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.: 9/2020
Caràcter: ordinari
Dia: 28 d’octubre de 2020
Hora: de 19h30’, en primera convocatòria a 21h 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 (30/09/2020)
Pel Sr. Batle es retira aquest punt de l’ordre del dia, comunicant que es passarà la gravació visual
del ple celebrat el mes de setembre de 2020 als portaveus dels grups PP i ENTESA
2. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE BÉNS
IMMOBLES
Es ret compte de la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles 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
22 d’octubre de 2020, favorablement per unanimitat de tots els membres de la comissió, 9 vots a
favor, 4 del grup PSOE, 3 del grup ENTESA i 2 del grup PP, i amb unes petites esmenes i que
copiada diu:
PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
L’ordenança fiscal de l’impost sobre Béns Immobles fou modificada per darrera vegada per acord
de Ple de 31.10.2013, publicat definitivament al BOIB núm. 174, de 19.12.2013.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament des Mercadal, en sessió de 30 de setembre del 2020 va aprovar
una moció, per unanimitat de tots els regidors presents, per introduir una bonificació de l’Impost
sobre Béns Immobles per promoure la producció d’energies renovables amb l’objectiu de protegir
el medi ambient i reforçar la lluita contra el canvi climàtic, alhora que s’estimula l’economia, un
suport molt necessari arran de la crisi econòmica provocada per la Covid-19.
Atès que l’article 74.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals estableix que les ordenances fiscals poden regular una
bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l'impost per als béns immobles en els
quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent de el
sol, tot remetent els aspectes substantius i formals d'aquesta bonificació a l'ordenança fiscal.
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En virtut de l’anterior, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió d’Hisenda, la introducció
d’un nou apartat, el 5, a l’article 4 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre Béns
Immobles, així com la Disposició final, en els següents termes:
ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 4. Bonificacions
5. Tindran dret a una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost durant tres períodes
impositius els habitatges on s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de
l'energia d’autoconsum provinent del sol, sense estar obligats per la normativa urbanística o les
ordenances municipals. En tot cas, la bonificació no podrà superar els 300 euros anuals de la
quota íntegra, ni en l’acumulat dels tres anys, superar el 50% del cost total de la instal·lació.
En el cas dels habitatges plurifamiliars que tenguin una instal·lació d’autoconsum amb energia
solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5%
sobre la quota íntegra de cadascun dels habitatges vinculats, durant el mateix període i amb els
mateixos límits del paràgraf anterior.
L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada al fet que les instal·lacions per la producció
de calor incloguin col·lectors que disposin de les corresponents homologacions per l’autoritat
competent. Així mateix, les instal·lacions d’aprofitament elèctric tindran una potència mínima d’1
quilowatt de pic (kWp), en el cas dels habitatges unifamiliars i de 300 Wp per habitatge pel que fa
als plurifamiliars.
La bonificació haurà de ser sol·licitada pel contribuent en el termini màxim de tres mesos
posteriors a la instal·lació. En la sol· licitud s’acreditarà haver obtingut la corresponent llicència
d’obres o haver presentat una comunicació prèvia, si s’escau, i s’aportarà el certificat d’acabament
de les obres de la instal·lació per a l’aprofitament d’energia.
La bonificació s’aprovarà, previ informe, per decret de batlia, amb efectes del període impositiu
següent al de la sol·licitud.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal modificada entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma i començarà a aplicar-se a partir del primer dia de gener de
2021; tindrà vigència fins que no es modifiqui o es derogui expressament.
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Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h01m30s
Sr. Palliser
https://vimeo.com/476191113#t=00h02m38s
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h03m22s
Votació
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Passada la proposta a votació es aprovada per unanimitat de tots els membres del consistori, 11
vots a favor, 5 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP
3. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 9/2020 I EL SEU
INFORME 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 22 d’octubre de
2020, de la següent resolució de Batlia, 879/2020 sobre aprovació de la modificació pressupostària
9/2020, i que va ser rectificada per la resolució 897/2020. Aquestes resolucions varen ser
lliurades als membres de la corporació, els assumptes i els continguts de les quals diuen el
següent:
879

RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0103/002298/2020
Assumpte: Aprovació modificació pressupostària 9/2020
Vista la memòria presentada pel regidor d'Hisenda de data 18.09.2020, relativa a l'expedient de
modificació de crèdits pressupostaris núm. 9/2020 per generació de crèdit i transferències de
crèdit
del pressupost de 2020, i vist l'informe de l'interventor municipal de 21.9.2020, que diu:
«ASSUMPTE: Modificació de crèdit 9/2020

En haver-se modificat la proposta, s’emet un nou informe que substitueix el de 18/09/2020.
1. Generació de crèdit
La dotació inicial del pressupost del 2020 per a la concessió d’avançament al personal municipal es
preveu que, per les sol·licituds existents, es quedi sense prou consignació i es pot ampliar amb
càrrec de l’actiu financer que s’origina pel dret de l’Ajuntament al retorn de les quantitats
avançades.
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
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generar crèdit i augmentar el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries.
Estat de despeses:
Org Prog
Econ
90

221

Descripció

83100

Import

PRÉSTECS A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER
SECTORS

Estat d’ingressos:
Econ
Descripció
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83100

10.000,00

Import

REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A
LLARG TERMINI

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
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

90

920

12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. FUNCIONARIS SERVEIS
GENERALS

514,00

90

920

12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES. FUNCIONARIS

597,00

90

132

16000 SEGURETAT SOCIAL POLICIA

404,00

40

337

22609 ACTIVITATS CULTURALS

3.000,00

45

341

46100 CONSELL INSULAR DE MENORCA, CONVENI IGA

2.700,00

90

1532

61900 INVERSIONS VIES PÚBLIQUES

5.000,00

SERVEIS GENERALS

Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog

Econ

Descripció

Import

90

1532 13100

LABORAL EVENTUAL VIES PÚBLIQUES

689,00

90

920

LABORAL EVENTUAL SERVEIS GENERALS

419,00

90

1532 16000

SEGURETAT SOCIAL VIES PÚBLIQUES

262,00

90

920

16000

SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS

145,00

40

323

22699

DESPESES DIVERSES ESCOLA D’ESTIU

3.000,00

45

341

48304

CONVENI IGA ASSOCIACIÓ IGA MENORCA

2.700,00

80

161

60960

POSADA

5.000,00

13100

EN

FUNCIONAMENT

DEL
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SANEJAMENT D'ADDAIA

Aquesta transferència de crèdit cobreix la manca de dotació de per l’aportació municipal del
personal eventual a contractar pel programa Reactiva del SOIB, despeses diverses de l’escola
d’estiu, el conveni amb l’Associació IGA Menorca i el projecte de posada en servei del sanejament
del Port d’Addaia 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.
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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

Estat de despeses:
Org

Prog

Econ

Descripció

90

221

83100

PRÉSTECS A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT
PER SECTORS

Import
10.000,00

Estat d’ingressos:
Org

Descripció

83100

REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR
PÚBLIC A LLARG TERMINI.

Import
10.000,00

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

Prog

Econ

Descripció

Import

90

920

12000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES. FUNCIONARIS SERVEIS
GENERALS

514,00

90

920

12100

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.
FUNCIONARIS
SERVEIS GENERALS

597,00

90

132

16000

SEGURETAT SOCIAL POLICIA

404,00
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40

337

22609

ACTIVITATS CULTURALS

3.000,00

45

341

46100

CONSELL INSULAR DE MENORCA, CONVENI IGA

2.700,00

90

1532

61900

INVERSIONS VIES PÚBLIQUES

5.000,00

Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
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Org Prog

Econ

Descripció

Import

90

1532 13100

LABORAL EVENTUAL VIES PÚBLIQUES

689,00

90

920

LABORAL EVENTUAL SERVEIS GENERALS

419,00

90

1532 16000

SEGURETAT SOCIAL VIES PÚBLIQUES

262,00

90

920

16000

SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS

145,00

40

323

22699

DESPESES DIVERSES ESCOLA D’ESTIU

3.000,00

45

341

48304

CONVENI IGA ASSOCIACIÓ IGA MENORCA

2.700,00

80

161

60960

POSADA
EN
FUNCIONAMENT
SANEJAMENT D'ADDAIA

5.000,00

13100

DEL

2n.- Donar compte d'aquesta modificació pressupostària al proper Ple que es celebri.
897

RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0103/002298/2020
Assumpte: Correcció error material acord aprovació modificació pressupostària núm.
9/2020
Atès que s'ha detectat un error material en la resolució de batllia núm. 2020/0879, de 22 de
setembre de 2020, motivat per un error en la transcripció de l'informe d'intervenció de data 21 de
setembre de 2020, en relació a les partides que es minoren a la transferencia de crèdit, i que
acompanya a l'expedient de modificació de crèdits pressupostaris núm. 9/2020 per generació de
crèdit i transferències de crèdit del pressupost de 2020. L'informe de l'interventor municipal de
21.9.2020, transcrit de manera literal diu:
«ASSUMPTE: Modificació de crèdit 9/2020

En haver-se modificat la proposta, s’emet un nou informe que substitueix el de 18/09/2020.
1. Generació de crèdit
La dotació inicial del pressupost del 2020 per a la concessió d’avançament al personal municipal es
preveu que, per les sol·licituds existents, es quedi sense prou consignació i es pot ampliar amb
càrrec de l’actiu financer que s’origina pel dret de l’Ajuntament al retorn de les quantitats
avançades.
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.
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Estat de despeses:
Org Prog Econ
90 221 83100

Descripció
PRÉSTECS A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER
SECTORS
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Estat d’ingressos:
Econ Descripció
83100 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A
LLARG TERMINI

Import
10,000,00

Import
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 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
90 920 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. FUNCIONARIS SERVEIS
GENERALS
90 920 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES. FUNCIONARIS
SERVEIS GENERALS
90 132 16000 SEGURETAT SOCIAL POLICIA
40 337 22609 ACTIVITATS CULTURALS
45 341 46100 CONSELL INSULAR DE MENORCA.CONVENI IGA
90 1532 61900 INVERSIONS VIES PÚBLIQUES

Import
514,00
597,00
404,00
3.650,00
2.050,00
5.000,00

Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog Econ Descripció
90 1532 13100 LABORAL EVENTUAL VIES PÚBLIQUES
90 920 13100 LABORAL EVENTUAL SERVEIS GENERALS
419,00
90 1532 16000 SEGURETAT SOCIAL VIES PÚBLIQUES
90 920 16000 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS
40 323 22699 DESPESES DIVERSES ESCOLA D’ESTIU
45 341 48304 CONVENI IGA ASSOCIACIÓ IGA MENORCA
80 161 60960 POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SANEJAMENT D'ADDAIA

Import
689,00
262,00
145,00
3.000,00
2.700,00
5.000,00

Aquesta transferència de crèdit cobreix la manca de dotació de per l’aportació municipal del
personal eventual a contractar pel programa Reactiva del SOIB, despeses diverses de l’escola
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d’estiu, el conveni amb l’Associació IGA Menorca i el projecte de posada en servei
del sanejament del Port d’Addaia 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.»
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Atès que l'article 109,2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu Comú de
les Administracions Públiques, estableix que les Administracions podran rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
es seus actes.
Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
1r.- Aprovar la correcció de parcial, per error material, de l'acord d'aprovació de la modificació
pressupostària, en el seu apartat 2, de transferències de crèdit, aplicacions pressupostaries que es
minoren:
On diu:
2. Transferència de crèdit
Aplicacions pressupostàries que es minoren:
Org Prog Econ Descripció
40 337 22609 ACTIVITATS CULTURALS
45 341 46100 CONSELL INSULAR DE MENORCA.CONVENI IGA

Import
3.000,00
2.700,00

Ha de dir:
2. Transferència de crèdit
Aplicacions pressupostàries que es minoren:
Org Prog Econ Descripció
40 337 22609 ACTIVITATS CULTURALS
45 341 46100 CONSELL INSULAR DE MENORCA CONVENI IGA

Import
3.650,00
2.050,00

Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h04m43s

El Ple de la Corporació resta assabentat de les resolucions de batlia 879 i 897 de 2020
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES
26/2020
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favor) en la sessió plenària de dia 25/11/2020
La secretària

Es ret compte de la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de factures 26/2020 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 22 d’octubre de 2020, per 4 vots a
favor 4 del grup PSOE, 5 abstencions, 3 del grup ENTESA i 2 del grup PP, i que copiada diu:
PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DIVERSES
FACTURES

Identif. doc. elect.: ES-07037-2020-F13223C1-4CA0-42A8-80E4-ED96EB8E6290 10/11/2020 12:30:06 Pag.:9/28
Ajuntament des Mercadal-07037- Org.:L01070374 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmercadal/validardoc.aspx

1. Atès que s’han presentat al registre de factures d’aquest Ajuntament les factures incloses en la
relació de factures núm. 26/2020, corresponent a diverses aplicacions del capítol 2, amb un import
total de 22.724,50 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 16.083,44 euros. Inclou les
següents empreses, imports i prestacions:
 ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import
global de 16.083,44 euros. En data 10 de juny del 2016 es va formalitzar el contracte
administratiu de subministrament d’energia elèctrica dels edificis, instal·lacions i
enllumenat públic de l’Ajuntament des Mercadal amb l’empresa ENDESA ENERGIA,
SAU, el qual fou prorrogat per un any i finalitzà el mes de maig del 2018. Atès que
l’Ajuntament no ha iniciat l’expedient de contractació, aquest subministrament no està
emparat per cap contracte administratiu.
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 6.641,06 euros.
Inclou les següents empreses, imports i prestacions:

 ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un
import global de 274.09 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha
quedat desert.
 Telefónica de España, SA, d’un import global de 675,02 euros, i Telefónica Móviles
España, SA (24,87 €), pel servei telefònic
 Taller Pons Seguí, SL (3.869,67€),pel servei de reparació de diversos vehicles
municipals.
 Taller Pons Seguí, SL (1.221,54€),pel servei de reparació de diversos vehicles
municipals.
A. Palliser, SL (893,45€) pel subministrament de materials de manteniment i obres
Marcas Viales Menorca, SL (664,71€), pel subministrament de senyalitzacions.
Estación Servicio Mercadal, SL (1.623,63 €), pel subministrament de combustible.
Zardoya Otis, SA (1.263,75€), pel servei de manteniment d’aparells elevadors.
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2. Atès que les esmentades factures compten amb crèdit pressupostari suficient en
les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2020.
Tanmateix, la intervenció ha emès un informe desfavorable, ja que, en no haver-se produït
l’adjudicació de la contractació dels serveis, es tracta d’actuacions nul·la de ple de dret.
3. Atès que, malgrat no s’hagi complert amb la tramitació que prescriu la Llei, les actuacions
esmentades han estat efectivament realitzades i l’Ajuntament no es pot deixar d’abonar-les, ja que
els tercers tenen dret al seu cobrament, per la qual cosa, segons l’art. 23.1.e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim
local i l’art. 60.2 del Reial Decret 500/90, correspon al Ple de l’Ajuntament el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
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En base a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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:
 ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global
de 16.083,44 euros.
 ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un
import global de 274.09 euros.
 Telefónica de España, SA, d’un import global de 675,02 euros, i Telefónica Móviles
España, SA (24,87 €), pel servei telefònic
Taller Pons Seguí, SL (3.869,67€),pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
Taller Pons Seguí, SL (1.221,54€),pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
A. Palliser, SL (893,45€) pel subministrament de materials de manteniment i obres
Marcas Viales Menorca, SL (664,71€), pel subministrament de senyalitzacions.
Estación Servicio Mercadal, SL (1.623,63 €), pel subministrament de combustible.
Zardoya Otis, SA (1.263,75€), pel servei de manteniment d’aparells elevadors.
2on Les anteriors factures van a càrrec de les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient
del pressupost de l’any 2020.
Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h05m37s
Sr. Palliser
https://vimeo.com/476191113#t=00h07m24s
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h07m57s
Votació

Passada la proposta a votació es aprovada per 5 vots a favor 5 del grup PSOE, i 6 abstencions, 4
del grup ENTESA i 2 del grup PP
5. DONAR COMPTE DE RELACIONS DE FACTURES 23 I 25
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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

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
22 d’octubre de
2020, de les següents resolucions de Batlia, la 918 i 953 de 2020 i que varen ser lliurades als
membres de la corporació, els assumptes i els continguts de les quals diuen el següent:
918
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/002442/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures núm. 25/2020
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Atesa la relació de factures núm. 25/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 29 de
setembre de 2020, que transcrit literalment diu:

«Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 25/2020, corresponent al capítol 2,
amb un import total de 370.427,91 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 Llei9/2017, 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 requisitis 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. 25/2020 per import de 370.427,91 euros.
2n.- Reconèixer obligacions de pagament de factures incloses a la relació de factures núm.
25/2020 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 25/2020, per import de
417,74.- 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.
Carrer Major, 16 - 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) - Tel. 971.37.50.02 – Fax 971.37.55.76
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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

953
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/002365/2020
Assumpte: aprovació relació de factures núm. 023/2020
Atesa la relació de factures núm. 023/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 7
d’octubre de 2020, que transcrit literalment diu:
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<Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 023/2020, corresponent als capítols
2 i 6, amb un import total de 221.403,69 euros.
Examinades les factures corresponents, s’ha constatat que es tracta de contractes menors i que
totes compleixen, en la forma i el contingut amb allò previst en la Llei 9/2017, de Contractes del
Sector Públic (LCSP) i específicament s’ha comprovat que:
• Les aplicacions pressupostàries a les quals es pretén imputar les despeses tenen saldo
suficient per a fer front a les despeses i la naturalesa d’aquestes és adequada.
• Consta en l’expedient l’informe de l’òrgan de contractació que justifica la necessitat de les
contractacions i declara que no s’està alterant l’objecte del contracte amb la finalitat
d’evitar l’aplicació dels llindars previstos en l’article 118.1 de la LCSP.
• Fent ús del que preveu el RD 1098/2001, per a aquests contractes menors, la factura fa
les funcions de document contractual.
• Les factures compleixen amb els requisitis formals del Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
• El titular de les factures és l’Ajuntament des Mercadal.
• Consten els albarans, notes per encàrrec o pressupostos, en el seu cas.
• Els regidors de les àrees presenten la seva conformitat en les factures.
• L’òrgan competent per a aprovar la despesa és el batle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions
ADO).>
Fent ús de les facultats conferides, aquesta batlia RESOL:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 023/2020 per import de 221.403,69 euros.
Segon.- Reconèixer les obligacions de pagament de les factures incloses en la relació núm.
023/2020 amb càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de l'any 2020 i ordenar el seu
pagament.
Tercer.- Practicar les corresponents retencions d’IRPF a les factures incloses en la relació
023/2020, la suma de le quals ascendeixen a 1586,00 euros, i per tant, no correspon fer cap
liquidació a l’AEAT.
Quart.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple de l'Ajuntament.
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

Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h09m00s
Sra. Belín Moll
https://vimeo.com/476191113#t=00h09m25s
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h09m54s
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Sra. Belín Moll
https://vimeo.com/476191113#t=00h10m52s
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h11m21s

El Ple de la Corporació resta assabentat de les resolucions de batlia 502 i 503 de 11 de juny
de2020
6. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 11/2020
Es ret compte de la proposta d’aprovació de la modificació pressupostària 11/2020 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 22 d’octubre de 2020, per 4 vots a favor del
grup PSOE, i 5 abstencions, 3 del grup ENTESA i 2 del grup PP, 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. 11 per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, sotmet a la consideració dels membres del Consistori la
següent
MEMÒRIA
1. Atès que és precís dotar diversos crèdits pressupostaris, segons la descripció de cada aplicació,
que es relaciona, els quals constitueixen despeses específiques i determinades, i que per aquestes
finalitats específiques no existeix dotació econòmica al pressupost vigent del 2020, és precís incoar
un expedient de crèdit extraordinari.
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog

Econ

Descripció

90

1532

61960 PROJECTE DE REHABILITACIÓ URBANA DELS NUCLIS DES
MERCADAL I FORNELLS

273.140,00

40

326

62630 INVERSIONS EN EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE L'ESCOLA
DE MÚSICA

3.100,00
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La secretària

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:
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Org Prog Econ

Descripció

Import

60

1532 21300 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINES BRIGADA D'OBRES

1.500,00

95

132

22104 SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL

2.000,00

60

163

22110 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA DE CARRERS

1.000,00

50

1621 22652 SERVEI D'ABOCADOR

30

2311 22799 CONTRACTE SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDENCIA D'ANCIANS

4.000,00

90

011

6.000,00

10

1531 46100 CONSELL INSULAR DE MENORCA. ÀREA DE CARRETERES

30

231

62230 NOVA UNITAT DE REHABILITACIÓ A LA UNITAT BÀSICA DE
SALUT

15.000,00

40

333

62300 INSTAL·LACIÓ PLAQUES SOLARS A LA SALA MULTIFUNCIONAL
DES
MERCADAL

71.065,00

60

1532 62400

80

333

62430 RENOVACIÓ INTEGRAL DE BOT SALVAVIDES FORNELLS

45

342

62500 ADQUISICIÓ MATERIALS DIVERSOS ÀREA D'ESPORTS

10.000,00

90

920

62600

13.000,00

45

338

63380 RENOVACIÓ ENLLUMENAT FESTES DE NADAL

35200 INTERESSOS DE DEMORA

ADQUISICIÓ DE VEHICLE PER A LA BRIGADA MUNICIPAL
D'OBRES

ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS I FOTOCOPIADORES

12.000,00

555,00

32.000,00
155.000,00

3.000,00

3. Atès que aquestes despeses no es poden demorar a l’exercici següent pels següents motius:
Org Prog Econ Motivació de la inajornabilitat a l'exercici següent:
60 1532 21300 Imprescindible ampliar la partida per cobrir necessitats imprevistes ja
compromeses
95 132 22104 Imprescindible ampliar la partida per cobrir necessitats imprevistes ja
compromeses
60 163 22110 Imprescindible ampliar la partida per cobrir necessitats imprevistes ja
compromeses
50 1621 22652 Imprescindible ampliar la partida per cobrir necessitats imprevistes ja
compromeses
30 2311 22799 Imprescindible ampliar la partida per cobrir necessitats imprevistes ja
compromeses
90 011 35200 Imprescindible ampliar la partida per cobrir necessitats imprevistes ja
compromeses
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10 1531 46100 Imprescindible ampliar la partida per cobrir necessitats imprevistes ja
compromeses
90 1532 61960 Cal tenir partida per poder aprovar aquest pla de reactivació econòmica amb el
Consell Insular
30 231 62230 Cal ampliar la partida per poder signar un conveni amb IBSALUT
40 333 62300 És important impulsar l'estalvi energètic
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60 1532 62400 És important substituir un vehicle molt deteriorat, tot fomentant la mobilitat
sostenible i donar exemple
80 333 62430 És urgent l'arranjament del bot, ja que es troba molt deteriorat
45 342 62500 És necessari adquirir material per necessitats de l'àrea d'esports
90 920 62600 És urgent renovar amb urgència fotocopiadores i altres aparells informàtics
40 326 62630 És urgent instal·lar uns aparells a l'Escola de Música per a les classes online
45 338 63380 És necessari dinamitzar el comerç local per les festes de Nadal amb millors llums
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.
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. 11 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 SIS-CENTS DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA
euros (602.360,00 euros), amb la qual cosa restarà sense utilitzar romanent de tresoreria per
despeses generals de 1.516.988,34 € (18.606,10 € 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)
Superàvit d'anys anteriors per amortitzar deute

2.119.348,34
620.966,10
527.645,98
970.736,26
602.360,00
602.360,00
1.516.988,34
18.606,10
527.645,98
970.736,26

Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h14m15s
Sr. Palliser
https://vimeo.com/476191113#t=00h17m05s
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Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h17m31s

Sr. Palliser
https://vimeo.com/476191113#t=00h19m11s
Votació

Passada la proposta a votació es aprovada per 5 vots a favor 5 del grup PSOE, i 6 abstencions, 4
del grup ENTESA i 2 del grup PP
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7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT PER INSTAR EL GOVERN D'ESPANYA A APROVAR DE MANERA URGENT
UNA LLEI QUE GARANTEIXI EL DRET CONSTITUCIONAL A LA PROPIETAT PRIVADA I
COMBATI EFICAÇMENT L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES
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:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR A L'AJUNTAMENT DES MERCADAL PER A
INSTAR EL GOVERN D'ESPANYA A APROVAR DE MANERA URGENT UNA LLEI QUE
GARANTEIXI EL DRET CONSTITUCIONAL A LA PROPIETAT PRIVADA I COMBATI
EFICAÇMENT L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES.
L'ocupació il·legal d'habitatges, segons les últimes dades publicades, ha crescut un 58% en els
últims cinc anys passant de 7.739 casos denunciats en 2013 a 12.214 en 2018.
Solament entre els mesos de gener i juny de 2020 s'han registrat 7.450 denúncies per ocupació,
un 5% més que en el mateix període de l'any passat, segons dades del Ministeri de l'Interior. De
mitjana, es produeixen 41 denúncies diàries per ocupació il·legal d'immobles.
Els càlculs estimen que hi ha un mínim de 87.000 habitatges ocupats il·legalment a Espanya a les
quals caldria sumar aquelles l'ocupació de les quals no s'ha denunciat.
Aquestes dades ens mostren com l'ocupació il·legal és un problema creixent al nostre país, i
Menorca no és aliena a això, que no solament ataca el dret a l'habitatge i a la propietat privada
recollits en la Constitució Espanyola (articles 47 i 33 respectivament) sinó que, a més, altera
greument la convivència veïnal i posa de debò risc la seguretat i integritat de persones i béns.
Aquesta alteració de la convivència veïnal es produeix per la proliferació de bandes organitzades
que es dediquen a ocupar immobles per a llogar-los de manera il·legal a persones o famílies en
situació de vulnerabilitat o per a aconseguir del legítim propietaris diners a canvi de desallotjar
l'habitatge usurpat il·legalment.
En els últims anys, s'han produït avenços legislatius en la lluita contra l'ocupació il·legal
d'habitatges com va ocórrer en 2018 a través de la Llei 5/2018 que va modificar la Llei 1/2000
d'Enjudiciament Civil en relació a l'ocupació il·legal d'habitatges escurçant terminis i agilitzant
procediments.
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Però és necessari, a la vista de les xifres anteriorment esmentades, reforçar l'ordenament jurídic
perquè els ocupes no puguin emparar-se en cap buit legal i protegir i garantir de manera
contundent la propietat privada, la convivència i la seguretat jurídica a més de lluitar activament
contra la màfies que han fet de l'ocupació il·legal el seu negoci.
Per a això, el Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats ha presentat una Proposició
de Llei orgànica que, d'una banda, reforça el concepte de domicili però lligat al del legítim
propietari, posseïdor o titular d'un dret sobre la cosa immoble, enfront de qui ocupa sense títol i
sense tolerància del primer.
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I d'altra banda, defineix per primera vegada de manera inequívoca què és l'ocupació il·legal: “la
tinença o gaudi de cosa immoble aliena, sense pagament de renda o mercè, ni raó de dret, que no
es troba emparada en la mera liberalitat o tolerància del propietari o posseïdor real”.
Aquesta proposició de llei introdueix mesures com que l'autoritat pública o els seus agents podran
desallotjar els habitatges ocupats il·legalment en un termini de 12 hores sense necessitat
d'esperar mesos; considera nul·la la inscripció en el Padró municipal quan la persona inscrita sigui
un ocupa il·legal; agilita el procés penal per a jutjar aquest tipus de delinqüència i regula noves
penes per als qui fomentin l'ocupació il·legal i si aquestes persones són responsables polítics inclou
una inhabilitació de 15 anys per a exercici de càrrec públic.
A més, aquesta proposició de llei reforça els mitjans dels quals disposen les comunitats de
propietaris per a combatre l'ocupació il·legal, i les negatives conseqüències que té per a la
convivència i la seguretat dels veïns, que podran adoptar mesures preventives com ara tapiar o
tancar portes o finestres.
En aquest moment en el Congrés dels Diputats, l'única proposició de Llei presentada per a regular
l'ocupació il·legal d'habitatges és la presentada pel Grup Parlamentari Popular.
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Popular Municipal a l'ajuntament des Mercadal
presenta la següent moció:
1- El Ple de l'ajuntament des Mercadal manifesta el ferm compromís del Consell Insular de
Menorca, amb la defensa del dret a la propietat privada i la lluita contra ocupació il·legal
d'habitatges.
2-El Ple de l'ajuntament des Mercadal acorda un compromís que és compatible amb el suport i
protecció a aquells veïns i famílies que es troben en situació d'emergència social, vulnerabilitat o
exclusió social per motiu d'habitatge.
3-El Ple de l'ajuntament des Mercadal insta al govern d'Espanya a aprovar de manera urgent una
llei que garanteixi el dret constitucional a la propietat privada i combati eficaçment l'ocupació
il·legal d'habitatges.
4- El Ple de l'ajuntament des Mercadal donarà suport a les modificacions legals i les mesures
incloses en la Proposició de Llei orgànica contra l'ocupació il·legal i per a la convivència veïnal i la
protecció de la seguretat de les persones i coses en les comunitats de propietaris presentada pel
Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats.
5- El Ple de l'ajuntament des Mercadal donarà trasllat d'aquest acord al Ministre de Justícia i a la
Presidenta i portaveus dels grups polítics amb representació en el Congrés dels Diputats.
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Intervencions
Sr. Tobal Pons
https://vimeo.com/476191113#t=00h20m30s
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h25m47s
Sr. Tobal
https://vimeo.com/476191113#t=00h28m28s
Sra. Clàudia
https://vimeo.com/476191113#t=00h28m40s
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VOTACIÓ AMB ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL PSOE

Passada la moció a votació és aprovada per unanimitat de tots els membres del consistori i que
estan presents (11) amb l’esmena presentada pel grup municipal PSOE i que literalment copiada
diu:

Esmena de substitució que presenta l’equip de govern a la moció del PP nombre 2 amb
RE 003979 de dia 18 d’octubre de 2020, sobre «ocupació il·legal a l’ajuntament»

Es proposa mantenir l’assumpte i corregir el punt 1 i substituir els punts 2, 3 i 4 de la seva moció
pels següents:
Punt 1
Corregir on posa Consell Insular de Menorca per Ajuntament des Mercadal.
Punt 2
L’Ajuntament des Mercadal manifesta el compromís amb les polítiques actives d’habitatge social
donant suport i protecció als veïns i famílies que es troben en situació d’emergència social,
vulnerabilitat o exclusió social per motiu d’habitatge.
Punt 3
L’Ajuntament des Mercadal insta a totes les forces polítiques amb representació a les Corts
Generals a tenir un paper actiu i propositiu en el tràmit parlamentari que ha de recórrer la
proposició de Llei Orgànica contra l’ocupació il·legal i per la convivència veïnal i la protecció de la
seguretat de ses persones i coses en les comunitats de propietaris.
Punt 4
L’Ajuntament des Mercadal manifesta el seu recolzament a aquelles mesures legislatives i recursos
administratius, policials, judicials que, des de la garantia de la seguretat jurídica, permetin una
major agilització en la defensa del dret a la propietat d’aquells que poden veure aquest dret
vulnerat a conseqüència de l’ocupació il·legal.
Punt 5
El Ple de l'ajuntament des Mercadal donarà trasllat d'aquest acord al Ministre de Justícia i a la
Presidenta i portaveus dels grups polítics amb representació en el Congrés dels Diputats.
URGÈNCIES
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8. PROPOSTA DE BATLIA RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS, DE FET O ARITMÈTICS
DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 10/2020

Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h32m07s
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Prèvia declaració d’urgència adoptada per per unanimitat de tots els membres del consistori i que
estan presents (11 vots a favor), ( 5 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA, 2 del grup PP) es va
sotmetre a debat i votació la següent proposta:
Mitjançant acord del ple municipal adoptat en la sessió ordinària de 30 de setembre de 2020 es va
aprovar la proposta de l’expedient de modificació pressupostària núm. 10/2020. Aquesta proposta
havia estar dictaminada prèviament 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, per 4 vots a favor del grup PSOE, i 4 abstencions 3 del grup ENTESA i 1 del grup PP En la
mateixa comissió es va donar compte i aprovar la rectificació de la proposta de que en l’apartat de
romanents de tresoreria desp. Generals disponibles emprats on diu 71.276,88 ha de dir 44.276,88.
No obstant es va ometre rectificar l’error del romanent de tresoreria disponible i que segons
l’informe de l’interventor era de l’import de 2.119.348,34 i l’ajust en el càlcul dels romanents de
tresoreria despeses generals disponibles no condicionats.
Atès el que disposa l’apartat segon de l’article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el qual copiat diu:

2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atesa la interpretació d'error material que fa la jurisprudència del Tribunal Suprem que, entre unes
altres, en la seva sentència de 15 de febrer de 2006 indica el següent:

«L'error material o de fet es caracteritza per ser ostensible, manifest i indiscutible,
implicant, per si solament, l'evidència d'aquest, sense necessitat de majors raonaments, i
exterioritzant-se "primera facie" per la seva sola contemplació (enfront del caràcter de qualificació
jurídica, seguida d'una declaració basada en ella, que ostenta l'error de dret), per la qual cosa, per
poder aplicar el mecanisme procedimental de rectificació d'errors materials o de fet, es requereix
que concorrin, en essència, les següents circumstàncies: Que es tracti de simples equivocacions
elementals de noms, dates, operacions aritmètiques, o transcripcions de documents, que l'error
s'apreciï tenint en compte exclusivament les dades de l'expedient administratiu en el qual
s'adverteixi, que sigui patent i clar, sense necessitat d'acudir a interpretacions de normes
jurídiques aplicables, que no es procedeixi d'ofici a la revisió d'actes administratius ferms i
consentits, que no es produeixi una alteració fonamental en el sentit de l'acte (doncs no existeix
error material quan la seva apreciació impliqui un judici valoratiu o exigeixi una operació de
qualificació jurídica), que no pateixi la subsistència de l'acte administratiu és a dir, que no generi
l'anul·lació o la revocació d'aquest, quan creador de drets subjectius, produint-se un de nou sobre
bases diferents i sense les degudes garanties per a l'afectat, doncs l'acte administratiu
rectificador ha de mostrar idèntic contingut dispositiu, substantiu i resolutori que l'acte
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rectificat, sense que pugui l'Administració, sota pretext de la seva potestat
rectificatoria d'ofici, encobrir una autèntica revisió, i que s'apliqui amb profund criteri
restrictiu»
Aquesta batlia al Ple de la corporació
PROPOSA:
Rectificar els errors aritmètics de la modificació pressupostària número 10/2020 amb els
següents números:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles final: 2.119.348,34
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats: 620.966,10
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No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà
Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h32m10s
Votació

Passada la proposta a votació és aprovada per 7 a favor, 5 del grup PSOE, i 2 del grup PP, i 4
abstencions del grup ENTESA
9.MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP I DE L’ENTESA
AL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: Modificació del REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
JUNTA LOCAL DE FORNELLS (JLF)
Intervenció del Sr. Marc Riera
https://vimeo.com/476191113#t=00h34m45s
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h36m55s
Sr. Marc Riera
https://vimeo.com/476191113#t=00h46m33s
Sr. Tobal
https://vimeo.com/476191113#t=00h50m33s
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=00h53m09s
Prèvia declaració d’urgència adoptada per 6 vots a favor, ( 4 del grup ENTESA, 2 dels grup PP) i 5
vots en contra del grup PSOE es va sotmetre a debat i votació la següent proposta:
Els grups municipals del partit popular i de l’Entesa hem unit esforços perquè la Junta Local de
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Fornells respecti realment els resultats electorals. Hem de ser conscients que es va
crear amb la voluntat que fos un òrgan de participació i de representació dels veïns i veïnes de
Fornells.
Per tal de garantir que la participació dels membres estigui ben expressada i sigui la representació
real del resultat de les meses electorals de Fornells, la composició del ple de la JLF ha de ser el

resultat d’aplicar la llei d’Hondt entre tots els membres que composen la Junta. No es pot
permetre que la presidència i vicepresidència siguin elegides a dit per la batlia.
Actualment, el reglament de la JLF no respecta la representació democràtica del poble de Fornells,
ja que només 5 dels seus membres s’han nomenat segons els resultats electorals (llei d’Hondt),
mentre que 2 membres són escollits directament pel batle o batlessa de la corporació municipal.
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Per tots els motius exposats anteriorment, els Grups Municipals del PP i de l’Entesa a
l’Ajuntament des Mercadal proposen al Ple l’adopció del següents acords:
1. Canviar la redacció de l’article 7 del Reglament d’organització i funcionament
de la Junta Local de Fornells
On diu:
Una volta nomenats els vocals proposats per cadascun dels partits polítics segons marca l'article 8,
el batle prèvia consulta amb els citats vocals, nomenarà el/la president/a i el/la vicepresident/a de
la Junta Local de Fornells d’entre els regidors de la Corporació i del seu nomenament en
donarà compte al plenari municipal.
Substituir per:
Una volta nomenats els vocals proposats per cadascun dels partits polítics segons marca l'article 8,
el batle prèvia consulta amb els citats vocals, nomenarà el/la president/a i el/la vicepresident/a de
la Junta Local de Fornells d’entre els vocals que hagin estat nomenats i del seu nomenament
en donarà compte al plenari municipal.
2. Canviar la redacció de l’article 8, punt 4 del Reglament d’organització i
funcionament de la Junta Local de Fornells
On diu:
4. El Plenari estarà integrat per cinc vocals que seran nomenats per l'Alcaldia a proposta dels
partits polítics amb representació a l'àmbit de la Junta Local de Fornells (empadronats a Fornells o
Ses Salines). S'aplicarà el sistema d'Hondt per determinar el nombre de vocals que pot proposar
cada partit en funció del resultats electorals en la mesa de Fornells i Ses Salines, si està
diferenciada o a les dues meses de Fornells si no hi estassin.
Els cinc vocals proposats no poden ser regidors de la Corporació; obligatòriament han
d'haver estat empadronats al nucli de Fornells o Ses Salines almenys 1 any abans del dia en que
se celebren les eleccions municipals; han de ser majors d'edat; no han d'estar inclosos a alguna
causa de inelegibilitat o incompatibilitat prevista per la legislació de règim local per al
desenvolupament del càrrec de regidor.
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Substituir per:
4. El Plenari estarà integrat per set vocals que seran nomenats per l'Alcaldia a proposta dels
partits polítics amb representació a l'àmbit de la Junta Local de Fornells (empadronats a Fornells o
Ses Salines). S'aplicarà el sistema d'Hondt per determinar el nombre de vocals que pot proposar
cada partit en funció del resultats electorals en la mesa de Fornells i Ses Salines, si està
diferenciada, o a les dues meses de Fornells si no hi estiguessin.
Els set vocals proposats obligatòriament han d'haver estat empadronats al nucli de Fornells o Ses
Salines almenys 1 any abans del dia en que se celebren les eleccions municipals; han de ser
majors d'edat; no han d'estar inclosos a alguna causa d’inelegibilitat o incompatibilitat prevista per
la legislació de règim local per al desenvolupament del càrrec de regidor.
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El/la president/a i vice-president/a, respectivament, seran elegits, d’entre els membres que formen
la JLF i per votació de tots els membres, d’acord amb el següent procediment:
a) Poden ser candidats a president/a o vice-president/a qualsevol dels membres presentats
pels partits polítics.
b) Es faran dues votacions separades: en primer lloc es votarà als candidats per
President/a i en segon lloc als candidats a vice-president/a. Seran proclamats president/a i
vice-president/a respectivament qui obtingui la majoria de vots en cada elecció.
c) En cas d’empat en el nombre de vots, s’elegirà com a president/a o vice-president/a al
candidat/a del partit que hagi obtingut més vots en la Mesa de Fornells – Ses Salines, si
està diferenciada, o a les dues meses de Fornells si no hi estiguessin. En el cas d’empat en
el nombre de vots dels partits serà designat per sorteig.
d) El Ple de la Junta Local de Fornells elevarà el nomenament del President/a i vicepresident/a al Ple de la Corporació per a la seva ratificació.
e) En el supòsit cessament del president/a o vice-president/a per causa diferent a l’extinció
del termini per el qual foren nomenats, s’haurà de procedir a fer una nova elecció amb el
mateix procediment anterior, i elevar el resultat al Ple per a la seva ratificació.
3. A partir del dia següent de l’aprovació d’aquesta moció, i mentre la modificació del reglament de
la JLF no estigui publicada al BOIB, els acords presos per la Junta Local de Fornells queden sense
efecte legal. Així mateix, no es podrà convocar cap plenari fins que entri en vigor la modificació del
reglament.
4. L’Ajuntament des Mercadal tramitarà tant prest com sigui possible aquests acords, i una vegada
estigui publicada la modificació del reglament al BOIB, es procedirà a fer efectiu el nomenament
dels nous 7 membres de la Junta Local de Fornells amb un termini no superior als 15 dies hàbils
després de la seva aprovació.
Intervencions
Sr. Marc Riera
https://vimeo.com/476191113#t=00h56m28s
Sra. Secretaria
https://vimeo.com/476191113#t=01h01m30s
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Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h04m21s
Sr. Marc Riera
https://vimeo.com/476191113#t=01h04m45s

Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h05m24s
Sra. Eulàlia Garriga
https://vimeo.com/476191113#t=01h09m58s
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Sr. Marc Riera
https://vimeo.com/476191113#t=01h11m46s
Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h13m35s
Votació
Passada la proposta a votació es aprovada per 6 vots a favor, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP i
5 vots en contra del grup municipal PSOE amb esmena de viva veu del grup ENTESA en el Punt 3 i
que consisteix

3. A partir del dia següent de l’aprovació d’aquesta moció, i mentre la modificació del reglament de
la JLF no estigui publicada al BOIB, es suspèn l’aplicació del reglament actual.
10 PRECS I PREGUNTES
Preguntes per escrit ple del 28-10-20
El grup municipal de l'Entesa presenta les següents preguntes per escrit pel ple de dia 28-10-20
1. Sancions per incompliment COVID-19.
Quantes actes ha aixecat la policia amb propostes de sanció per incompliment de la normativa
COVID-19 des de que es va decretar l’estat d’alarma el passat mes de març i quantes d'aquestes
s'han executat?
2. Expedient disciplina urbanística
Quin és l’estat de l'expedient de disciplina urbanística de l'Hotel Castell Playa de l'Arenal d’en
Castell.
3. Sala Multifuncional des Mercadal i Ca n’Ángel, sol·licitam:
Memòria d’activitats i econòmica de l’any 2019
4. Serveis del centre de Persones Majors, sol·licitam:
Memòries corresponents als anys 2017 i 2018
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Preguntes orals de la Sra. Belín Moll:
Demana pel pla de remodelació dels parcs infantils
Respon el Batle
https://vimeo.com/476191113
https://vimeo.com/476191113#t=01h18m33s
Es Batlle va donar una relació al PP on hi havia uns cent mil i pico euros per poder executar aquest
parc i està pendent de la partida pressupostària i s’ha d’acabar de mirar amb intervenció per veure
si aquestes partides, que eren IFS (inversions financerament sostenibles), si a partir de que el
Parlament va aprovar-les, sembla que es podria emprar, i si és així, s’hauria de convocar un Ple
extraordinari perquè sinó no s’arriba a final d’any. S’estudiarà aquests dies.
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Demana ple carril bici del c/ de Ses Salines
Respon el Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h19m44s
És un projecte que està demanat al Consell Insular de Menorca, a la Conselleria de carreteres.
Tenien un problema amb les seccions de la carretera, ja que no hi havia un pla de carril bicis. En
aquest moment està en tràmit ambiental. La voluntat de l’Ajuntament és que es faci just es pugui,
l’abans possible, ja que és un perill amb el camí de cavalls i fa estona que va el tema.
Demana per si el problema de l’acabament de les obres de FOR2 es degut a un
problema amb una canonada que no es pot donar el final d’obra i aconseguir
l’autorització d’Indústria
Respon el Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h21m01s
El Batle desconeix el que li diu la Sra. Belín, però es pot assabentar. El cap d’obra, mitjançant el
Director d’Indústria, va dir que en aquest moment estan pendents que Indústria signi unes
autoritzacions.
Demana per quin és el cost del manteniment del recinte firal
Respon el Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h21m42s
El Batle ara mateix no li pot dir, però no fa massa es va canviar la coberta i li van posar aïllament,
el qual va costar entre 60 i 70 mil euros aproximadament. Després hi ha millores com els banys i
despeses de la policia i l’arxiu.
Demana per la instal·lació de la carpa de la fira del cavall a la plaça Pere Camps i poder
dur a terme alguna activitat per les festes de Nadal
Respon el Batle i la Sra. Regina Sintes
https://vimeo.com/476191113#t=01h23m41s
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El Batle diu que és una carpa molt complicada i molt difícil de muntar, també
s’haurien de fer uns forats i no ho recomana.
La Sra. Regina Sintes diu que per muntar-la es necessiten 2 camions, un hidràulic de Tavema i 6 o
7 homes fent feina 2 dies. Aquest acarpa es va muntar al Recinte Firal i ja es va preparar per
adaptar-la altres anys. Pensa que el terra d’una plaça no és tan adient com el terra del Recinte,
inclús van provar de posar-la al Claustre del Carme i no van poder.
Demana per l’aforament al camí de cavalls
Respon el Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h26m22s
El Batle diu que és difícil de determinar, ja que està a l’aire lliure i es pot mantenir bé la distància.
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Preguntes orals del Sr. Joan Palliser
1. Sabem per quins motius l’apartat de queixes de la pàgina web no funciona?
Respon el Sr. Javier
https://vimeo.com/476191113#t=01h26m22s
El Sr. Javier Periañez té constància que es van contestant les qüestions que els hi fan, tant per email com per telèfon i es van contestant, però miraran la pàgina web, a veure que passa.
Al Batle li estranya, ja que li arriben les queixes.
2. Baranes zona esportiva. Ara només hi ha les del pont.
Respon el Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h28m42s
El Batle té previst posar baranes a la zona esportiva, tenen diversos pressupostos, com també
s’està preparant per posar baranes a l’altre banda dins el projecte de l’escola.
3. Obres de les 2 plantes superiors de l’antiga unitat sanitària:
Quan està previst que s’inicien les obres per posar en marxa el Centre de creació
artística?
Quins tràmits falten?
Respon el Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h29m56s
El Batle comenta que justament el Decret s’ha signat aquesta setmana i serà imminent i la licitació
sortirà ja. Calcula que el termini serà d’uns 2 o 3 mesos.
4. Serveis Socials:
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Ja fa unes setmanes que els Serveis Socials Municipals compten només amb
l’educadora i amb la treballadora social de reforç que es va contractar amb motiu de la COVID-19 i
falten cobrir les places de personal de Treball social i de Psicologia. Des de finals d’estiu s’està
donant un important ’increment de demandes d’ajudes socials.

Quines mesures s’han pres per atendre totes aquestes demandes i quines accions
tenen previstes per mantenir l’atenció social que pot necessitar la ciutadania del
nostre municipi?
Respon el Sr. Batle
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https://vimeo.com/476191113#t=01h31m20s
El Batle diu que justament han tingut avui una reunió amb Serveis Socials sobre aquest tema i
comenta que el Consell té una Borsa de feina i els hi han consultat si hi hauria la possibilitat
d’agafar algú de la seva borsa. L’actual Treballadora Social vol treballar en aquest Ajuntament.
Després està el tema de la Psicòloga, i es demanarà si es pot agafar mitjançant un conveni,
alguna persona d’aquesta borsa del Consell, així s’evitaria fer tot el procès de concurs.
També comenta que les persones necessitades han baixat bastant, però no vol dir que continuï
així.
5. Punt d’Informació Juvenil.
Quina és la situació actual del personal de juventud? Amb quantes persones es compte ara
mateix?
Respon la Sra. Regina
https://vimeo.com/476191113#t=01h33m54s
La Sra. Regina Sintes comenta que hi ha el tècnic de joventut, que ja fa molt que hi és, inclús es
va xerrar que l’Educadora Social formés part de l’equip del Casal de joves. Actualment fa 2
capvespres al Casal.
Pensen posar algún reforç?
Respon la Sra. Regina
https://vimeo.com/476191113#t=01h35m02s
La Sra. Regina comenta que els reforços per part de subvencions del SOIB són de poc temps i no
és gaire bo que hi hagi tanta alternança, ja que els joves quan agafen confiança amb el personal,
ja se’ls hi acaba el contracte. La Sra. Regina sap que és necessari posar reforços, però no a través
del SOIB.
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També creu que si s’han de fer activitats a l’aire lliure, ja que dins el casal és
complicat, agafarien a alguna persona de reforç a través de Sa Xaranga o Biosport.
6. Xarxes socials
És un tema que ve repetint des de fa temps, però darrerament hem pogut veure que al facebook
personal del Sr Ametller s’han publicat un sèrie d’entrades sobre el nostre municipi i les actuacions
de l’Ajuntament. Curiosament l’endemà de fer-ho vostè a nivell particular es publicava el mateix
escrit a les xarxes social de l’Ajuntament.
Per açò li demanam, Sr. Ametller, si vostè escriu aquestes publicacions i després l’Ajuntament les
copia, o des de l’Ajuntament es fan aquests escrits i vostè és el primer en publicar-ho?
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Respon el Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h37m45s
El Batle diu que ell ho publica obert a tothom i ho comunica a l’Ajuntament per a que es pugui
transmetre des de la seva pàgina. També diu que hi han coses que publica l’Ajuntament que ell no
publica, que l’important és que la gent estigui informada i tinguin coneixement de els coses que
fan. Comenta que ara hi han més mitjans de comunicació com el whatsapp.
Pensam que es tracta d’una actuació molt greu perquè vostè està donant dades de
l’Ajuntament per benefici propi i, a més, s’està emprant treballadors municipals i
difondre unes actuacions en el seu perfil personal quan són unes actuacions
municipals.
Respon el Sr. Batle
https://vimeo.com/476191113#t=01h39m22s
El Batle diu que la seva pàgina personal és solament seva i ningú escriu allà. Si que és possible
que la gent tingui coneixement de notícies per altres mitjans abans que des de l’Ajuntament, ell
mateix s’ entera de segons quines coses per altres partits i creu que no hi hagi cap problema,
tothom té llibertat d’expressió. Una altre cosa seria que utilitzés personal de l’Ajuntament per
escriure a la seva pàgina personal.
Prec
Com a membres d’aquest plenari municipal i responsables també del que es publica des de
l’Ajuntament, pregam que com equip de govern evitin l’ús per a profit particular de tot el que fa
referència a l’Ajuntament, i evitin també continguts personals de regidors o personal municipal en
les xarxes socials de l’Ajuntament o la Sala Multifuncional, que res tenen a veure amb el que
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organitza l’Ajuntament o té lloc al nostre municipi.

Com a regidors i regidores d’aquest ajuntament, ens fan vergonya, per exemple,
algunes de les publicacions del facebook de la Sala Multifuncional que no tenen res a
veure amb la seva activitat:

 Publicació d’una notícia sobre el Sr. Amancio Ortega
 Es publica una notícia d’Última hora sobre l’accés dels espanyols a un ingrés mensual extra.
 Publicació de fotos d’excursions o dinars al camp o de records d’infantesa.
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En canvi, tan sols es divulga les publicacions que es remeten des de l’Ajuntament, pràcticament no
hi ha cap publicació pròpia sobre els actes celebrats a la sala o els que que hi tindran lloc
properament
Pensin en la utilitat d’aquesta xarxa social i de la imatge que es dona com a Ajuntament que
gestiona la sala.
A la població no li serveix de res seguir el facebook de la Sala Multifuncional si pràcticament no es
publiquen continguts relacionat amb els actes que en ella s’hi celebren.
Analitzin si és convenient tenir un perfil de facebook de la Sala Multifuncional si no se’l dota de
contingut relacionat amb les activitats que tenen lloc a la pròpia sala.
El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Ester Allès
Coll, secretària de l'Ajuntament des Mercadal, i es troba allotjat per a les comprovacions de les
signatures digitals a:
https://drive.google.com/drive/folders/1mH90s-3v3TyIxAyLN6ewjOCqd5zWFYBy?usp=sharing

Ester Allès Coll
Francisco Javier Ametller
10/11/2020 12:30:08Carrer Major,
Pons
16 - 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) - Tel. 971.37.50.02 – Fax 971.37.55.76
Signatura electrònica
10/11/2020 13:19:42
Correu electrònic: general@esmercadal.es
Es Mercadal
El batle
Es Mercadal

