
Tercer.- Practicar, a les factures incloses en la relació núm. 008/2020, la retenció d'IRPF corresponent, que
suma 330,08 euros i ordenar el pagament a l'AEAT en la propera liquidació trimestral.
Quart.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple de l'Ajuntament

El Ple de la Corporació resta assabentat de les relacions de factures 6 i 8/2020
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:
https://drive.google.com/drive/folders/1pUgS9PTch0LH5D6kGBVXZVj4kgK2FQuv?usp=sharing
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Signatura electrònica
Es Mercadal

Francisco Javier Ametller
Pons
22/07/2020 14:06:59
El batle
Es Mercadal

