Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada favorablement per unanimitat de tots els membres del consistori (11 vots a
favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 8/2020
Caràcter: ordinari
Dia: 30 de setembre de 2020
Hora: de 19h30’, en primera convocatòria a 23h 30’
Lloc: Sala B del centre de convencions 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
Sr. Joan Manel Palliser Riudavets
Sra. Clàudia Pons Martí
Sra. Elisenda Ponsà Cortada
Sr. Marc Riera Pallàs
Sra. Cristóbal Pons Sintes
Sra. Isabel Moll Moll

(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)
(PP)
(PP)
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Regidors:

Secretaria:
Interventor:

Sra. Ester Allès Coll
Sr. Alfons Méndez Vidal

Desenvolupament de la sessió
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (29/07/2020)
Pel Sr. Batle es demana si hi ha alguna intervenció en relació a aquest punt d’aprovació de l’acta
anterior i sense haver-hi es passa a votació
Votació

Passada la proposta d’aprovació de l’acta anterior de data 29/07/2020 és aprovada per unanimitat
de tots els membres del consistori i que estan presents (11)

2. COMUNICACIÓ OFICIAL DE LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM – SERVEI SALUT
ILLES BALEARS SOBRE LA RECUPERACIÓ DE LA PRESENCIALITAT EN L’ATENCIÓ
PRIMÀRIA.
Es dona compte de l’escrit de la Conselleria de Salut i Consum amb registre d’entrada 3425 de 15
de setembre de 2020 sobre la recuperació de la presencialitat en l’Atenció Primària
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3. DONAR COMPTE
D’INTERVENCIÓ:

DE

RESOLUCIONS

AMB

INFORME

AMB

DISCREPÀNCIES

- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L’AJUNTAMENT DES MERCADAL AMB MOTIU DE LA CRISI DE LA COVID-2019 EN
MATÈRIA DE COMERÇ LOCAL
- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L’AJUNTAMENT DES MERCADAL PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS COMUNITARIS
BÀSICS PER A LA TRAMITACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS I/O
D’EMERGÈNCIA SOCIAL 2020 PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA
COVID-19.
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Es ret compte de la dació en compte a la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda,
Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 24 de setembre de
2020, de les següents resolucions de Batlia, la 502 i 503 de 11/06/2020 i que varen ser lliurades
als membres de la corporació, els assumptes i els continguts de les quals diuen el següent:
502
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0446/000834/2020
Assumpte: Aprovació conveni CIM per al finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics per a la tramitació d’ajuts econòmics individuals i/o d'emergència social 2020
per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19
<Atès que mitjançant decret de la Presidenta del CIM de data 25/04/2020 s’ha aprovat el conveni
de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa per al finançament
dels serveis socials comunitaris bàsics per a la tramitació d’ajuts econòmics individuals i/o
d'emergència social 2020, en el marc de les mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, el text del qual es transcriu en annex 2.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 15/05/2020 el qual literalment copiat diu:

«Vist el decret de presidència del Consell Insular de Menorca, de 25 d’abril de 2020, que aprova el
Conveni per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a la tramitació d’ajuts
econòmics individuals i d’emergència social 2020, en el marc de les mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID- 19, 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 38/2013, de 17 de novembre, general de
subvencions.
1. El conveni està subjecte a la Llei 40/2015, però no inclou de manera correcta les
següents matèries que, segons l’article 49, són obligatòries:
• “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.”
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En aquest sentit, el pacte 2 només té una referència al capítol 4 i no la imputació
concreta al pressupost, és a dir el codi pressupostari sencer.
• “e) Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos
assumits per cadascuna de les parts i, en el seu cas. Els criteris per determinar la
possible indemnització per incompliment.”
No hi ha cap pacte que es refereix a aquest extrem que és de contingut obligatori.
• “f) 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.”
El Pacte 6 es refereix al seguiment i avaluació, però s’hauria d’ampliar per incorporar tots
els extrems que es preveu en l’apartat f) esmentat.
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2. Hi manca la memòria justificativa que que segons l’article 50.1 de la Llei 40/2015 és necessari
que acompanyi el conveni.
Aquesta transferència, per import de 9.109,26 €, es pot imputar a l’aplicació pressupostària 46102
TRANSFERÈNCIES CORRENTS CIM. ATENCIÓ SOCIAL del pressupost d’ingressos del 2020, la
naturalesa de la qual és adequada. Atès que al pacte 4 es preveu que el pagament total previst es
farà una vegada signat el conveni, es podrà reconèixer l’obligació (operació RD).
L’òrgan competent per aprovar i signar el conveni i per reconèixer els ingressos és del batle de la
Corporació.
En base a les anteriors consideracions s’informa desfavorablement el conveni, ja que, tal i com
s’ha indicat, al seu contingut hi manquen les matèries d), e) i f) obligatòries segons art. 49 Llei
40/2015, així com la memòria justificativa, que és necessària d’acord a l’art. 50.1. La tramitació de
l’expedient no queda suspesa (art. 216.1 TRLRHL). Si s’aprova el conveni, l’òrgan interventor
elevarà aquest informe al Plenari, per al seu coneixement, en tractar-se d’una anomalia
substancial en matèria d’ingressos. Així mateix, s’inclourà en l’informe anual sobre la qüestió a
remetre al Tribunal de Comptes.»
Atès que amb posterioritat a l’informe emès per l’interventor municipal s’ha redactat la memòria
justificativa del conveni per la treballadora social municipal subscrita en data 25/05/2020 i que
s’ha incorporat a l’expedient.
Atès que en quant a l’observació de l’interventor sobre l’apartat “f) de l’article 49 de la Llei
40/2015, 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, en el que diu que s’hauria d’ampliar
per incorporar tots els extrems que es preveu en l’apartat f) esmentat, tal i com figura en el pacte
dos es preveu la constitueix d’una comissió mixta de seguiment, a la que se li atribueix la funció
de vetllar pel compliment dels acords que estableix el conveni, a més de que es concreta la seva
composició per dos membres del CIM i dos de l’ajuntament amb possible participació de terceres
persones per tractar sobre aspectes específics del conveni, entenent aquesta Batlia que el
mecanisme de seguiment, vigilància i control està concretat i definit.
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Atès que en relació a aquestes qüestions i les dues observacions primeres apuntades per
l’interventor en el seu informe a dalt transcrit el CIM ha fonamentat en part el contingut dels
pactes per la normativa aplicable amb el següent text:
10. Normativa aplicable
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Són aplicables a aquest conveni la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
D’acord amb el Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en
matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient,
procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19
En la tramitació administrativa i la subscripció de convenis en l'àmbit de la gestió de l'emergència
sanitària causada pel COVID-19 no s'han d'aplicar les disposicions que contenen els apartats 1 i 2,
lletres a), b) i c), de l'article 50 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Aquest conveni queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Atès que aquesta Batlia considera necessari aprovar aquest conveni, davant la greu situació amb
la que ens trobem fruit de l’emergència sanitària causada pel COVID-19, no obstant els seus
defectes de contingut, i per açò alhora instar al CIM per a que es pugui tramitar una addenda al
conveni per a complementar les qüestions de contingut i donar compliment als requisits de l’article
49 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
En virtut de les atribucions que m’han estat conferides aquesta Batlia
RESOLC
PRIMER: Aprovar l’esmentat conveni de col·laboració entre el CIM i l’Ajuntament des Mercadal per
al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a la tramitació d’ajuts econòmics
individuals i d’emergència social 2020, en el marc de les mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19
SEGON: Reconèixer el dret d’ingrés (RD) del Consell Insular de Menorca, amb càrrec al pressupost
de 2018, de la quantitat de 9.109,26,11€, amb càrrec a l’aplicació d’ingressos 46102TRANSFERÈNCIES CORRENTS CIM ATENCIÓ SOCIAL
TERCER: Instar al CIM a la redacció d’una addenda al Conveni per tal de que aquest conveni pugui
complir els requisits dels aparts d) i e) de l’article 49 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, i segons informe emès per l’interventor municipal
QUART: Comunicar-ho al Consell Insular de Menorca i a Comptabilitat per tal que en tenguin
coneixement.
Així ho mana i ho signa el Batle, Francisco Javier Ametller Pons, en la data de la signatura
electrònica que consta en aquest document. I jo, Sara Ester Allès Coll, com a Secretària, ho signo
als únics efectes de donar fe de la data i que la signatura s'ha fet mitjançant identificació digital,
sense que respongui del seu contingut, atès que no estic conforme per no complir amb els
requisits de contingut dels convenis de l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.>
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503
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0446/000816/2020
Assumpte: Aprovació conveni CIM suport sector del comerç i la restauració amb motiu
de la COVID-19
<Atès que mitjançant escrit del CIM de data 26/05/2020 amb registre d’entrada 1567 es va
remetre el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament des
Mercadal amb motiu de la crisi de la COVID-19. Aquest conveni està signat per la seva Presidenta
en data 25/05/2020.
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Prèviament s’havia subscrit un acord entre el Consell Insular i els ajuntaments de Menorca per
donar suport al sector del comerç i la restauració amb motiu de la COVID-19, i amb el que s’havia
acordat la distribució de les quanties econòmiques de cada ajuntament, seguint la diagnosi
econòmica del 2017 i els percentatges del sector dels serveis de cada municipi.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal emès en data 11/06/2020 el qual literalment copiat
diu:

«Vist l’esborrany de conveni amb el Consell Insular de Menorca, amb motiu de la crisi de la Covid19, 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.
1. El conveni està subjecte a la Llei 40/2015, excepte allò determinat per l’article 8 del Reial
Decret-llei 8/2020, el qual ha exclòs la necessitat de la memòria prevista en l’apartat 1 de l’article
50 i ha eliminat la seva inscripció en el Registre Electrònic estatal corresponent i la publicació en el
BOE, les quals es poden fer a posteriori.
En conseqüència, examinat el conveni, s’observa que no inclou de manera correcta les següents
matèries que, segons l’article 49, són obligatòries:
• “b) La competència en la qual es fonamenta l’actuació d’Administració Pública”.
L’antecedent 3 només es refereix a la voluntat del Consell Insular i dels ajuntaments de prendre
mesures per reactivar l’activitat econòmica per protegir l’interès general de la ciutadania, així com
que un dels objectius del Consell Insular es donar suport a les activitats dels ajuntaments a favor
del petit comerç i la restauració, però en cap lloc es justifica el títol competencial que permet als
ajuntaments de realitzar aquestes activitats.
• “f) 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.”
El Pacte desè es refereix a la possible constitució d’una comissió de seguiment del conveni, però
s’hauria d’ampliar per incorporar tots els extrems que es preveu en l’apartat f) esmentat.
Així mateix, pel que fa a la transferència que l’Ajuntament ha de rebre en l’execució del conveni,
s’indica l’aplicació econòmica concreta però, tal i com s’indica aquesta resta condicionada a
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l’aprovació d’una modificació de crèdit del CIM. Per aquest motiu, encara que s’aprovés el conveni,
no es podria aprovar l’ingrés fins que es compleixi aquesta condició suspensiva.
Considerant que el pacte quart del conveni assenyala que l’import es tramitarà una vegada
l’Ajuntament hagi presentat la justificació, en el moment que s’aixequi la clàusula suspensiva del
conveni es podrà comptabilitzar l’oportú compromís d’ingressos.
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Segons la base 2.2. de les bases d’execució del pressupost del 2020:
“2.2. Es declaren obertes totes les aplicacions recollides a l’Ordre EHA/3565/2008. En cas de rebre
subvencions o altres transferències corrents o de capital que no estiguin recollides en l’estat
d’ingressos, quan les obligacions assumides per l’Ajuntament ja comptin amb dotació
pressupostària suficient en l’estat de despeses no caldrà tramitar un expedient de generació
d’ingressos i es podran crear noves aplicacions d’ingrés en el moment d’aprovar el compromís
d’ingrés o el reconeixement del dret, previ informe d’intervenció. La naturalesa de les noves
aplicacions s’haurà d’adequar al que estableix l’Ordre EHA/3565/2008.”
Atès que encara no es pot aprovar l’ingrés, l’import de la transferència, 50.000,00 €, no es pot
comptabilitzar i, en el moment que açò sigui possible haurà de ser objecte de nou informe per part
d’aquesta intervenció.
En base a les anteriors consideracions s’informa desfavorablement el conveni, ja que, tal i com
s’ha indicat, al seu contingut hi manquen les matèries b) i f), obligatòries segons art. 49 Llei
40/2015. La tramitació de l’expedient no queda suspesa (art. 216.1 TRLRHL). Si s’aprova el
conveni, l’òrgan interventor elevarà aquest informe al Plenari, per al seu coneixement, en tractarse d’una anomalia substancial en matèria d’ingressos. Així mateix, s’inclourà en l’informe anual
sobre la qüestió a remetre al Tribunal de Comptes.»
Atès que en quant a l’observació de l’interventor sobre l’apartat “f) de l’article 49 de la Llei
40/2015, 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, en el que diu que s’hauria d’ampliar
per incorporar tots els extrems que es preveu en l’apartat f) esmentat, tal i com figura en el pacte
desè es preveu, en cas que fos necessari, la constitució d’una comissió mixta de seguiment, i
resoldre els conflictes que puguin sorgir. Amés de que es concreta la seva composició per un
representant de cada una de les parts signants, entenent aquesta Batlia que el mecanisme de
seguiment, vigilància i control està concretat i definit.
Atès que en relació a la manca de justificació del títol competencial que permet als ajuntaments
realitzar les activitats definides en el conveni, aquesta Batlia entén que estan emparades en
l’article 29. 2 apartat t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les
Illes Balears, el qual estableix el següent:

2. Els municipis de les Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen en tot cas competències pròpies
en les següents matèries:
t) Desenvolupament econòmic local i promoció turística del seu territori
Atès el contingut de l’article 32 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de
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les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per
la COVID-19
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«Article 32
Promoció del desenvolupament econòmic municipal i insular
1. D'acord amb la lletra t) de l'article 29.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, en relació amb els apartats 1 i 5 de l'article 25 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els municipis de les Illes Balears poden fer ús
dels instruments de foment previstos en aquest Decret llei, com a manifestació de l'exercici de la
seva pròpia competència.
D'acord amb això, els ajuntaments, sense perjudici de l'exercici, en qualsevol moment, d'aquesta i
de la resta de competències que els són pròpies d'acord amb la normativa local, poden atorgar
ajudes o subvencions a les persones o entitats afectades i, en general, acordar totes
les accions de foment que estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la
recuperació econòmica en els termes municipals respectius.
2. El que disposa l'apartat anterior també és aplicable als consells insulars, en el marc del que
estableix la lletra d) de l'article 36.1 de la Llei 7 /1985 esmentada, i en l'àmbit dels territoris
insulars respectius.
Atès que si bé es cert que no consta en el contingut del conveni el títol competencial i la seva
referència normativa aquesta Batlia considera necessari aprovar aquest conveni, davant la greu
situació amb la que ens trobem fruit de l’emergència sanitària causada pel COVID-19, no obstant
els seus defectes de contingut, i per açò alhora instar al CIM per a que es pugui tramitar una
addenda al conveni per a complementar les qüestions de contingut i donar compliment als
requisits de l’article 49 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En virtut de les atribucions que m’han estat conferides aquesta Batlia
RESOLC
PRIMER: Aprovar i formalitzar el conveni de col·laboració entre el CIM i l’Ajuntament des Mercadal
amb motiu de la crisi de la COVID-19, remés pel CIM en data 26/05/2020.
SEGON: Instar al CIM a la redacció d’una addenda al Conveni per tal de que aquest conveni pugui
complir els requisits de l’apart b) de l’article 49 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, segons informe emès per l’interventor municipal.
TERCER: Comunicar-ho al Consell Insular de Menorca i a Comptabilitat per tal que en tenguin
coneixement.
Així ho mana i ho signa el Batle, Francisco Javier Ametller Pons, en la data de la signatura
electrònica que consta en aquest document. I jo, Sara Ester Allès Coll, com a Secretària, ho signo
als únics efectes de donar fe de la data i que la signatura s'ha fet mitjançant identificació digital,
sense que respongui del seu contingut, atès que no estic conforme per no complir amb els
requisits de contingut dels convenis de l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.>

El Ple de la Corporació resta assabentat de les resolucions de batlia 502 i 503 de 11 de juny
de2020
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada favorablement per unanimitat de tots els membres del consistori (11 vots a
favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA
I ELS AJUNTAMENTS DE L’ILLA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA INSULAR CONTRA
INCENDIS FORESTALS.
Es ret compte de la proposta d’aprovació del conveni entre el consell insular de Menorca i els
ajuntaments de l’illa per a la redacció del pla insular contra incendis la qual va ser dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i
Medi Ambient celebrada en data 24 de setembre de 2020, per 8 vots a favor 4 del grup PSOE, 3
del grup ENTESA i 1 del grup PP, i que copiada diu:
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
ELS AJUNTAMENTS DE L’ILLA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA INSULAR
CONTRAINCENDIS FORESTALS
El Consell Insular de Menorca va notificar a l'Ajuntament des Mercadal, mitjançant notificació
telemàtica, amb registre d’entrada núm. 3107 del dia 20 d’agost del 2020, l’acord adoptat pel
Consell Executiu en sessió ordinària de dia 20 de juliol de 2020, amb què s'aprovava el Conveni
entre el Consell Insular i els ajuntaments de l’illa per a la redacció del Pla Insular Contra Incendis
Forestals
Atès que l'objecte d'aquest conveni és regular la col·laboració per a la redacció del Pla Insular
Contra Incendis forestals, i conseqüentment la contractació de la redacció del Pla, i la seva
aprovació en els termes que es regulen en el conveni.
Atès que es que es tracta d’un conveni que una vegada aprovat per totes les parts tindrà una
vigència de quatre anys (prorrogable per acord exprés de le parts) i la redacció del pla comprèn
l’abast de tota l’illa de Menorca.
Atès que per part de l’ajuntament no suposa cap cost, únicament es compromet a col·laborar en
tot moment en facilitar quantes dades siguin sol·licitades des del Consell Insular o per l’equip
redactor a efectes de la redacció del pla, designat a tal efecte un interlocutor amb el Consell
Insular per resoldre quants dubtes poguessin sorgir.
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al Ple:
Aprovar i signar el conveni entre el Consell Insular i els ajuntaments de l’illa per a la redacció del
Pla Insular Contra Incendis Forestals segons la redacció que consta a l’expedient.
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per 11 vots a favor, 5 del grup municipal PSOE i 4
del grup ENTESA i 2 del grup PP.
5. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES 17, 20, 21, 22
Es ret compte de la dació en compte a la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda,
Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 24 de setembre de
2020, de les següents resolucions de Batlia, la 707 i 708 de 31/07/2020, la 733 i 735 de
10/08/2020, i que varen ser lliurades als membres de la corporació, el contingut de les quals diu:
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La secretària

707
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/001378/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures núm. 17/2020
Ates a la relació de factures núm. 17/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 30 de
juliol de 2020, que transcrit literalment diu:
«Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 17/2020, corresponent al capítol 2,
amb un import total de 201.746,26 euros.
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Examinades les factures corresponents, s’ha constatat que es tracta de contractes 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:
• les aplicacions pressupostàries a les quals es pretenen imputar les despeses tenen saldo suficient
per fer front a les despeses i la naturalesa d’aquestes és adequada.
• les factures compleixen amb els requists 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 d’encàrrec o pressupostos, en el seu cas
• els regidors de les àrees presenten la seva conformitat a les factures
L’òrgan competent per aprovar la despesa és el batlle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions O).»
Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
1r.- Aprovar la relació de factures núm. 17/2020 per import de 201.746,26 euros.
2n.- Reconèixer obligacions de pagament de factures incloses a la relació de factures núm. 172020 amb càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de 2020 i ordenar-ne el pagament.
3r.- Practicar retencions d'IRPF, de les factures incloses a la relació 17/2020, per import
de307,54.- euros i ordenar-ne el pagament a l'AEAT en la propera liquidació trimestral.
4t.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple que es celebri.
I
708
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/001734/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures núm. 20/2020
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Correu electrònic: general@esmercadal.es

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada favorablement per unanimitat de tots els membres del consistori (11 vots a
favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

Ates a la relació de factures núm. 20/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 30 de
juliol de 2020, que transcrit literalment diu:
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«Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 20/2020, corresponent als capítols 2 i
6, amb un import total de 49.728,78 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:
•l es aplicacions pressupostàries a les quals es pretenen imputar les despeses tenen saldo suficient
per fer front a les despeses i la naturalesa d’aquestes és adequada,
• consta a 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,
• fent ús del que preveu el RD 1098/2001, en 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 d’encàrrec o pressupostos, en el seu cas,
• els regidors de les àrees presenten la seva conformitat a les factures.
L’òrgan competent per aprovar la despesa és el batlle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions O).»
Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
1r.- Aprovar la relació de factures núm. 20/2020 per import de 49.728,78 euros.
2n.- Reconèixer obligacions de pagament de factures incloses a la relació de factures núm. 202020 amb càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de 2020 i ordenar-ne el pagament.
3r.- Practicar retencions d'IRPF, de les factures incloses a la relació 20/2020, per import de
1.011,73.- euros i ordenar-ne el pagament a l'AEAT en la propera liquidació trimestral.
4t.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple que es celebri.
733
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/001956/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures núm. 21/2020
Ates a la relació de factures núm. 21/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 7 d'agost
de 2020, que transcrit literalment diu:
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Correu electrònic: general@esmercadal.es

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada favorablement per unanimitat de tots els membres del consistori (11 vots a
favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

«Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 21/2020, corresponent al capítol 2,

amb un import total de 242.183,11 euros.

Examinades les factures corresponents, s’ha constatat que es tracta de contractes 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:
• les aplicacions pressupostàries a les quals es pretenen imputar les despeses tenen saldo suficient
per 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 d’encàrrec o pressupostos, en el seu cas
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• els regidors de les àrees presenten la seva conformitat a les factures
L’òrgan competent per aprovar la despesa és el batlle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions O).»
Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
1r.- Aprovar la relació de factures núm. 21/2020 per import de 242.183,11 euros.
2n.- Reconèixer obligacions de pagament de factures incloses a la relació de factures núm.
21/2020
amb càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de 2020 i ordenar-ne el pagament.
3r.- Practicar retencions d'IRPF, de les factures incloses a la relació 21/2020, per import de 76,00.euros i ordenar-ne el pagament a l'AEAT en la propera liquidació trimestral.
4t.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple que es celebri.
735
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/001957/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures num. 22/2020
Ates a la relació de factures núm. 22/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 7 d'agost
de 2020, que transcrit literalment diu:
«Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 22/2020, corresponent als capítols 2

i 6, amb un import total de 17.334,93 euros.
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada favorablement per unanimitat de tots els membres del consistori (11 vots a
favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

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:
• les aplicacions pressupostàries a les quals es pretenen imputar les despeses tenen saldo suficient
en el pressupost del 2020 per fer front a les despeses, regons la relació d’aplicacions que consta
en la relació, 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 d’encàrrec o pressupostos, en el seu cas
• els regidors de les àrees presenten la seva conformitat a les factures
L’òrgan competent per aprovar la despesa és el batlle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions O).»
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Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
1r.- Aprovar la relació de factures núm. 22/2020 per import de 17.334,93 euros.
2n.- Reconèixer obligacions de pagament de factures incloses a la relació de factures núm.
22/2020 amb càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de 2020 i ordenar-ne el
pagament.
3r.- Practicar retencions d'IRPF, de les factures incloses a la relació 22/2020, per import de
582,00.- euros i ordenar-ne el pagament a l'AEAT en la propera liquidació trimestral.
4t.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple que es celebri.

El Ple de la Corporació resta assabentat de les relacions de factures 17, 20, 21 i 22/2020
6. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7 I 8 I INFORMES
D’ESTABILITAT
Es ret compte de la dació en compte a la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda,
Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 24 de setembre de
2020, de les següents resolucions de Batlia, la 712 de 04/08/2020, la 841 de 11/09/2020, amb les
que es van aprovar les modificacions de crèdit núm. 7 i 8, les quals literalment copiades diuen
712
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0103/001877/2020
Assumpte: Aprovació modificació pressupostària núm. 7/2020
Vista la memòria presentada pel regidor d'Hisenda de data 03.08.2020, relativa a l'expedient de
modificació de crèdits pressupostaris núm. 7/2020 per generació de crèdit i transferències de
Carrer Major, 16 - 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) - Tel. 971.37.50.02 – Fax 971.37.55.76
Correu electrònic: general@esmercadal.es

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada favorablement per unanimitat de tots els membres del consistori (11 vots a
favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

crèdit del pressupost de 2020, i vist l'informe de l'interventor municipal de
04.08.2020, que diu:
«ASSUMPTE: Modificació de crèdit 7/2020

1. Generació de crèdit
El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de 29 de juny de 2020 ha aprovat el
conveni amb els ajuntaments de l’illa per al suport extraordinari, dins del programa Rescat Cultural
de Menorca, a la programació local musical i d’arts escèniques per a l’any 2020, a través del qual
es concedeix a l’Ajuntament des Mercadal una subvenció de 4.269,36 € per a la concessió d’ajuts
amb aquest objecte durant l’exercici de 2020.
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La Fundació Foment del Turisme de Menorca presenta un conveni per a la col·laboració en la
creació del producte turístic de Menorca per a l’any 2020. a través del qual es concedeix a
l’Ajuntament des Mercadal una subvenció de 15.000,00 € per a la realització d’activitats amb
aquest objecte durant l’exercici de 2020.
El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de 29 de juny de 2020 ha aprovat el
conveni amb l’Ajuntament des Mercadal per donar suport al projecte bàsic d’obra i d’instal·lació del
Centre de Creació Artística des Mercadal, a través del qual es concedeix a l’Ajuntament des
Mercadal una subvenció de 10.000,00 € per a la realització de les obres esmentades.
En el pressupost inicial de 2020 no existeix previsió d’ingressos per aquests conceptes o aquesta
és inferior a la quantia concedida en l’import indicat, per la qual cosa el regidor d’Hisenda proposa
generar crèdit i augmentar el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries.
Estat de despeses:
Org Prog

Econ

Descripció

Import

40

334

22609 ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS

4.269,36

70

432

22699 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

40

330

63210 OBRES ÀREA CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL I 10.000,00

15.000,00

COWORKING

Estat d’ingressos:

Econ

Descripció

Import

46110

TRANSFERÈNCIES CORRENTS CIM. RESCAT CULTURAL

48000

TRANSFERÈNCIES CORRENTS FUNDACIÓ FOMENT TURISME
DE MENORCA

76119

TRANSFERÈNCIES
ARTÍSTICA

CAPITAL

CIM.

CENTRE

CREACIÓ

4.269,36
15.000,00

10.000,00

Segons allò determinat en la base 8ena de les Bases d'Execució del Pressupost de 2020 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
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada favorablement per unanimitat de tots els membres del consistori (11 vots a
favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

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:
Org Prog Econ Descripció

Import

55

5.000,00

338

48300 SUBVENCIÓ A BANDA DE MÚSICA DES MERCADAL

Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog Econ Descripció
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40

326

48300 SUBVENCIÓ A ASSOCIACIÓ CULTURAL MUSICAL I
TEATRAL DES MERCADAL

Import
5.000,00

Aquesta transferència de crèdit cobreix la manca de dotació de a la subvenció a la banda de
música des Mercadal i per a la seva executivitat precisarà que el Ple de l’Ajuntament modifiqui la
relació nominal de subvencions del Pressupost del 2020.
Segons allò previst a la base 7ena del Pressupost General de 2020 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.»
Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides
RESOLC:
1r.- Aprovar la modificació pressupostària núm. 7/2020, segons el següent detall:
1. Generació de crèdit
Estat de despeses:
Org Prog Econ

Descripció

40

334

22609

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS

70

432

22699

INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

15.000,00

40

330

63210

OBRES ÀREA CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL I
COWORKING

10.000,00

Estat d’ingressos:
Econ
Descripció
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Import
4.269,36

Import

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada favorablement per unanimitat de tots els membres del consistori (11 vots a
favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

46110

TRANSFERÈNCIES CORRENTS CIM RESCAT CULTURAL

4.269,36

48000

TRANSFERÈNCIES CORRENTS FUNDACIÓ FOMENT TURISME DE
MENORCA

15.000,00

76119

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM, CENTRE CREACIÓ ARTÍSTICA

10.000,00

2. Transferència de crèdit
Aplicacions pressupostàries que es minoren:

Org Prog Econ

Descripció

55

SUBVENCIÓ A BANDA DE MÚSICA DES MERCADAL

338 48300

Import

Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog Econ
Descripció

Identif. doc. elect.: ES-07037-2020-4958db8f-ad2e-4d65-a137-efd961cce74c 26/10/2020 12:47:39 Pag.:15/41
Ajuntament des Mercadal-L01070374- Org.:L01070374 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

40

326 48300

SUBVENCIÓ A A ASSOCIACIÓ CULTURAL MUSICAL I
TEATRAL DES MERCADAL

5.000,00

Import
5.000,00

2n.- Donar compte d'aquesta modificació pressupostària al proper Ple que es celebri.
841
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0103/002181/2020
Assumpte: Aprovació modificació pressupostària num. 8/2020
Vista la memòria presentada pel regidor d'Hisenda de data 07.09.2020, relativa a l'expedient de
modificació de crèdits pressupostaris núm. 8/2020 per generació de crèdit i transferències de
crèdit del pressupost de 2020, i vist l'informe de l'interventor municipal de 10.9.2020, que diu:
«ASSUMPTE: Modificació de crèdit 8/2020

1. Generació de crèdit
El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de 3 d’agost de 2020 ha aprovat el
conveni amb els ajuntaments per al finançament de les obres del projecte «Posada en marxa i
funcionament de sanejament a la zona turística d'Addaia», a través del qual es concedeix a
l’Ajuntament des Mercadal una subvenció de 99.429,15 € per a la amb aquest objecte
En el pressupost inicial de 2020 no existeix previsió d’ingressos per aquests conceptes o aquesta
és inferior a la quantia concedida en l’import indicat, per la qual cosa el regidor d’Hisenda proposa
generar crèdit i augmentar el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries.
Estat de despeses:
Org

Prog

Econ

Descripció

Carrer Major, 16 - 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) - Tel. 971.37.50.02 – Fax 971.37.55.76
Correu electrònic: general@esmercadal.es
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favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

80

161

60960 POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SANEJAMENT D'ADDAIA

Estat d’ingressos
Econ
Descripció
76111

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM SANEJAMENT D'ADDAIA

99.429,15

Import
99.429,15

Segons allò determinat en la base 8ena de les Bases d'Execució del Pressupost de 2020 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
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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

Org

Prog

Econ

Descripció

30

2312

48910 SUBVENCIÓ CARITAS DIOCESANA DE MENORCA UNITAT
PASTORAL PENITENCIÀRIA

Import
100,00

Aplicacions pressupostàries que s’incremente

Org

Prog

Econ

Descripció

30

2311

62540 ADQUISICIÓ DE RENTADORA SEMIINDUSTRIAL PER AL
CENTRE DE PERSONES MAJORS DES MERCADAL

Import
100,00

Aquesta transferència de crèdit cobreix la manca de dotació de instal·lació d’una rentadora al
Centre de persones majors des Mercadal .
Segons allò previst a la base 7ena del Pressupost General de 2020 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.»
Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
1r.- Aprovar la modificació pressupostària núm. 8/2020, segons el següent detall:
1. Generació de crèdit
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Estat de despeses:
Org

Prog Econ

80

161

Descripció

60960 POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SANEJAMENT D'ADDAIA

Estat d’ingressos:
Econ
Descripció
76111

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM. SANEJAMENT D'ADDAIA

Import
99.429,15

Import
99.429,15

2. Transferència de crèdit
Aplicacions pressupostàries que es minoren:
Org. Prog Econ
30

Descripció

2312 48910 SUBVENCIÓ CARITAS DIOCESANA DE MENORCA UNITAT
PASTORAL PENITENCIÀRIA

Import
100,00
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Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org. Prog Econ
30

Descripció

2311 62540 ADQUISICIÓ RENTADORA SEMIINDUSTRIAL PER AL
CENTRE DE PERSONES MAJORS DES MERCADAL

Import
100,00

2n.- Donar compte d'aquesta modificació pressupostària al proper Ple que es celebri.

El Ple de la Corporació resta assabentat de les modificacions de crèdit 7, i 8/2020
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES
(RELACIÓ DE FACTURES 19/2020)
Es ret compte de la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de factures relació de
factures 19/2020, la qual va ser dictaminada a la Comissió Informativa ordinària de Comptes,
Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 24 de
setembre de 2020, per 4 vots a favor del grup PSOE, i 4 abstencions 3 del grup ENTESA i 1 del
grup PP, i que copiada diu:
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. 19/2020, corresponent a diverses aplicacions del capítol 2, amb un import
total de 81.888,46 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 51.935,04 €. Inclou les següents
empreses, imports i prestacions:
 ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global de
35.102,15 euros. En data 10 de juny del 2016 es va formalitzar el contracte administratiu de
Carrer Major, 16 - 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) - Tel. 971.37.50.02 – Fax 971.37.55.76
Correu electrònic: general@esmercadal.es
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favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
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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
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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.
L’Ajuntament ja ha adjudicat un nou contracte, però la factura indicada correspon al
període sense contracte.
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 29.953,42€. Inclou les següents
empreses, imports i prestacions:
 ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un
import global de 5.637.29 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat
desert.
 Telefónica de España, SA, d’un import global de 1.344,86 euros, i Telefónica Móviles
España, SA (67,60 €), pel servei telefònic
 Taller Pons Seguí, SL (3.869,67€),pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
 A. Palliser, SL (1.845,40 €) i Comercial Jaype, SA (145,47€). pel subministrament de
materials de manteniment i obres
 Marcas Viales Menorca, SL (2.452,77€), pel subministrament de senyalitzacions.
 Dielectro Balear, SA (680,62€) i Sonepar Iberica (1.971,39€), pel subministrament de
material elèctric.
 Estación Servicio Mercadal, SL (3.681,28 €), pel subministrament de combustible.
 Mapfre Vida, compañía de seguros, SA, amb import de 699,79 euros i Mapfre España,
compañía de seguros y reaseguros, SA, amb un import de 6.354,02 euros, així com
Seguros Catalana de Occidente, SA (1.203,20 €), 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 va prorrogar un any més, per la qual cosa la despesa no està emparada per
cap contracte administratiu.
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.
En base a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Carrer Major, 16 - 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) - Tel. 971.37.50.02 – Fax 971.37.55.76
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1er. Aprovar, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient, del pressupost
del 2020, el reconeixement extrajudicial de crèdits dels següents dèbits, proveïdors, conceptes i
imports:
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 ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import
global de 5.637.29 euros
 Telefónica de España, SA, d’un import global de 1.344,86 euros, i Telefónica Móviles España, SA
(67,60 €), pel servei telefònic
 Taller Pons Seguí, SL (3.869,67€),pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
 A. Palliser, SL (1.845,40 €) i Comercial Jaype, SA (145,47€). pel subministrament de materials de
manteniment i obres
 Marcas Viales Menorca, SL (2.452,77€), pel subministrament de senyalitzacions.
 Dielectro Balear, SA (680,62€) i Sonepar Iberica (1.971,39€), pel subministrament de material
elèctric.
 Estación Servicio Mercadal, SL (3.681,28 €), pel subministrament de combustible.
 Mapfre Vida, compañía de seguros, SA, (699,79 euros), Mapfre España, compañía de seguros y
reaseguros, SA, (6.354,02 euros) i Seguros Catalana de Occidente, SA (1.203,20 euros), pel servei
d’assegurança d’accidents.
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per 5 vots a favor del grup municipal PSOE i 6
abstencions, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
8. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 10/2020
Es ret compte de la proposta d’aprovació del conveni entre el consell insular de Menorca i els
ajuntaments de l’illa per a la redacció del pla insular contra incendis la qual va ser dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i
Medi Ambient celebrada en data 24 de setembre de 2020, per 4 vots a favor del grup PSOE, i 4
abstencions 3 del grup ENTESA i 1 del grup PP, i amb la rectificació de que en l’apartat de
romanents de tresoreria desp. Generals disponibles emprats on diu 71.276,88 ha de dir 44.276,88
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. 10 per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, sotmet a la consideració dels membres del Consistori la
següent
MEMORIA
Havent sorgit una despesa pendent de la qual aquesta batlia fins ara no tenia coneixement, es
modifica la memòria presentada el 21 de setembre de 2020.
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.
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Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog Econ Descripció
45
40

Import

933 60000 ADQUISICIÓ DE TERRENY EQUIPAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA, 2.600,00
ANNEX PISTES DE PADDEL
334 62515 ADQUISICIÓ APARELL 3D PER AL CENTRE INTERPRETACIÓ FAR
CAVALLERIA

5.000,00
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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
30 2310 22105 SUBMINISTRAMENT AIGUA I PRODUCTES ALIMENTARIS SERVEIS
SOCIALS
30 2310 22106 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FARMACÈUTIC I SANITARI SERVEIS
SOCIALS
30 2311 22799 CONTRACTE SERVEIS DE GESTIÓ DEL CENTRE DE PERSONES
MAJORS
30 2312 48400 CONVENI FUNDACIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT

Import
10.000,00
3.000,00
20.000,00
3.676,88

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:
30 2310 22105 És necessari augmentar la dotació per aliments als ciutadans més necessitats
per mor dels efectes de la Covid-19
30 2310 22106 És necessari augmentar la dotació per medicaments als ciutadans més
necessitats per mor dels efectes de la Covid-19
30 2311 22799 És necessari augmentar la dotació per a l'empresa que gestiona el Centre de
Majors, per costejar les despeses extraordinàries de la Covid-19
30 2312 48400 S'ha d'ampliar la dotació ja que el 2019 es va concedir un ajut a l'entitat que ha
justificat el 2020 i no es va incorporar els romanents de crèdit
45 933 60000 És necessari fer front a les despeses derivades de l'adquisició d'un parcel·la de
l'any 2019
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40 334 62515 És necessari adquirir un aparell per millorar les visites al centre d'interpretació al
far de Cavalleria

En base a les anteriors circumstàncies, es considera que la despesa no es pot demorar a exercicis
posteriors.
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.
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4. Atès que en la modificació de crèdit 9, s’ha ampliat la subvenció a una entitat i s’ha canviat
l’entitat que en rebia una altra, cal aprovar la modificació de la relació de subvencions
nominatives, aprovada en l’expedient del Pressupost General del 2020, en concret:
3. RELACIÓ DE SUBVENCIONS
NOMINATIVES
Altes
Org Prog Econ Descripció
40 326 48300 SUBVENCIÓ A ASSOCIACIÓ CULTURAL
MUSICAL I TEATRAL DES MERCADAL
45 341 48304 CONVENI IGA ASSOCIACIÓ IGA MENORCA
ASSOCIACIÓ IGA MENORCA
Baixes
Org Prog Econ Descripció
45 341 46100 CONSELL INSULAR DE MENORCA CONVENI
IGA

Augment

Total
Import
5.000,00 140.000,00

2.700,00

2.700,00CIF
G16627853

Import
2.700,00

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. 10 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 SETANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS
euros i VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (71.276,88 euros), amb la qual cosa restarà sense utilitzar
romanent de tresoreria per despeses generals de 2.092.348,34 € (593.966,10 € 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)

2.163.625,22
665.242,98
527.645,98
970.736,26
44.276,88
71.276,88
2.092.348,34
593.966,10
527.645,98
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Superàvit d'anys anteriors per amortitzar deute
970.736,26

Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per 5 vots a favor del grup municipal PSOE i 6
abstencions, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA
I ELS AJUNTAMENTS DE L’ILLA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DEL
SERVEI D’ATENCIÓ EDUCATIVA INFANTIL (2020-21).
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Es ret compte de la proposta d’aprovació del conveni entre el consell insular de Menorca i els
ajuntaments de l’illa per a la redacció del pla insular contra incendis la qual va ser dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i
Medi Ambient celebrada en data 24 de setembre de 2020, per 8 vots a favor 4 del grup PSOE, 3
del grup ENTESA i 1 del grup PP, i que copiada diu:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE L’ILLA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DEL SERVEI
D’ATENCIÓ EDUCATIVA INFANTIL 2020-2021
El Consell Insular de Menorca va notificar a l'Ajuntament des Mercadal, mitjançant notificació
telemàtica, amb registre d’entrada núm. 2461 del dia 8 de juliol del 2020, l’acord adoptat pel
Consell Executiu en sessió ordinària de dia 22 de juny de 2020, amb què s'aprovava el Conveni
entre el Consell Insular i els ajuntaments de l’illa per al desenvolupament del programa del servei
d’atenció educativa infantil 2020-21
Atesa la importància del tractament precoç de les dificultats educatives en l’àmbit de 0 a 3 anys i
la necessitat de col·laborar amb l’Equip d’Atenció Primerenca del Govern de les Illes Balears per tal
de mantenir un servei que arribi al màxim nombre de fillets i filletes.
Atès que es que es tracta d’un conveni que una vegada aprovat per totes les parts tindrà una
vigència fins el dia 31 d’agost de 2021.
Atès l’informe favorable de l’interventor del passat dia 27 de juliol de 2020, en el qual especifica
que per l’any 2021 s’ha de dotar 1.735,49 euros, i atès que es tracta d’un compromís de despesa
d’anys futurs i supera els límits de l’art. 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i per tant, l’òrgan competent per aprovar la despesa és el Ple de l’Ajuntament.
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al Ple:
Aprovar i signar el conveni entre el Consell Insular i els ajuntaments de l’illa per al
desenvolupament del programa del servei d’atenció educativa infantil 2020-21 segons la redacció
que consta a l’expedient.
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per UNANIMITAT 11 vots a favor, 5 del grup
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municipal PSOE i 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L’AJUNTAMENT DES MERCADAL DE LA POSADA A
DISPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE GREUGES INSULAR A L’AJUNTAMENT.
Es ret compte de la proposta d’aprovació del conveni entre el consell insular de Menorca i els
ajuntaments de l’illa per a la redacció del pla insular contra incendis la qual va ser dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i
Medi Ambient celebrada en data 24 de setembre de 2020, per 8 vots a favor 4 del grup PSOE, 3
del grup ENTESA i 1 del grup PP, i que copiada diu:
PROPOSTA DE BATLIA
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EXP. E0446/2020 000355
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el CIM i l’Ajuntament des
Mercadal de la posada a disposició de la Comissió de Greuges insular a l’ajuntament
Atesa la proposta del CIM sobre l’esborrany del conveni de col·laboració entre aquesta institució i
el nostre Ajuntament per a la posada a disposició de la Comissió de Greuges insular a l’Ajuntament
des Mercadal, i en el que es pacten principalment els següents acords:
Primer. El Consell Insular de Menorca posa a disposició de l’Ajuntament des Mercadal la
Comissió de Greuges constituïda a escala insular —amb els mitjans de suport material, tècnic
jurídic i administratiu que hi estiguin adscrits— per tal que pugui exercir, en l’àmbit d’actuació
municipal i en relació amb l’Ajuntament des Mercadal, les funcions que li són pròpies en l’àmbit
insular.
Segon. L’Ajuntament des Mercadal utilitzarà els serveis de la Comissió de Greuges del
Consell Insular de Menorca mentre no compti amb una comissió, òrgan o figura pròpia equivalent.
Aquests serveis tenen el caràcter de gratuïts per a l’Ajuntament.
Tercer. La Comissió de Greuges exercirà les funcions previstes en el seu Reglament de
funcionament (BOIB núm. 106 de 20-08-2016) com a òrgan comissionat pel Ple de l’Ajuntament.
En conseqüència, la Comissió té la funció d’atendre les queixes de totes les persones o d’entitats i
associacions de la societat civil que es trobin desemparades davant l’actuació o la manca
d’actuació de l’Ajuntament. També ha de vetllar pel seu bon funcionament i actuar, per tant, com
a supervisora i col·laboradora, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament. En l’exercici
de les seves funcions, la Comissió de Greuges ha d'actuar de conformitat amb els principis de
legalitat, justícia, independència i imparcialitat.
Quart. Les actuacions de la Comissió de Greuges han de prioritzar els temes d’àmbit
insular i, a continuació, els d’àmbit local en funció de la data d’entrada de la queixa o el
suggeriment.
Atès que constitueix un principi democràtic del nostre ordenament jurídic el dret dels ciutadans a
participar en la gestió dels assumptes públics.
Atès que amb la subscripció d’aquest conveni s’aposta per intensificar la proximitat de
l’administració municipal al ciutadà, i el fet de que l’assumpció de competències pels ens locals en
matèries molt diverses, i la tendència creixent a buscar mecanismes que millorin la protecció dels
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ciutadans envers l’Administració, sobre tot davant d’unes estructures administratives
cada vegada més abundants i la insuficiència dels mitjans tradicionals de control per fer front a la
situació, fan adient i justifiquen que ens puguem adherir a la col·laboració de la figura de la
Comissió de Greuges Insular Ciutadà

Per tot l’exposat aquesta BATLIA al ple de la Corporació
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre el CIM i l’Ajuntament des Mercadal per a la
posada a disposició de la Comissió de Greuges insular a l’Ajuntament des Mercadal, amb les
esmenes introduïdes en l’esborrany de conveni
SEGON: Facultar al Batle per a la seva signatura i notificar l’acord al CIM i a la Comissió de
Greuges Insular
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No obstant el Ple amb el seu superior criteri acordarà
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per UNANIMITAT 11 vots a favor, 5 del grup
municipal PSOE i 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE L’ILLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS (2020-2021)
Es ret compte de la proposta d’aprovació del conveni entre el consell insular de Menorca i els
ajuntaments de l’illa per a la redacció del pla insular contra incendis la qual va ser dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i
Medi Ambient celebrada en data 24 de setembre de 2020, per 4 vots a favor del grup PSOE, i 4
abstencions 3 del grup ENTESA i 1 del grup PP, prèvia declaració d’urgència aprovada per
unanimitat de la seva inclusió a l’ordre del dia, i que copiada diu:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE L’ILLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I
EXTINCIÓ D’INCENDIS (2020-2021)
Vist el darrer esborrany del conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa
per a la prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis.
Atès que l’objecte del conveni és continuar amb la col·laboració tècnica, econòmica i
administrativa de les entitats que el subscriuen, en l’àmbit de les seves competències respectives
per a la prestació del servei de prevenció i extinció d'incendis de Menorca.
Atès que es que es tracta d’un conveni que una vegada aprovat per totes les parts tindrà una
vigència fins el dia 31 de desembre de 2021.
Atès l’informe favorable de l’interventor del dia 24 de setembre de 2020, amb l’observació del punt
tres de l’informe que copiat literalment diu:
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“3. Tanmateix, en resposta a la sol·licitud del Consell Insular de remetre aportacions al conveni,
consta a l’expedient un ofici en el qual el batle proposa d’incloure determinades precisions sobre
els denominats “bombers semi-professionals”, les quals a hores d’ara no han estat ateses per
l’entitat insular.
Es de notable importància la demanda de no remetre la regulació del personal semiprofessional a
un futur pla estratègic, ja que és una figura existent que, amb independència de quin ha de ser el
seu futur paper en aquest servei, precisa d’una regulació específica que doti de seguretat jurídica
als serveis actualment prestats. En particular, caldria tractar les funcions i les responsabilitat que
poden assumir aquest col·lectiu, així com l'encaix jurídic de la cessió d’aquest personal dins de la
legislació de funció pública. També seria precís que es quantifiqués les retribucions del personal
que presta el servei, extrem que hi manca.”
Per tot l’exposat anteriorment, aquesta BATLIA es proposa al Ple de la Corporació:
1. Aprovar el conveni entre el Consell Insular i els ajuntaments de l’illa per a la prestació del servei
de prevenció i extinció d'incendis (2020-2021) segons la redacció que consta a l’expedient.

Identif. doc. elect.: ES-07037-2020-4958db8f-ad2e-4d65-a137-efd961cce74c 26/10/2020 12:47:39 Pag.:25/41
Ajuntament des Mercadal-L01070374- Org.:L01070374 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

2. Facultar al Batle per a la seva signatura i notificar l’acord al CIM.
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per UNANIMITAT 11 vots a favor, 5 del grup
municipal PSOE i 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT, RELATIVA A L’ESTACIONAMENT DE LES AUTOCARAVANES DEL
RECINTE FERIAL.
A continuació es sotmet a debat i votació la següent moció del grup municipal PP de la qual es va
donar compte en la comissió informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura,
Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 24 de setembre de 2020, i que copiada
diu:
La zona de serveis habilitada per autocaravanes en el recinte ferial des de fa un poc més de dos
anys, ha estat des de el mes de març sense un registre d’entrada i sortida, posant de manifest que
en els mesos de temporada alta ha estat quan més estacionament hi ha hagut.
Per tant, no s’ha produït cobrament de la taxa d’ocupació establerta de vuit euros, en el que et
dóna la possibilitat d’emprar les dutxes, buidar les aigües fecals, carregar d’aigua potable o les
bateries, en un període màxim de pernocta de tres dies.
Degut a l’estat de la pandèmia actual, aquest fet podria posar en perill la salut dels residents del
municipi, el qual no s’ha tingut constància de qui estacionava, per en cas de brot del virus, poder
identificar mitjançant el rastreig.
A causa de la falta de Policia Local, i de la negativa de manejar diners en efectiu no s’ha pogut
controlar i supervisar l’estacionament d’aquestes autocaravanes i, tampoc del cobrament
d’aquestes taxes municipals
Per tot això el Grup Municipal del Partit Popular, presenta la següent moció:
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1.-Es ple de s’Ajuntament des Mercadal acorda la instal·lació d’un parquímetre al Recinte Ferial per
poder efectuar el pagament el propi usuari de les instal·lacions per les autocaravanes.
2.-Es ple de s’Ajuntament des Mercadal acorda el compliment de l’ordenança municipal per les
autocaravanes.
3.-Es ple de s’Ajuntament des Mercadal estudiarà eximir de tota responsabilitat a la Policia Local
del cobrament de la taxa municipal, cercant una alternativa.
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per UNANIMITAT 11 vots a favor, 5 del grup
municipal PSOE i 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP, amb dues esmenes del grups PSOE, una en

el punt 1r que es diu acorda estudiar en un període màxim de 2 mesos la instal·lació d’un
parquímetre al Recinte Ferial, i l’altre consistent en afegir un punt 4 amb el següent contingut
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4. Convocar una reunió amb l'associació d'autocaravanes amb un representant de cada grup
municipal per poder veure com funciona a altres indrets.
13. MOCIONS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE
L’AJUNTAMENT:
A continuació es sotmeten a debat i votació les següents moció del grup municipal ENTESA des
Mercadal i Fornells, les quals es varen donar compte en la comissió informativa ordinària de
Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data
24 de setembre de 2020, i que copiades diuen:
- DEROGACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I
SOSTENIBILITAT FINANCERA, I DE LA LLEI 27/2013, DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: Derogació de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i de la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de les
administracions locals
Des de l’inici de la pandèmia COVID-19 els ajuntaments van posar en marxa mesures per a
contenir i evitar la propagació del virus, preservar la salut dels treballadors i treballadores públics i
de la ciutadania en general, en molts casos avançant-se a les decisions preses per el Govern
central o l’executiu autonòmic.
Les entitats locals han estat també pioneres en implantar programes i ajudes per paliar els efectes
de la crisi sanitària, social i económica derivada de l’epidèmia.
Davant aquesta situació, les entitats locals de tot signe polític, a través dels orgues de decisió de
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i també mitjançant els representants legítims en
el Congrés dels Diputats han demanat de forma reiterada:
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1.- Poder disposar de la totalitat dels romanents de tresoreria que han resultat de l’aplicació de
una bona gestió municipal durant el període 2012-2019 i a partir de la promulgació de la Llei
d’Estabilitat Pressupostària, per a implementar serveis, habilitat ajudes i fer front als efectes de la
crisi sanitària, social i econòmica, sense posar en risc la capacitat financera de la pròpia entitat i

sempre d’acord amb el Govern central i la Comunitat Autònoma de la que forma part d’entitat
local.
2.- La transferència a les entitats locals d’una part proporcional dels Fons Europeus que arribin a
Espanya per poder compensar les despeses extraordinàries i l’impacte sobre els pressuposts
municipals també per una previsible i demostrada reducció dels ingressos.

Identif. doc. elect.: ES-07037-2020-4958db8f-ad2e-4d65-a137-efd961cce74c 26/10/2020 12:47:39 Pag.:27/41
Ajuntament des Mercadal-L01070374- Org.:L01070374 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

3.- Creació d’un fons econòmic de 5.000 milions en ajudes directes i incondicionades per a les
administracions locals i de fons específics per valor de 1.000 milions d’euros per a compensar
dèficits com els que s’han generat en els serveis de transport públic i per a cobrir el cost de la
col·laboració amb l’Estat per a la gestió de l’ingrés mínim vital.
En el mes de juliol, el govern d’Espanya va presentar a la FEMP una proposta d’acord que no
responia a les necessitats reals de les entitats locals, que excloïa al món rural i deixava de banda a
més de 3.000 ajuntaments que van tancar l’exercici de 2019 amb deute o no han tingut
romanents de tresoreria. Aquesta proposta, formalitzava per escrit els diferents anuncis de l’Estat
per a disposar dels romanents acumulats per els ajuntaments i altres entitats locals, per la qual
cosa atemptava també contra l’autonomia municipal i representava un xantatge cap als
ajuntaments ja que establia certes condicions per a que les institucions més properes als ciutadans
poguessin alliberar i fer ús d’una petita part dels seus romanents.
La junta de govern de la FEMP, va acceptar aquesta proposta el passat dia 3 d’agost, amb el vot
dels representants socialistes i, per desfer l’empat, amb el vot de qualitat el president de la
federació.
El Consell de Ministres, ensoldemà, dia 4 d’agost, va aprovar el Reial Decret-Llei 27/2020, de
mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, que manté
els aspectes més lesius i controvertits de l’acord que va rebutjar la meitat de la junta de govern de
la FEMP i que fins i tot modifica algunes de les condicions pactades amb els alcaldes socialistes de
la FEMP.
El Govern central oferia un fons de 5.000 milions d’euros a ingressar a les entitats locals, entre
2020 i 2021, totalment condicionat ja que tan sols es repartirien entre les entitats locals que
haguessin lliurat la totalitat dels seus romanents de tresoreria (tancats a data de 31/12/2019).
Aquest fons de 5.000 milions d’euros s’havien de destinar exclusivament a les actuacions definides
en el Reial Decret 27/2020. Aquest fet suposava un xantatge que vulnerava els principis
d’autonomia i suficiència financera com a base de la gestió de les entitats locals.
Dia 10 de setembre aquest RD 27/2020 va ser derogat pel Congrés dels Diputats perquè el Govern
de l’Estat no va disposar del suport necessari.
Finalment, dia 14 de setembre, el Ministeri d’Hisenda va comunicar que aquest any 2020 les
administracions locals no fa falta que compleixin la regla de despesa i que podran emprar els
romanents del 2019, només del 2019.
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En definitiva, des de l’Entesa pensam que els ajuntaments haurien de poder fer el que trobin amb
els seus doblers i estalvis (els romanents).
De fet, aquest ajuntament s’ha manifestat en diverses ocasions de manera explícita a favor de la
derogació de la llei 2 7/2013, derivada de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, la coneguda com llei Montoro. Aquesta era l’esperança que teníem davant
la promesa dels dos partits que avui governen en coalició a Madrid de fer-ho quan li prenguessin
el poder al Partit Popular. El fet, però, és que duen dos anys governant, i aquesta derogació i
substitució per una altra norma no ha arribat.
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Que ara el PSOE, que va dir que derogaria la denominada Llei Montoro, tingués intenció de fer tot
el contrari i aprofitar aquesta llei per anar contra els ajuntaments i es volgués fer seus els estalvis
dels ajuntaments i tornar-los en 17 anys era insultant. Per açò, hi hagué una resistència absoluta
per part de molts ajuntaments i la llei no va tirar endavant en el Congrés dels Diputats.
Les mesures anunciades pel Ministeri d’Hisenda de dia 14 de setembre són només una petita
ajuda perquè les administracions locals puguin fer front a l’increment de despeses i baixada
d’ingressos que suposa l’actual crisi provocada per la pandèmia COVID-19, però no restitueix el
principi d’autonomia de les administracions locals i la llibertat necessària per a la gestió dels seus
recursos econòmics.
En el context actual de plena crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia COVID19 resulta totalment justificat una reforma de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, que modifiqui la regulació de la norma de despesa per a permetre als
ajuntaments reinvertir el seu superàvit fiscal per a garantir la prestació dels serveis públics de la
seva competència.
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. L’Ajuntament proclama la seva autonomia en l’administració i gestió dels seus recursos
econòmics com a institució més propera al ciutadà i més conscient i coneixedora de les
necessitats reals que té el municipi i el seus habitants.
2. L’Ajuntament manté la seva posició en la defensa dels recursos propis de la institució i
manifesta el seu rebuig a qualsevol mesura que pretengui extreure els mateixos de l’àmbit
territorial i/o derivar la gestió d’aquests recursos propis en favor d’una altra institució
aliena, en detriment de l’autonomia dels ajuntaments, i en perjudici dels ciutadans.
3. L’Ajuntament insta al Govern de l’Estat a modificar la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per tal de que la norma de despesa permeti a les
administracions públiques abordar la crisi econòmica i social a la que ens enfrontam.
4. L’Ajuntament insisteix a demanar al Govern de l’Estat que impulsi la derogació
immediata de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals,
que tants problemes ha generat al nostre ajuntament. Mentre es tramita aquesta
derogació, l’Ajuntament demana al Govern central que alliberi els recursos econòmics
generats entre els exercicis de 2012 i 2018 (no només els del 2019) i autoritzi l’ús
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d’aquests romanents per a inversions o programes que l’ajuntament consideri
adients i
propicis per a fer front a la situació que està generant la crisi social i econòmica que
es
deriva de l’epidèmia Covid-19, així com per a qualsevol altra necessitat que pugui sorgir en
el municipi, en ple exercici de sobirania municipal en l'àmbit de les seves competències.

5. L’Ajuntament insta al Govern de l’Estat que les administracions locals puguin superar els
límits de la massa salarial, en base a les anteriors propostes, per a la contractació de
personal, amb caràcter temporal i extraordinari, en serveis essencials gestionats
directament per les entitats locals per fer front als efectes de la pandèmia COVID-19.
Principalment, que es permeti la contractació de personal de neteja i desinfecció (en tots el
seus àmbits, de treballadors socials,
auxiliars d’ajuda a domicili i resta de personal necessari per atendre directament a la
població de risc i vulnerable.
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6. L’Ajuntament traslladarà els continguts d’aquests acords al President del Govern de
l’Estat, a la ministra d’Hisenda, a la ministra d’Administracions territorials i als portaveus
dels grups polítics del Congrés i del Senat.
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per UNANIMITAT 11 vots a favor, 5 del grup
municipal PSOE i 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP amb l’esmena presentada pel grup municipal
PSOE al punt 2 i que copiada diu:

2. L’Ajuntament manté la seva posició en la defensa dels recursos propis o d’altres a favor
de la institució i manifesta el seu rebuig a qualsevol mesura, que pugui perjudicar l’economia
municipal o els interessos dels veïns, i que pretengui extreure els mateixos de l’àmbit territorial i/o
derivar la gestió d’aquests recursos propis en favor d’una altra institució aliena en detriment de
l’autonomia dels ajuntaments. Així mateix demanen la repartició de fons de 5.000 milions d’euros
ofert inicialment pel Govern Central entre les administracions locals per poder fer front a les
necessitats dels ciutadans.
- CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL COBERTES.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: Construcció de dues pistes de pàdel cobertes
L’esport del pàdel ja fa uns anys que es va instaurar al nostre municipi. Les primeres pistes es van
construir amb el finançament de l’anomenat “Plan E” que el govern de l’estat va impulsar. Des de
llavors, l’afició cap a aquest esport ha anat augmentant.
Avui en dia, el Club tennis Mercadal compte amb uns 180 socis i molts d’ells són usuaris de les
pistes de pàdel. De fet, setmanalment hi passen més de 100 alumnes. També s’ha de tenir en
compte, que a més de les classes, molts usuaris fan lloguer de pista per jugar partits amistosos.
Actualment hi ha dues pistes descobertes que s’empren molt, per açò la necessitat de fer-ne dues
més. Amb aquestes pistes cobertes s'aconseguiria millorar les condicions de joc, ja que els dies de
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pluja o d’humitat (que a Menorca en són molts, sobretot de bon matí i a partir del
fosquet) no es pot jugar en condicions.
Doblar les pistes també permetria poder organitzar tornejos a nivell d’illa i que poguessin participar
esportistes d’altres clubs.
Un altre fet important i que s’ha de tenir en compte és la pandèmia que estem vivint. El pàdel no
és un esport de contacte, açò ha permès que s’hagi pogut seguir jugant de forma segura i que la
població del nostre municipi hagi pogut seguir gaudint amb l’esport, millorant així la qualitat de
vida dels nostres veïns i veïnes.
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La realitat d’aquest nou projecte és una necessitat per a poder donar un bon servei als usuaris,
aconseguir encara més que els nostres veïns practiquin més esport i poder acabar de
complementar una gran millora a la zona esportiva des Mercadal que l’ajuntament està executant
aquest darrers anys.
Tenint en compte que pràcticament només queden uns 3 mesos per finalitzar aquest any, fa que
ens haguem de plantejar aquesta qüestió. S’ha d’analitzar el més prest possible la conveniència
d’iniciar el procés de licitació dins el 2020, i així poder fer realitat aquesta instal·lació el més prest
possible amb els romanents de pressupost dels quals disposa l’Ajuntament, o, si no fos el cas,
incloure el projecte en els pressupostos del 2021.
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. L’Ajuntament des Mercadal, amb la col·laboració del Club Tennis Mercadal, es compromet a
construir dues pistes de pàdel cobertes que puguin satisfer les necessitats actuals del club.
2. En el proper ple ordinari del mes d’octubre, el ple de la corporació municipal haurà estudiat i
debatut si és més oportú que les 2 noves pistes cobertes es construeixin amb els romanents dels
quals disposa l’Ajuntament o, si no fos el cas, que s’incorporés als pressupostos de l’any 2021.
3. Totes les decisions seran consensuades amb el Club tennis Mercadal.
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per UNANIMITAT 11 vots a favor, 5 del grup
municipal PSOE i 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP amb l’esmena del grup PSOE en el punt segon
que quedaria redactat amb els següents termes:

2. En el proper ple ordinari del mes d’octubre, el ple de la corporació municipal haurà estudiat i
debatut si és més oportú que les 2 noves pistes cobertes es construeixin amb els romanents dels
quals disposa l’Ajuntament o, el superàvit del 2019 si no fos el cas, que s’incorporés als
pressupostos de l’any 2021.
- ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE SEGONA ACTIVITAT PER ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DEL MUNICIPI DES MERCADAL
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
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MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE SEGONA ACTIVITAT PER
ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DEL MUNICIPI DES MERCADAL

La Llei 4/2013 de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, reconeix
una nova situació de servei actiu per als policies. En aquesta situació de segona activitat es
mantenen les responsabilitats i la condició d’agent d’autoritat, si bé aquests policies, per raó d’edat
i de forma voluntària, poden sol·licitar passar a aquesta situació administrativa en la qual les
tasques a desenvolupar seran les que menys dificultat i risc duguin assignades, per tal que el
servei que dona al ciutadà la Policia Local sigui sempre el més adient i amb la millor qualitat. S’hi
pot accedir per raons d’edat o per pèrdua d’aptituds físiques o psíquiques sempre que aquestes no
impliquin un grau d’invalidesa permanent absoluta.
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El Decret 40/2019 de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de coordinació de les policies
locals, en el seu article 147 diu que els ajuntaments han de determinar per reglament, l’aplicació
de la segona activitat d’acord amb les necessitats i estructura de cada cos.
Dins el marc legal descrit, creiem adient que l’ajuntament des Mercadal elabori un reglament que
desenvolupi la situació de segona activitat per als funcionaris i funcionàries del cos de Policia Local
de l’Ajuntament des Mercadal, i defineixi els llocs de feina que l’ajuntament tindrà reservats per
aquesta finalitat, tal i com marca la normativa actual.
Les funcions reservades al personal de segona activitat, tenint en compte la categoria i formació
del personal, podrien ser:
▪ Vigilància, custòdia i control d’accessos a les dependències municipals
▪ Activitats relatives a educació vial
▪ Inspeccions relacionades amb l'incompliment d'ordenances municipals
▪ Incidències de via pública.
▪ Control de manteniment del parc mòbil de la Policia Local
▪ Funcions administratives i/o de suport administratiu a les dependències de la Policia Local
▪ Assistència i suport al personal de senyalització i mobilitat, en quan a talls de carrers,
reserves d’espai, ocupacions i obres...
▪ Atenció telefònica i presencial als ciutadans que s’adrecin a les dependències de la Policia
Local
▪ Gestió d’objectes extraviats
▪ Suport a la gestió de les denúncies per il·lícits penals dels ciutadans que s’adrecin a la
Prefectura, així com confecció documental dels atestats per accident de trànsit.
▪ Tasques d’intendència de la policia local com control de vestuari, material, etc.
▪ Pràctica de notificacions administratives
▪ Planificació i gestió dels plans de formació de la policia local
▪ Relacions protocol·làries i coordinació amb altres cossos policials o àrees municipals
▪ Implementació i gestió d'indicadors de l'activitat policial
▪ Planificació i gestió d'inspeccions relacionades amb l'incompliment d'ordenances
municipals
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:
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PROPOSTA D’ACORD

de

1. Que l’Ajuntament des Mercadal, conjuntament amb els representants sindicals del cos
policia local, elabori el Reglament de Segona Activitat de la Policia Local des Mercadal,
d’acord amb la legislació vigent, i el presenti, per a la seva aprovació, en el Ple Municipal,
en un termini no superior a sis mesos.
2. L’objectiu d’aquest reglament ha de ser el de fer compatibles la salut del personal
policial i els interessos generals de l’Ajuntament des Mercadal, possibilitant l’adaptació del
lloc de feina quan tinguin disminuïda la seva capacitat psicofísica, segons dictamen mèdic
d’un tribunal especialitzat o per raó de l’edat, fins arribar a la jubilació.
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3. L’Ajuntament des Mercadal elaborarà anualment un catàleg amb la relació de llocs de
treball susceptibles de ser coberts per agents de la policia local que volen o han d’acollir-se
a segona activitat.
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per UNANIMITAT 11 vots a favor, 5 del grup
municipal PSOE i 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP, amb l’esmena del grup PSOE, on diu en el
primer punt d’acord en un termini no superior a sis mesos ha de dir a vuit mesos

14. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT POPULAR
I L’ENTESA AL PLE DE L’AJUNTAMENT SOBRE LA PROPOSTA DE BONIFICACIÓ DE
L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES PER LA INSTAL·LACIÓ DE MILLORES MEDIAMBIENTALS
EN HABITATGES.
A continuació es sotmet a debat i votació la següent moció conjunta del grup municipal ENTESA
des Mercadal i Fornells, i del grup PP la qual es va donar compte en la comissió informativa
ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient
celebrada en data 24 de setembre de 2020, i que copiada diu:
MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT POPULAR I DE L’ENTESA
AL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: propostes de bonificació de l’Impost de Béns Immobles per la instal·lació
de millores mediambientals en habitatges
En el ple extraordinari celebrat el passat 23 d’abril del 2020, el grup municipal de l’Entesa ja va
presentar un paquet de mesures econòmiques i socials per palïar els efectes de la COVID-19. En
aquesta recull de propostes hi havia mesures encaminades a la protecció del medi ambient i que
reforcen la lluita contra el canvi climàtic.
L’emergència sanitària i les seves conseqüències econòmiques i socials no ens poden fer oblidar
l’emergència ambiental que vivim des de fa temps.
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Una de les millores que es poden plantejar des d’una entitat local com la nostra, és
la de subvencionar iniciatives (tant individuals com col·lectives), o bonificar impostos municipals
per accions que afavoreixin l’activitat econòmica en el nostre municipi o per iniciatives que
contemplen criteris socials o mediambientals en el seu disseny.

Per aquest motiu, iniciam un seguit de propostes de modificacions de les ordenances per
promoure la producció d’energies renovables i l’estimulació de l’economia amb nous projectes
d’inversió com ara la bonificació de l’IBI pels habitatges que disposin o implementin sistemes
d’energia solar tèrmica o fotovoltaica no obligatoris.
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En aquest cas es tracta d’una proposta de bonificació de l’IBI ajustada, amb un termini de temps
concret i sempre en funció del % la potència energètica generada respecte a la instal·lada a la
vivenda o edifici de vivendes, amb l’objectiu d’ajudar als propietaris a amortitzar la inversió inicial
realitzada, no a pagar completament la instal·lació bonificant l’IBI a tothom igual o de forma
indefinida.
Els requisits perquè es doni aquesta bonificació que proposam són que les instal·lacions
elèctriques dels habitatges dels immobles plurifamiliars igualin o superin els 300 Watts de pic (Wp)
per habitatge i les dels habitatges unifamiliars tinguin una potència mínima d’1 kWp.
També proposam una limitació d’aquesta bonificació per no finançar completament algunes
instal·lacions i bonificar-les de forma proporcional a la inversió feta. En aquest sentit la nostra
proposta és que la bonificació màxima sigui de 300 euros anuals de la quota íntegra, a aplicar
durant 3 anys, i que en cap cas es pugui excedir el 50% del cost total de la instal·lació.
Aquesta proposta es sumaria a la bonificació parcial de l’Impost sobre Construccions, Instal·lació i
obres (ICIO) per aquelles obres de nova construcció, reforma o modificació de vivendes que
contemplin criteris de construcció bioclimàtics més enllà dels obligatoris per normativa.
Si bé la construcció de cisternes de recollida d’aigua de pluja ja té contemplada una bonificació del
95% de la part proporcional de l’obra dedicada a aquest fi, la instal·lació de sistemes d’energies
renovable més enllà dels obligatoris encara no veu contemplada aquesta bonificació de l’ICIO, tot i
que ambdues bonificacions van ser aprovades per unanimitat en el ple d’aquest ajuntament de 30
de març del 2016.
Els grups municipals del PP i l’Entesa hem unit esforços per presentar aquesta proposta d’acord
que pot suposar un augment de l’activitat econòmica tant necessària en aquests moments i al
mateix temps implantar mesures per a l’estalvi de recursos naturals i afavorir així la conservació
del medi ambient.
Per tots els motius exposats anteriorment, proposem al Ple l’adopció dels següents
acords:
PROPOSTA D’ACORD
1. L’Ajuntament establirà una bonificació del 30% durant 3 anys de la quota íntegra de
l’Impost els béns immobles (IBI) en els habitatges on s’hagin instal·lat sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això
per la normativa urbanística o les ordenances municipals, per a l’autoconsum. Aquesta
bonificació serà d’un màxim de 300€ anuals de la quota íntegra, a aplicar durant 3 anys, i
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que en cap cas es pugui excedir el 50% del cost total de la instal·lació.
2. En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements
comuns, la
bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges
vinculats.
3. L’Ajuntament analitzarà les modificacions de les ordenances que seran necessàries per
implantar aquestes bonificacions a partir de l’any 2021 i establirà els requisits necessaris
per poder beneficiar-se’n segons els criteris que els tècnics considerin.
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per UNANIMITAT 11 vots a favor, 5 del grup
municipal PSOE i 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP amb l’esmena del grup ENTESA d’afegir a
continuació dels elements comuns i particulars
15. URGÈNCIES
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15.1 MOCIÓ DEL PP SOBRE LA REFORMA INTEGRAL PORT FORNELLS FASE II
Prèvia declaració d’urgència adoptada per 6 vots a favor, ( 4 del grup ENTESA, 2 dels grup PP) i 5
abstencions del grup PSOE es va sotmetre a debat i votació la següent moció:
MOCIÓ DEL PP SOBRE REFORMA INTEGRAL PORT FORNELLS FASE II
Exposició de motius
Motivació de la Moció per via d’urgència:
El govern de les Illes Balears, mitjançant comunicat oficial a la web de Premsa; publica el
17/09/2020 la presentació d’un pla d’usos a les cases recuperades de Ports a Fornells i publicades
al diari Menorca en la seva Edició escrita de 18/09/2020, i atès que la redacció del projecte Fase II
segueix endavant i encara la part de la redacció executiva i no s’ha modificat ni introduït cap acord
dels que aquesta Sala ha aprovat i tenint en consideració els següents punts:
1.- Atès que el BOIB núm 97 de 30 de maig de 2020, incorpora l’acord del consell de Govern de 29
de maig de 2020 per el qual es declaren inversions d’interès autonòmiques incloses en el Pla
d’Obres 2019-2022 de Ports de les Illes Balears per a l’any 2020, de conformitat amb la Llei
4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.
2.- Atès que el document citat al punt anterior consta de 32 actuacions per part de l’ens públic
Ports IB, per incorporar al pla d’obres 2019-2022, declara urgent i d’interès autonòmic on la
correcta intel·lecció d’aquest documents és que la tramitació dels tràmits s’acota en el temps a la
meitat del procediment ordinari, no té cap més conseqüència jurídica tècnica.
Potser té la recepta màgica per comprimir 20 anys d’obres en sols 2. Pretendre fer 32 obres en 2
anys,, almenys és presumptuós.
3.- Atesa la voluntat del Parlament IB i l’Ajuntament dels acords aprovats pels òrgans col·legiats
amb majoria qualificada sobre el rebuig de l’edifici de nova construcció en superfície damunt Es
Pla i a la voluntat del poble de Fornells des de l’anunci del Conseller.
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4.-Atès que al juliol del 2018 es va elevar a Ple una proposta conjunta d’acord,
subscrita per l’alcaldia i el PP on es va aconseguir el vot unànime de totes les forces polítiques, en
el que en el 3r punt dictava;
“ Assumir íntegrament l’informe tècnic municipal emès en relació al projecte bàsic de reforma
integral de Ports de Fornells, Fase II, el qual es remet adjunt de forma digital, i sol·licitar a Ports
que abans de que es tanqui definitivament la redacció del projecte executiu de la fase II es faci
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una reunió de coordinació per tal de donar una adequada solució consensuada entre les dues
administracions, i en absència del Pla d’Ús i Gestió, disposar de criteris d’ordenació i ubicació, tant
portuaris com no portuaris, dels usos per aparcaments, tràfic comercial, industrial, residencial, dels
titulars de serveis i autoritzacions portuaris, dels clients de l’afamada oferta gastronòmica,
turística, etc, del servei d’abastament de combustible a embarcacions i vehicles, de les noves
edificacions si resultes necessàries dins i/o fora de la zona de servei del Port de Fornells.”
Atenent que la redacció executiva no és duita a terme encara, i que ha passat l’avaluació
ambiental
5.- Atès que en data 21 de juny del 2018 es va traslladar a la JLF “ sol·licitud d’informe en relació
al projecte bàsic de reforma integral del port de fornells Fase 2 “ per part de ports, com a mesura
descrita tant a la Llei de ports com a la llei d’avaluació ambiental; i que l’únic que dicta aquest
tràmit ambiental és donar compte a l’ens consultiu així com altres entitats per tal d’assebantar-los
per si volen participar del procés tal i com marca la llei i poder presentar propostes o iniciatives
d’una part , i d’altres a presentar informes preceptius i no vinculants, com és el cas del Consell
Insular i Ajuntament.
6.- Atès que la sol·licitud feta per Ports IB a la JLF es va transformar en un acord polític on es va
votar en un únic punt tres expedients diferenciats “ estudi alternatives, fase I, fase II “ el primer el
qual era caducat i sense validesa jurídica i va ser aprovat per una majoria qualificada amb el vot
de qualitat.
7.- Atès que a data de 21 de juny es presenta a l’ajuntament per part de ports una “sol·licitud
d’informe en relació al projecte bàsic de reforma integral del port de Fornells Fase 2 “ i en aquest
no consta cap sol·licitud ni referència d’impacte ambiental com si ho fa a la sol·licitud feta a la JLF
i consta en el document emès a l’ens Consultiu.
8.-Atès que amb data 5 de febrer surt de Ports IB una sol·licitud d’informe en relació a la
tramitació ambiental ordinària del Projecte de Reforma Integral del port de Fornells Fase 2 , i entra
al RGE de l’Ajuntament a 11 de febrer de 2019, i ara si que es sol·licita avaluació ambiental.
9.-Per tal de donar compliment a la veritat estrictament objectiva en relació als fets escrits, es fa
constar a aquest preceptes que al document emès a la JLF amb RGE.2521 de 21 de juny de 2018
cita el text de Ports que si que s’ha demanat informe d’impacte ambiental a l’Ajuntament i a 10
ens i organismes més. Fet constatat que no és així atesa que amb data 5 de febrer del 2019
l’Ajuntament es veu abocat a evacuar un informe ambiental per urgència, el qual subscriu
l’informe
tècnic signat al 2018 així com fa palès la manca de justificació per a la construcció de l’edifici de
nova construcció en superfície damunt es pla.
10.- Atès que el projecte declarat d’interès autonòmic en relació a les obres de Fornells és el
mateix que va arrancar al 2018 i contempla exactament el servei de restauració a la zona A de
damunt Es Pla i no hi ha hagut cap acte administratiu que contraposi la voluntat expressada pel
Conseller Marc Pons, que no és qüestió de cantina sinó d’un edifici en superfície.
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12.- Atès que els col·lectius de Fornells han posat de relleu el rebuig a aquest edifici i
açò no està en contraposició a les obres ni en l’ús que se’ls hi doni.
13.- Atès que el passat mes de desembre 2018 Ports anuncià que l’execució de la fase 1 del
projecte començaria el proper mes de febrer i tendrà una durada de ??? (quatre mesos i mig). I
amb data de 8 de gener del 2019 Ports IB ha anunciat la seva licitació a la UTE Copcisa y
Construcciones Olives, S.L. per 1.062.394,19 € i començar el proper febrer i a data de signar
aquesta moció no s’han acabat les obres.
14.- Atès que el nostre Ajuntament en el tràmit d’informació publica del projecte va comunicar a
Ports IB, entre d’altres qüestions d’interès general, la necessitat d’acordar reunions de coordinació
per tal de evitar perjudicis i molèsties als ciutadans innecessàries degudes a la incidència de les
obres sobre el transport i la mobilitat motoritzada i peatonal, els aparcaments, els serveis
d’emergència, les xarxes dels subministres d’aigua, clavegueram, electricitat i telecomunicacions
del poble de Fornells.
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15.- Per tal de garantir una participació efectiva entre administracions i agents socials per resoldre
les qüestions sobrevingudes sobre l’assumpte
16.-Atès el dictamen de la CMBA de 9 de març de 2020
En conseqüència el grup del PP presenta la següent Moció
Punt primer:
El Ple de l’Ajuntament des Mercadal trasllada a Ports i a la Presidència del Govern Balear,
novament l’acord de Ple on es va votar la moció de l’Entesa en el que posa de relleu el rebuig a
l’edifici de nova construcció en superfície damunt es Pla i a definir juntament amb aquesta casa els
usos tant a les cases recuperades en règim de concessió com a tota la ZMT competència de Ports.
Punt Segon:
L’Ajuntament des Mercadal insta a Ports a crear una ( o vàries ) reunió de coordinació i seguiment
per tal de redimensionar i/o suprimir l’edifici en superfície i trobar una solució adequada a les
necessitats actuals tinguent present els edificis que hi ha a disposició de l’ens autonòmic i així
evitar tant impacte ambiental com econòmic i social i que es materialitzi amb un acte
administratiu, abans de tancar de forma definitiva la redacció del projecte executiu.
Punt tercer:
L’Ajuntament des Mercadal, per tal d’evitar el succeït a Ciutadella amb les concessions d’ocupació
de via pública i els tendals existents, proposarà la creació d’un projecte d’imatge de façana
marítima que avançarà a Ports i que aquest serà elaborat en coordinació amb el Poble de Fornells i
l’Ajuntament des Mercadal així com marcarà en l’estudi un temps per executar la inversió relativa
a
la renovació dels béns instal·lats en ZMT.
Punt quart:
El Ple acorda sol·licitar als serveis jurídics de la casa un informe i aclariment sobre el procediment
arrancat per ports, en el sentit d’aclarir la lectura de l’artícle76 c) de la Llei 10/2005, de 21 de
juny, de Ports de les Illes Balears així com les conseqüències legals i jurídiques pel que fa a
l’impacte ambiental, fet que no es va sol·licitar en temps i forma i els terminis.
Carrer Major, 16 - 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) - Tel. 971.37.50.02 – Fax 971.37.55.76
Correu electrònic: general@esmercadal.es

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada favorablement per unanimitat de tots els membres del consistori (11 vots a
favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

Punt cinquè:
El Ple de l’Ajuntament des Mercadal acorda traslladar tant al Consell Insular de Menorca, a Ports
IB i a la Comissió Balear de Medi Ambient la qualificació i els usos vigents a les normes de
planejament urbanístic municipal compresa a tot el sistema general portuari i en concret aclarir
quins usos té assignat a les NNSS la Zona Portuària ubicada a la UA FOR6 àrea B, i que, a la
vegada acorda a instar al Consell insular a una aclaració sobre l’informe emès a la CBAMA al seu
informe publicat al BOIB amb data 21 de maig de 2020, el que dicta: Valgui recordar que l’informe
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emès és a la passada legislatura i els colors de la conselleria competent ara son del PSOE i abans
de MES, tant en l’elaboració com en la remissió de la documentació a l’òrgan Balear.

“ Que segons l’informe del Consell de Menorca, les obres proposades entre les fites 970 i 973b
(tram provisional DPMT segons el plànol de la Demarcació de Costes 2007 ), destinades a crear
una zona d’aparcaments per a remolcs d´embarcacions, afecten a terrenys qualificats com a
sistema Local de Jardins Públics, ( clau V de la UA FOR6 ) pel planejament vigent. Pendent de
l’aprovació definitiva del DPMT entre les fites 971 7 973b actualment en tramitació, caldrà justificar
l’afectació de les actuacions proposades en aquest àmbit i la seva viabilitat tenint en compte que,
de conformitat amb l’article 60 de la LUIB, “ La modificació de figures del planejament urbanístic
dels espais lliures o de les zones verdes considerats pel planejament urbanístic com a sistemes
urbanístics generals o locals, ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat
dels sistemes objecte de la modificació, amb referència al nucli d’assentament afectat.”
Punt sisè:
L’Ajuntament des Mercadal sol·licitarà a Ports de les Illes Balears que esclaresqui la titularitat de
l’edifici situat a l ´inici del carrer de la Mar anomenat “ Cas Contramestre” per tal de saber qui n’és
competent i qui té la titularitat
Punt setè:
El Ple de l’Ajuntament des Mercadal acorda reprovar al Conseller President de Ports IB i traslladar
d’urgència aquest acord, a la Mesa del Parlament de les Illes Balears per tal de que li doni trasllat
a tots els grups parlamentaris, com a la Presidenta del Govern Balear i a Ports de les Illes Balears,
pels canals oficials en temps i forma.
Votació de la urgència:

Passada a votació la urgència de la moció presentada és aprovada per 6 vots favor, 2 del grup PP i
4 del grup ENTESA des Mercadal i Fornells i 5 abstencions del grup PSOE
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per 6 vots a favor, 2 del grup municipal PP i 4 del
grup ENTESA i 5 vots en contra del grup municipal PSOE
15.2 MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE
DE LA CORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL
Prèvia declaració d’urgència adoptada per 6 vots a favor, ( 4 del grup ENTESA, 2 dels grup PP) i 5
abstencions del grup PSOE es va sotmetre a debat i votació la següent moció:
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ASSUMPTE:
Atès que el passat divendres dia 18 de setembre, Ports IB i l’equip de govern municipal,
representat pel Sr. Ametller, com a batle des Mercadal i la Sra. Garriga, com a regidora i
Presidenta de la Junta Local de Fornells, van presentar un nou Pla d’usos que contempla la
concessió d’una cantina-restaurant en una de les vivendes recuperades, la creació d’un nou edifici
per a serveis portuaris a la zona des Pla i la cessió de Cas Contramestre a l’Ajuntament per a usos
culturals i socials
Atès que aquest Pla d’usos inclou que Ports IB mantengui la seva intenció de construir un nou
edifici per a serveis portuaris a la zona des Pla, tot i haver recuperat les vivendes del c/
Governador. També queda clar que l’equip de govern socialista ho accepta i està d’acord amb
aquest Pla d’usos, quan en diferents plens municipals s’ha acordat per unanimitat que no es vol
aquest edifici i que el poble de Fornells ha de participar en la presa de decisions sobre els usos
d’aquestes cases ja recuperades per a un ús públic.
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Atès que en el ple del passat mes de juny, arrel d’una moció del PP, es va acordar, entre altres
coses:
1. El Ple de l’Ajuntament d’Es Mercadal trasllada a Ports i a la Presidència del Govern
Balear, novament l’acord de Ple on es va votar la moció de l’Entesa (2019) en el que posa
de relleu no incloure l’edifici de nova construcció en superfície damunt es Pla.
L’Ajuntament ha aprovat ja en 2 ocasions sol·licitar que no es faci l’edifici nou a zona des Pla.
2. L’Ajuntament des Mercadal insta a Ports a crear una (o vàries) reunió de coordinació i
seguiment per tal de redimensionar i/o suprimir l’edifici en superfície i trobar una solució
adequada a les necessitats actuals tenint present els edificis que hi ha a disposició de l’ens
autonòmic i així evitar tan impacte ambiental com econòmic i social i que es materialitzi
amb un acte administratiu
L’equip de govern ha actuat en contra d’aquest acord de plenari, que ells mateixos van votar a
favor el mes de juny, i ha arribat a un acord d’un Pla d’usos sense que s’hagi celebrat cap reunió
de coordinació i seguiment. Ha actuat amb una total falta de transparència i responsabilitat
política.
3. L’Ajuntament des Mercadal per tal d’evitar el succeït a Ciutadella amb les concessions
d’ocupació de via pública i els tendals existents, proposarà la creació d’un projecte d’imatge
de façana marítima que avançarà a Ports i que aquest serà elaborat en coordinació amb el
Poble de Fornells i l’Ajuntament des Mercadal així com marcarà en l’estudi un temps per
executar la inversió relativa a la renovació de béns instal·lats en ZMT
Sobre aquesta qüestió, que fa molts anys que cal resoldre per uniformitzar la imatge de les
terrasses dels establiments instal·lats en ZMT, no tenim constància que es comentés res en la
presentació del Pla d’usos de dia 18
4. El Ple acorda sol·licitar als serveis jurídics de la casa el seu parer i que es pugui debatre a una
comissió d’obres, aclaració sobre el procediment arrencat per Ports, en el sentit d’aclarar la lectura
de l’article 76c) de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears així com les
possibles conseqüències legals i jurídiques pel que fa a l’impacte ambiental, fet que pot ser no es
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va sol·licitar en temps i forma i els terminis.
De moment no s’ha celebrat cap comissió d’obres o informativa, per debatre aquesta qüestió i
l’equip de govern ha acordat aquest Pla d’usos sense tenir en compte el parer dels serveis jurídics
de la casa.

Atès que a l’endemà d’aquesta presentació del Pla d’usos, l’Ajuntament va emetre una nota de
premsa on destaca, entre d’altres, les següents afirmacions:
-Per part del batle, es destaca que ha estat un procés de negociació llarg i complicat i
agraeix a totes les administracions la feina feta.
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-Per part de la presidenta de la Junta Local de Fornells, s’agraeix aquesta bona
predisposició de les administracions per millorar el passeig marítim i agraeix a Ports la seva
tasca de col·laboració
Atès que des de que Ports IB ha recuperat aquestes vivendes del c/Governador i l’equip de govern
no ha donat oportunitat als partits de l’oposició de participar en aquestes negociacions, no ha
tractat aquesta qüestió en cap reunió de comissió o de plenari, tampoc s’ha debatut en el marc de
la Junta Local de Fornells, ni ha lliurat cap documentació amb les possibles propostes d’acord i les
justificacions de necessitats per part de cada administració.
Atès que en les declaracions en premsa, publicades al Diari Menorca el 27-09-2020(dia 26 en la
seva versió digital) i en forma de carta al lector avui mateix, l’equip de govern afirma que no hi ha
un pla d’usos formal sobre aquests espais, que només es tracta de voluntats manifestades
públicament i que asseguren que quan hi hagi un document formal es debatrà en els òrgans
municipals preceptius.
Atès que açò contrasta amb les declaracions fetes el dia de la presentació del Pla d’usos per part
dels representants del Govern Balear i Ports IB, de que tenen intencions de que les bases del
concurs per a les obres d’adequació del futur restaurant i de connexió del passeig del costa de la
mar estiguin llestes abans de finals d’any
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. L’Ajuntament remetrà a Ports IB, de nou, els acords de plenari de dia 25 de juny de 2020
2. L’Ajuntament sol·licitarà a Ports IB la justificació tècnica i econòmica sobre la necessitat dels
equipaments i concessions previstes en el global de les obres que té previst realitzar al port de
Fornells.
3. L’Ajuntament iniciarà un cicle de reunions amb els veïns/es i les entitats del poble de Fornells
per escoltar la seva opinió sobre totes les qüestions relacionades amb les obres de rehabilitació i la
gestió del port de Fornells per part de Ports IB.
4. L’Ajuntament instarà a Ports IB a replantejar el Pla d’usos presentat el passat dia 18 de
setembre i a esperar a publicar el plec de condicions de les obres d’adequació de les vivendes
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recuperades del c/Governador per tenir en compte les demandes dels veïns/es i
entitats del poble de Fornells sorgides d’aquest cicle de reunions.
Votació de la urgència:

Passada a votació la urgència de la moció presentada és aprovada per 6 vots favor, 2 del grup PP i
4 del grup ENTESA des Mercadal i Fornells i 5 abstencions del grup PSOE
Votació

Passada la proposta a aprovació és aprovada per 6 vots a favor, 4 del grup ENTESA i 2 del grup
municipal PP i 5 vots en contra del grup municipal PSOE
16. PRECS I PREGUNTES

Identif. doc. elect.: ES-07037-2020-4958db8f-ad2e-4d65-a137-efd961cce74c 26/10/2020 12:47:39 Pag.:40/41
Ajuntament des Mercadal-L01070374- Org.:L01070374 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

Pregunta del Sr. Tóbal Pons
- Diu que en una reunió amb els de futbol sala li va demanar si es podria cobrar la subvenció de
l’any ve abans, responent el Sr. Periánez que la setmana passada es van aprovar les ajudes
esportives i que es reunirà amb l’interventor per saber quan es podran pagar.
Precs i Preguntes de la Sra. Belín Moll
-Prega la Sra. Belín perquè es revisin les faroles de Cala Molí a Addaia
-Demana pel com està el tema del menjador de l’escola infantil, responent la Sra. Regina Sintes
que ara està aturat . L’any passat es va fer molta feina. Es va passar una enquesta a les famílies i
n’hi havia poques que estesin interessades. Enguany des de l’APIMA no s’han posat en contacte
amb ella com a regidora d’educació per aquest tema.
-Demana com està el tema dels jubilats per poder reunir-se i si s’han reunit ja amb la Caixa.
Respon el Sr. Batle dient que s’han fet varis reunions per donar-los una solució de cara al futur.
-Demana sobre la piscina i quadrant que se li va enviar
-Prega que el solar en desús que hi ha al costat de la rotonda de l’apissonadora hi ha un desnivell i
que s’arrangi.
-Demana sobre l’acabament de les obres del c/Dr. Llansó responent el Sr. Batle que per Nadal si
va bé estarien acabades, si bé es tracta d’un carrer complicat sinó es vol tancar molt el carrer, i
açò en principi no és el que es vol sinó només puntualment.
Demana el Sr. Tobal Pons el motiu de perquè no s’ha acabat el carril bici del c/ Dr. Llansó
responent el Sr. Batle que per passar l’estiu i deixar-ho pel darrer i ara l’actuació serà imminent.
-Prec que fa la Sra. Belín Moll de si es pot demanar que es facin més net els torrents.
-Demana de si es pot fer res amb la velocitat continua que hi ha a la via de ronda, responent el Sr.
Batle es s’està mirant la col·locació de radars i s’intentarà posar per inversions sostenibles.
Preguntes del Sr. Marc Riera
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-Demana sobre les baranes de la piscina de si es posaran uns vidres i sembla que són feines que
es solapen, responent el Sr. Batle que no s’ha posat per un tema del matèria, que hi haurà vidres i
baranes.
-Demana el Sr. Riera sobre l’estudi de viabilitat de l’explotació de la piscina
-Sobre posar ombra a la zona de vivers responent la Sra. Laly Garriga que s’ha demanat
pressupost per fer dos trams d’ombra.
-Sobre els registres d’unes denúncies per obres del mes de juliol i que no es va fer inspecció fins el
mes d’agost pregant sobre la millora en l’execució de les inspeccions.
Preguntes del Sr. Joan Palliser
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-Demana sobre la renuncia de l’auxiliar de biblioteca i sobre la renuncia de l’AODL responent la
Sra. Regina Sintes
-Sobre les ajudes socials del personal municipal i la seva revisió perquè no s’ha pujat, responent el
Sr. interventor dient que no es pot per la Llei de Pressupostos de 2018 perquè es va congelar la
pujada.
-Sobre les ajudes a les plaques fotovoltaiques del govern balear es demana si l’Ajuntament si
acollirà responent el Sr. Batle que de moment es té les del poliesportiu i les de la biomassa. El
servei de contractació està ara saturat amb dues persones de baixa.
-Sobre el procés dels pressupostos participatius quan s’iniciarà enguany
-Prega el Sr. Palliser sobre la convocatòria de les reunions a partir de les 13h on puguin assistir el
màxim de gent possible.
-Demana si coneixen algun membre de la junta directiva de l’associació Centre Cultural, responent
el Batle que el mes de juny aquesta associació s’ha donat de baixa, des de que se’n va anar en
Carmelo. Indica el Sr. Palliser que es van demanar activitats al CIM per realitzar events i/o
activitats.
-Demana sobre les obres del aparell d’aire condicionat de l’escoleta de Fornells, responent la Sra.
Lali Garriga que no es van fer les obres perquè el projecte no estava redactat així com tenia que
ser. El contractista serà instal·lacions Xavi Lluch i el pressupost són uns 14.000€ amb el projecte
inclòs
I sense més assumptes a tractar, el Batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta, fent constar que per motius tecnològics la gravació d’aquesta sessió plenària ha
estat fallida, sense que es pugui reproduir ni tenir constància fidedigna de les intervencions dels
membres assistents.

Francisco Javier Ametller
Ester Allès Coll
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