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 27/01/2021
La secretària
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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2020
Caràcter: extraordinari
Dia: 18 de desembre de 2020
Hora: de 12h, en primera convocatòria a 13h 45’
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
Sr. 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 (25/11/2020)
Intervencions
Pel Sr. Batle es demana si hi ha alguna intervenció en aquest punt sobre la proposta d’aprovació
de l’acta anterior de dia 25/11/2020, intervenint el Sr. Tobal Pons Sintes que diu que en els
assistents on diu Sra. Cristóbal Pons Sintes hauria de dir Sr.
Votació

Passada la proposta d’aprovació de l’acta de data 25/11/2020 és aprovada per unanimitat de tots
els membres del consistori i que estan presents (11), 5 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del
grup PP
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Es canvia el debat i la votació dels assumptes de l’ordre del dia a tractar
2.(7)
PROPOSTA
(E0097/2020/3019)

D’APROVACIÓ

INICIAL

DELS

PRESSUPOSTS

2021

Es ret compte de la proposta d’aprovació inicial dels pressupostos per a l’any 2021, la qual va ser
dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura,
Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 15 de desembre de 2020, favorablement
per 4 vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions, 3 del grup ENTESA i 2 del grup PP, i que
copiada diu:
PROPOSTA DE BATLIA
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Assumpte: Pressupost general de l’Ajuntament 2021
Vist el pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2021, i tota la documentació que consta a
l’expedient de referència i que va ser dictaminat a la Comissió informativa extraordinària
d’Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea Social del passat dia 15 de desembre de 2020.
Aquesta batlia fent ús de les seves atribucions i d’acord amb l’establert amb l’art. 22.2 de la Llei
7/95 de 2 d’abril, reguladora de bases de Règim Local, al Ple de la corporació,
PROPÒS: 1. Aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2021 i les seves
Bases d’execució en la redacció de les esmenes presentades
2. Aprovar la plantilla de personal, funcionari, laboral i eventual al pressupost
3. Exposar al públic durant un termini de 15 dies hàbils aquest Pressupost i la plantilla de personal
mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler d’edictes, els quals s’elevaran a definitius en cas que no
s’hi presentin reclamacions en contra.
Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=00h01m39s
Sr. Tóbal Pons
https://vimeo.com/500381414#t=00h14m21s
Sr. Joan Palliser
https://vimeo.com/500381414#t=00h18m05s
Sr. Batle
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https://vimeo.com/500381414#t=00h27m04s
Sr. Joan Palliser
https://vimeo.com/500381414#t=00h39m35s
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=00h42m53s
Votació
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Passada la proposta a votació es aprovada per 7 vots a favor 5 del grup PSOE, i 2 del grup PP
i 4 abstencions del grup ENTESA
3. (6) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RLT DE L’AJUNTAMENT
DES MERCADAL (E0352/2020/3180)
Es ret compte de la proposta d’aprovació de la modificació de la RLT de l’Ajuntament, la qual va
ser dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern,
Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 15 de desembre de 2020,
favorablement per 4 vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions, 3 del grup ENTESA i 2 del grup
PP, i que copiada diu:
PROPOSTA DE BATLIA
Exp. E0352/2020 003180
Assumpte: Modificació de la relació de llocs de feina de l’Ajuntament des Mercadal
En data 14 de desembre de 2020 per part d’aquesta Batlia es va subscriure la següent proposta
per a ser dictaminada en la comissió informativa d’hisenda:
«Atès que l’art. 90.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local estableix que les
corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treballs existents en la seva organització
que, segons la mateixa norma, és competència del Ple de la corporació.
Atès que l’aplicació dels increments que la majoria dels anys estableixen les lleis de pressupostos
generals de l’estat de cada any fan necessària la modificació dels complements específics amb la
quantia allà indicada i que, així mateix, és el moment adequat per realitzar les adequacions
puntuals i excepcionals que faci necessària l’organització de l’Ajuntament. Tenint en compte que
les modificacions indicades impliquen modificar la relació de llocs de treball, és aconsellable
tramitar la seva modificació de forma paral·lela a la del Pressupost General de l’Ajuntament, per
aconseguir la coherència entre els dos acords.
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Atès que la darrera jurisprudència del Tribunal Suprem indica que el tràmit més correcte és
l’aprovació independent com un punt a part de l’ordre del dia. Atès que en la Llei de Pressupostos
de l’Estat per al 2021, aprovada pel Congrés el 3 de desembre del 2020, però encara en tràmit al
Parlament, es preveu un increment de les retribucions dels empleats públics del 0,9%.
En base a les anteriors consideracions, es proposa acordar:
1er. Modificar la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament des Mercadal, que restarà
redactada en els termes que s’indiquen en els fulls adjunts.
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2on. La modificació proposada entrarà en vigor després de la seva publicació, amb efectes de l’1
de gener del 2021.
3er. L’increment del 0,9% que s’incorpora a la relació de llocs de treball modificada queda
condicionat a l’aprovació de la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2021 i no es podrà aplicar fins
que aquesta es produeixi i amb els efectes que s’aprovin. Fins aquest moment s’aplicaran els
imports indicats en primer lloc com a “import base” i que són els vigents en l’actualitat.
4rt. Publicar aquest acord i la relació de llocs de treballs modificada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.» Atès que consta informe de l’interventor municipal emès data 11/12/2020
Atès que s’ha comprovat que en l’annex de la modificació de la relació de llocs de feina figura el
canvi numèric de les places de policies de segona activitat, en relació a l’anterior relació, passant
de 3 a 5 policies a segona activitat, si bé no consta l’argumentari del canvi d’aquesta modificació,
s’ha d’esmenar la proposta amb els següents termes.
Atès que en el mes de juny de 2019 es van presentar dues sol·licituds per part de dos agents de la
policia local, el Sr. Alonso Martín i el Sr. Martín Baños de passe a segona activitat per qüestions
metges.
Atès que es van tramitar aquestes sol·licituds segons el disposat en els articles 55, 56 i 59 a 61 de
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i els articles
151 a 153 i 155 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de
desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears.
Atès que es van iniciar per tant els corresponents procediments de declaració de la situació de
segona activitat del Sr. José Fernando Alonso Santiago i del Sr. Antonio Martin Baños, pertanyents
al cos de la Policia Local de l’Ajuntament des Mercadal, per causa d’insuficiència d’aptituds
psicofísiques d’acord amb l’article 59 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears.
Atès que es van constituir els tribunals mèdics corresponents encarregats de la valoració mèdica,
previ la designació d’un facultatiu metge a instàncies dels interessats i es va dictaminar
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favorablement el passe d’aquestes agents a segona activitat.
Atès per tant que es necessari que es modifiqui la relació de llocs de feina actual, per tal de que
reflecteixi la situació actual dels dos policies, com a personal de segona activitat.
Aquesta batlia al ple de la corporació PROPÒS:
1er. Modificar la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament des Mercadal, que restarà
redactada en els termes que s’indiquen en els fulls adjunts i que també suposa modificar la relació
de llocs de treball del personal funcionari de l’Ajuntament des Mercadal, en el sentit que les 14
places del lloc de treball de l’escala bàsica de Policia Local es redueixin a 12 i les 3 places d’escala
bàsica 2ª activitat s’incrementin a 5, sense alterar-se la retribució.

Identif. doc. elect.: ES-07037-2021-18298465-9E47-4890-A905-C540EE02E620 22/01/2021 11:32:57 Pag.:5/21
Ajuntament des Mercadal-07037- Org.:L01070374 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmercadal/validardoc.aspx

2on. La modificació proposada entrarà en vigor després de la seva publicació, amb efectes de l’1
de gener del 2021.
3er. L’increment del 0,9% q que s’incorpora a la relació de llocs de treball modificada queda
condicionat a l’aprovació de la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2021 i no es podrà aplicar fins
que aquesta es produeixi i amb els efectes que s’aprovin. Fins aquest moment s’aplicaran els
imports indicats en primer lloc com a “import base” i que són els vigents en l’actualitat.
4rt. Publicar aquest acord i la relació de llocs de treballs modificada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.»
No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà
Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=00h43m55s
Sra. Belín Moll
https://vimeo.com/500381414#t=00h45m04s
Sr. Joan Palliser
https://vimeo.com/500381414#t=00h45m41s
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=00h46m03s
Votació
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Passada la proposta a votació es aprovada per unanimitat de tots els membres del consistori i que
estan presents (11), 5 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP
4. (2) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE
DIVERSES FACTURES (E0117/2020/3047)
Es ret compte de la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses
factures, la qual va ser dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda,
Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 15 de desembre de
2020, favorablement per 4 vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions, 3 del grup ENTESA i 2 del
grup PP, i que copiada diu:
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PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DIVERSES
FACTURES
1. Atès que s’han presentat al registre de factures d’aquest Ajuntament les factures incloses en la
relació de factures núm. 32/2020, corresponent a diverses aplicacions del capítol 2, amb un import
total de 36.728,14 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 14.259,97 euros. Inclou les següents
empreses, imports i prestacions:
* ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global de
14.259,97 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 de 22.468,17 euros. Inclou les
següents empreses, imports i prestacions:
* ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import
global de 6.194,49 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat desert.
* Telefónica de España, SA, d’un import global de 1.184,47 euros, i Telefónica Móviles España, SA
(47,37 €), pel servei telefònic
* Taller Pons Seguí, SL (2.593,13€),pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
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* A. Palliser, SL (4.056,46€), pel subministrament de materials de manteniment i obres
* Sonepar Iberica, SAU (2.267,88 €) i Energema Menorca (155,19€), pel subministrament de
material elèctric.
* Marcas Viales Menorca, SL (422,46€), pel subministrament de senyalitzacions.
* Estación Servicio Mercadal, SL (1.540,25 €), pel subministrament de combustible.
* Mapfre España, compañía de seguros y reaseguros, SA, amb un import de 3.806,72 i Seguros
Catalana de Occidente, SA, pel servei d’assegurança d’accidents amb per un import de 199,75
euros.
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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.
En base a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1er Aprovar, amb càrrec 2on. les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient, del
pressupost del 2020, el reconeixement extrajudicial de crèdits dels següents dèbits, proveïdors,
conceptes i imports:
* ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global de
14.259,97 euros.
* ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import
global de 6.194,49 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat desert.
* Telefónica de España, SA, d’un import global de 1.184,47 euros, i Telefónica Móviles España, SA
(47,37 €), pel servei telefònic
* Taller Pons Seguí, SL (2.593,13€),pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
* A. Palliser, SL (4.056,46€), pel subministrament de materials de manteniment i obres
* Sonepar Iberica, SAU (2.267,88 €) i Energema Menorca (155,19€), pel subministrament de
material elèctric.
* Marcas Viales Menorca, SL (422,46€), pel subministrament de senyalitzacions.
* Estación Servicio Mercadal, SL (1.540,25 €), pel subministrament de combustible.
* Mapfre España, compañía de seguros y reaseguros, SA, amb un import de 3.806,72 i Seguros
Catalana de Occidente, SA, pel servei d’assegurança d’accidents amb per un import de 199,75
euros.
2on Les anteriors factures van a càrrec de les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient
del pressupost de l’any 2020.
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Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=00h47m38s
Votació

Passada la proposta a votació es aprovada per 5 vots a favor del grup PSOE, i 6 abstencions, 2 del
grup PP i 4 del grup ENTESA
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5. (3) PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS EN RELACIÓ AMB LA CARTOGRAFIA I LA
INFRAESTRUCTURA DE DADES ESPACIALS DE MENORCA (IDE MENORCA)
(E0446/2020/3169)
Es ret compte de la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els ajuntaments en relació amb la cartografia i la infraestructura de dades espacials de
Menorca, la qual va ser dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Comptes,
Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 15 de
desembre de 2020, favorablement per 4 vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions, 3 del grup
ENTESA i 2 del grup PP, i que copiada diu:
PROPOSTA DE BATLIA
Exp. E0446/2020/3169
Assumpte: Aprovació del conveni amb el CIM per a la cartografia i la infraestructura de
de dades espacials de Menorca
Atès que en data 16 de juliol de 2001 es va signar el primer conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i els ajuntaments en matèria de cartografia i sistemes d’informació
geogràfica. I que en data 3 de febrer de 2005 es va donar continuïtat als objectius del conveni
amb la signatura d’un nou conveni que, mitjançant diferents pròrrogues, va estendre la seva
vigència fins a 31 de desembre de 2013.
Atès que dia 2 de gener de 2017 es va signar el conveni vigent en aquest moments i que finalitza
dia 1 de gener de 2021.
Atès que mitjançant acord del Consell Executiu del CIM adoptat en sessió ordinària de dia 30 de
novembre de 2020 es va aprovar el conveni de col·laboració entre el CIM i els ajuntaments en
relació amb la cartografia i la infraestructura de dades espacials de Menorca (IDE Menorca),
segons el text transcrita més avall de l’acord en annex.
Atès que en data 10/12/2020 es va emetre informe de l’interventor municipal en sentit favorable
amb una sèrie de observacions i que transcrit es diu:
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«Es presenta a informe el Conveni amb el Consell Insular de Menorca, i altres ajuntaments per a la
cartografia i la infrastructura de dades espacials de Menorca durant els anys 2021 a 2024,
prorrogable quatre anys d’acord amb la Llei 40/2015. Es tracta d’una subvenció exclosa en l’àmbit
d’aplicació de la Llei 38/2033, de 17 de novembre, general de subvencions.
El contingut del conveni i la memòria compleixen amb els requisits i el procediment previst en la
Llei 40/2015. Tanmateix, la descripció de la competència de les parts per subscriure el conveni es
limita a referir-se a l’obligació genèrica establerta a través de la Llei 14/2010, quan possiblement
es podria acollir a l’apartat c) Ordenació del territori, urbanisme i disciplina urbanística, de la Llei
20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears.
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Així mateix, segons el pacte novè el conveni finalitza l’1 de gener del 2025, quan en les obligacions
econòmiques (pacte segon) no s’especifica crèdit pressupostari per aquest exercici.
La vigència el conveni s’inicia l’1 de gener del 2021, moment a partir del qual comença a produir
efectes de caràcter econòmic. Per aquest motiu, el compromís de despesa afecta a l’exercici del
2021. És notori que l’Ajuntament, a data actual, no té aprovat el pressupost d’aquell exercici, per
la qual cosa no es pot comprometre despesa. Val a dir que l’article 174 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals estableix que l’autorització o realització de despeses de caràcter
pluriennal se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Així mateix, només es poden adquirir compromisos de despesa que s’hagin d’estendre a exercicis
posteriors als quals s’autoritzen, en alguns casos, entre els quals es troben les transferències
corrents derivats de convenis amb altres administracions públiques, sempre que la seva execució
s’iniciï en el propi exercici.
Per aquest motiu, l’acord que aprova el conveni haurà d’especificar:
1) Que la seva aprovació resta condicionada als crèdits que per cada any de la vigència del
conveni autoritzin els respectius pressupostos anuals.
2) Que l’aprovació i subscripció del conveni no suposa l’inici de la seva execució ni
l’autorització de cap despesa en el pressupost del 2020, sinó que tan sols es començarà a
executar el 2021, per la qual cosa la seva executivitat resta condicionada a la fiscalització
prèvia de la despesa quan el pressupost estigui degudament aprovat.
3) Que la seva vigència ordinària finalitza el 31 de desembre del 2024, en coherència amb
les obligacions econòmiques que s’hi estableixen.
En la tramitació de l’expedient, així com en el seu contingut, es compleix amb la normativa vigent
pressupostària i comptable.
L’òrgan competent per aprovar la despesa és el plenari de l’Ajuntament.
En els anteriors termes es pot informar favorablement la signatura del conveni, amb les
observacions apuntades sobre el contingut del conveni, la seva finalització i la necessària
fiscalització prèvia de la despesa quan s’aprovi el pressupost de l’any 2021»
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Atès que es considera d’interès municipal continuar amb la col·laboració amb el Consell en matèria
de cartografia i consolidar, millorar i mantenir la infraestructura única i comuna per tal de donar
resposta a les necessitats específiques i complir alhora les directrius de la normativa sectorial
vigent.
En virtut de les atribucions que m’han estat conferides al Ple de la corporació
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre el CIM i els ajuntaments en relació amb la
cartografia i la infraestructura de dades espacials de Menorca (IDE Menorca) amb les següents
condicions:
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1) Que els crèdits previstos per cada any de la vigència del conveni hauran de ser
autoritzats en els respectius pressupostos anuals, o sigui, els dels anys 2021, 2022, 2023 i
2024.
2) Que l’aprovació i subscripció del conveni no suposa l’inici de la seva execució ni
l’autorització de cap despesa en el pressupost del 2020, sinó que tan sols es començarà a
executar el 2021, per la qual cosa la seva executivitat resta condicionada a la fiscalització
prèvia de la despesa quan el pressupost estigui degudament aprovat.
3) Que la vigència ordinària del conveni finalitza el 31 de desembre del 2024, en
coherència amb les obligacions econòmiques que s’hi estableixen.
SEGON: Notificar l’acord que finalment s’adopti al CIM
No obstant el Ple amb el seu superior criteri, resoldrà
Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=00h48m56s
Votació

Passada la proposta a votació es aprovada per unanimitat de tots els membres del consistori i que
estan presents (11), 5 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP
6. (4) PROPOSTA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS
PRESTATS AL CENTRE DE PERSONES MAJORS DES MERCADAL (E0028/2019/1260)
Es ret compte de la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de prestació dels serveis
socials prestats al centre de persones majors des Mercadal, la qual va ser dictaminada a la
Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social
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Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 15 de desembre de 2020, favorablement per 4 vots a
favor del grup PSOE, i 5 abstencions, 3 del grup ENTESA i 2 del grup PP, i que copiada diu:
PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Proposta atorgament pròrroga del contracte de prestació dels serveis
socials prestats al Centre de Persones Majors des Mercadal
ANTECEDENTS DE FET
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Primer: Mitjançant acord de ple Municipal de 7 d’octubre de 2016 es va adoptar el següent acord:

1) Adjudicar el contracte dels Serveis Socials prestats al centre de persones grans des Mercadal a
l’empresa SSR HESTIA SL, en ser l’oferta més avantatjosa segons les puntuacions atorgades per la
Mesa de Contractació, per la quantitat anual de SET-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS
DINOU euros AMB DIVUIT CÈNTIMS (744.519,18 €) més IVA (74.451,92 €), d’acord amb els plecs
de clàusules administratives i tècniques i l’oferta i millores presentades per l’esmentada empresa.
2) Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30.2311.22799 de
l’any 2016. En els pressuposts dels anys 2017, 2018, 2019. 2020 i següents en cas de pròrroga, es
dotaran les quantitats necessàries per atendre aquest contracte.
3) Comunicar aquesta Resolució a les empreses que han participat en la licitació i publicar-la en el
Perfil del Contractant.
4) L'adjudicatari haurà de formalitzar el contracte, formalització que no podrà efectuar-se abans
que transcorrin 15 dies des que es remeti la notificació d'aquesta adjudicació als licitadors.
Posteriorment, es requerirà l'adjudicatari que el formalitzi en un termini no superior a 5 dies, en
cas de no haver-s’hi presentat recursos en contra.
5) Facultar el batle perquè signi el contracte corresponent.
Segon: En data 22 de desembre de 2016 es va formalitzar el contracte entre l’Alcalde i el Sr.
Ernesto Roca Sierra en representació de SSR HESTIA SL, per a la prestació dels Serveis Socials
prestats al centre de persones grans des Mercadal, per la quantitat de SET-CENTS QUARANTAQUATRE MIL CINC-CENTS DINOU euros AMB DIVUIT CÈNTIMS (744.519,18 €) més IVA
(74.451,92 €), amb efectes de l’1 de gener del 2017, dia de l’inici de l’execució del mateix.
Tercer: Atès que la clàusula tercera del contracte i la clàusula sisena del plec de clàusules
administratives disposen el següent:
Clàusula tercera del contracte:

«Els serveis objecte d’aquest contracte hauran de començar el dia 1 de gener de 2017. La
contractació tindrà una durada de QUATRE anys. L’Ajuntament podrà acordar la pròrroga del
contracte per un termini màxim de DOS anys més. S’acordarà de forma expressa i serà obligatòria
per l’empresari».
Clàusula sisena del Plec de clàusules administratives particulars: Durada del contracte
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«Aquest contracte tindrà una durada de QUATRE (4) ANYS, des del dia 1 d’octubre de 2016, del
dia 1 del mes següent al qual es formalitzi. No obstant això, en cas que el Consell Insular de
Menorca no hagi emès l’autorització de funcionament de l’esmentada data, se suspendrà l’inici de
la prestació del contracte fins que s’obtingui. El còmput del termini de durada del contracte
coincidirà amb l’inici de la prestació del servei.
L’Ajuntament podrà acordar la pròrroga del contracte per un termini màxim de DOS anys.
S’acordarà de forma expressa i serà obligatòria per a l’empresari».
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Quart: Atès que l'objecte del contracte és la prestació dels serveis residencials i estades diürnes
per persones en situació de dependència i elaboració de menjars a domicili, en el centre de
persones majors des Mercadal, i en sessió ordinària de dia 31 de juliol de 2019 es va aprovar la
modificació de la seva clàusula 16.5 pel que fa a l’elaboració i preparació dels menjar a domicili,
incrementant l’import del contracte.
Cinquè: Atès que en data 31 de desembre de 2020 finalitza el termini de 4 anys, aquesta Batlia
considera necessari i justificat acordar la seva pròrroga per 2 anys més ja que es tracta d’un servei
bàsic i essencial d’obligada prestació per l’Ajuntament que actualment es gestiona de forma
indirecta i que garanteix el benestar de les persones dependents que es troben en règim d’acollida
al centre i aquelles altres que hi ingressin en el futur.
En virtut de les facultats conferides aquesta Batlia, al Ple de la corporació
PROPÒS:
PRIMER: Atorgar la pròrroga del contracte dels serveis socials prestats al centre de persones
majors des Mercadal signat en data 22 de desembre de 2016 per l’Ajuntament des Mercadal i
l’empresa SSR HESTIA S.L. amb NIF B64069412, per un termini de 2 anys, com estableix la
clàusula tercera del contracte. La despesa del 2021, per import anual de 873.398,66 euros, IVA
inclòs, abans de la revisió de preus, anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 30.2311.22799 i
resta condicionada a l’aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament pel 2021. Quan
s’aprovi el pressupost del 2021 i es coneguin els índexs necessaris per a la revisió de preus, la
despesa serà aprovada pel batle, previ informe d’intervenció.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà
Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=00h49m59s
Sr. Tóbal Pons
https://vimeo.com/500381414#t=00h52m10s
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Sra. Clàudia Pons
https://vimeo.com/500381414#t=00h53m05s
Sr. Interventor
https://vimeo.com/500381414#t=00h54m10s
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=00h54m41s
Sr. Interventor
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https://vimeo.com/500381414#t=00h55m17s
Sra. Clàudia Pons
https://vimeo.com/500381414#t=00h56m24s
Sr. Interventor
https://vimeo.com/500381414#t=00h56m55s
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=00h58m01s
Sra. Clàudia Pons
https://vimeo.com/500381414#t=00h58m19s
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=01h06m30s
Sra. Clàudia Pons
https://vimeo.com/500381414#t=01h12m51s
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=01h13m33s
Sr. Joan Palliser
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https://vimeo.com/500381414#t=01h13m56s
Sra. Secretària
https://vimeo.com/500381414#t=01h14m33s
Sr. Palliser
https://vimeo.com/500381414#t=01h15m36s
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=01h16m10s
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Votació

Passada la proposta a votació es aprovada per 5 vots a favor del grup PSOE, i 6 abstencions 2 del
grup PP (la de la regidora Sra. Belín Moll al·lega motius laborals) i 4 del grup ENTESA
7.(5) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC MUNICIPAL SOBRE
CERTIFICACIONS DEL PLA D’INVERSIONS DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES,
GESTIONAT PER ANTONIO GOMILA SA. (E0624/2019/146)
Es ret compte de la proposta d’aprovació de l’informe tècnic municipal sobre les certificacions del
pla d’inversions del servei municipal d’aigües gestionat per Antonio Gomila SA, 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 19 de novembre de 2020, favorablement per 4
vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions, 3 del grup ENTESA i 2 del grup PP, i que copiada diu:
PROPOSTA DE BATLIA
EXP. E0624/2019 000146
Assumpte: Proposta d’aprovació de l’informe tècnic municipal sobre certificacions del
Pla d’Inversions del servei municipal d’aigües gestionat per Antonio Gomila SA
Atès que en data 30/04/2008 es va firmar el contracte administratiu de la concessió administrativa
per les obres i l’explotació del servei públic municipal de subministrament d’aigua potable i
sanejament (aigües residuals i pluvials) al terme municipal de Ciutadella entre l’Ajuntament de
Mercadal, i que ha estat objecte de diferents modificacions acordades per l’òrgan de contractació.
Atès que en aquest contracte i en les seves modificacions es contempla tota una sèrie d’inversions
necessàries per al correcte funcionament del servei especificades en el Pla Director de
l’adjudicatari.
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Atès que durant la vigència d’aquest contracte s’ha anat executant i aprovant totes les inversions
realitzades en els diferents períodes.
Atès que la concessionària del servei ha presentat diferents justificants de registres telemàtiques
amb la seva documentació sobre el Pla d’Inversions i que han estat informades pel tècnic
municipal.
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Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 25/09/2020 sobre las certificacions del Pla
d’Inversions del servei municipal d’aigües gestionat per Antonio Gomila SA en el qual es conclou
aprovar les següents certificacions, després de que el tècnic hagués contrastat i requerit la
informació necessària i/o complementària a la concessionària d’aigües segons consta en
l’expedient de referència i que són les que a continuació es detallen:
1er. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 2022 de data 14 de juny de 2017 i els aclariments de
dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de 2020
en que s'adjunta la certificació del Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa nord
derivat del contracte administratiu signat a 1 d'abril de 2014, corresponent a la
següent inversió de fase 1:
Ins. Elèc. interior pous Binifabini i control radio (pous 1, 2 i comunicació):
PEM = 49.534,58 €
Pres. Cont. (DG 19% - baixa 0,101789%) = 58.886,15 €
2on. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 2022 de data 14 de juny de 2017 i els aclariments de
dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de 2020
en que s'adjunta la certificació del Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa nord
derivat de la modificació aprovada en el Ple de l'Ajuntament des Mercadal de 25 de
gener de 2017, corresponent a la següent inversió:
Redacció projecte bàsic per nau de residus (RSU):
«Projecte bàsic de nau per empresa de recollida de Residus Sòlids Urbans»
Parcel·la 53, polígon 7 des Mercadal. Redactor: Josep A. Gavaldà Martínez

Enginyer Industrial col. no. 456
PEM = 3.737,34 €
Pres. Cont. (Descompte del 15%) = 3.176,74 €
3er. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 4170 de data 8 de novembre de 2017 i els aclariments
de dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de
2020 en que s'adjunta la certificació del Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa
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nord derivat del contracte administratiu signat a 1 d'abril de 2014, corresponent a la
següent inversió de fase 2:
Subministre elèctric nous pous (LSBT) Binifabini 3 i futur 4:
PEM = 24.365,84 €
Pres. Cont. (DG 19% - baixa 0,101789%) = 28.965,84 €
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4rt. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 4233 de data 13 de novembre de 2017 i els aclariments
de dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de
2020 en que s'adjunta la certificació del Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa
nord derivat del contracte administratiu signat a 1 d'abril de 2014, corresponent a la
següent inversió de fase 1:
Sistema cloració autom. dipòsit Coves Noves:
PEM = 18.324,65 €
Pres. Cont. (DG 19% - baixa 0,101789%) = 21.784,14 €
5è. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 4233 de data 13 de novembre de 2017 i els aclariments
de dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de
2020 en que s'adjunta la certificació del Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa
nord derivat de la modificació aprovada en el Ple de l'Ajuntament des Mercadal de 25
de gener de 2017, corresponent a la següent inversió:
Execució fase 2 Canvi canonada d'aigua Dipòsit de Santa Margalida:
PEM = 117.871,13 €
IEM = 99.616,04 € (superàvit 18.255,09 €)
Pres. Cont. (Descompte del 15%) = 100.761,62 €
6è. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 4234 de data 13 de novembre de 2017 i els aclariments
de dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de
2020 en que s'adjunta la certificació de l'aprovació de Ple de data 10/05/3013
referent a la pròrroga del contracte amb Antonio Gomila SA, concessionari del servei
municipal d'aigua i sanejament des Mercadal i noves inversions que ha de realitzar,
corresponent a la següent inversió:
Millora de la xarxa d'aigües i sanejament i diverses obres a Platges de Fornells fase II.
Projecte «Millora de la xarxa d’abastiment urbanització de Platges de Fornells» redactor
Xavier Genestar Marquès enginyer industrial col. no. 513 Visat 135107 de 31/10/2013:
PEM = 373.370,47 €
Pres. Cont. (GG 12%) = 418.174,93 €
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7a. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 1455 de data 27 d'abril de 2018 i els aclariments de
dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de 2020
en que s'adjunta una certificació que deriva de l’aprovació en el Ple de data
10705/2013, aprovada en el Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa nord
derivat del contracte administratiu signat a 1 d'abril de 2014, i de l'aprovació de batlia
de data 19 d'octubre de 2016.
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Int. Elesc. Int. Pou núm. 1 Sa Roca. Projecte d’Instal·lació elèctrica per a pou d’aigua
potable «Sa Roca 1» redactat per Miguel González Deyá enginyer industrial, visat COEIB
144116/0001 19/03/2018 :
PEM = 11.693,79 €
Pres. Cont. (GG 12% + IVA 21%) = 15.847,42 €
8a. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 1455 de data 27 d'abril de 2018 i els aclariments de
dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de 2020
en que s'adjunta una certificació que deriva de l’aprovació en el Ple de data
10705/2013, aprovada en el Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa nord
derivat del contracte administratiu signat a 1 d'abril de 2014, i de l'aprovació de batlia
de data 19 d'octubre de 2016.
Regulació pressió Binigurdó:
PEM = 7.850,64 €
Pres. Cont. (GG 12% + IVA 21%) = 10.639,19 €
9a. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 1455 de data 27 d'abril de 2018 i els aclariments de
dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de 2020
en que s'adjunta una certificació que deriva de l’aprovació en el Ple de data
10705/2013, aprovada en el Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa nord
derivat del contracte administratiu signat a 1 d'abril de 2014, i de l'aprovació de batlia
de data 19 d'octubre de 2016.
Adaptació decret 53/2012:
PEM = 15.973,41 €
Pres. Cont. (GG 12% + IVA 21%) = 21.647,16 €
10a. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 1475 de data 30 d'abril de 2018 i els aclariments de
dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de 2020
en que s'adjunta la certificació de l'aprovació de Ple de data 10/05/3013 referent a la
pròrroga del contracte amb Antonio Gomila SA, concessionari del servei municipal
d'aigua i sanejament des Mercadal i noves inversions que ha de realitzar, corresponent
a la següent inversió:
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Abastiment d'aigua potable al monestir del Toro i als llocs del voltant:
PEM = 383.439,56 €
Pres. Cont. (GG 12%) = 429.452,31 €
11a. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 1498 de data 3 de maig de 2018 i els aclariments de
dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de 2020
en que s'adjunta la certificació del Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa nord
derivat del contracte administratiu signat a 1 d'abril de 2014, corresponent a la
següent inversió de fase 1:
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Execució nou pou núm. 3 Binifabini:
PEM = 56.734,35 €
Pres. Cont. (DG 19% - baixa 0,101789%) = 57.386,80 €
12a. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 1498 de data 3 de maig de 2018 i els aclariments de
dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de 2020
en que s'adjunta la certificació del Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa nord
derivat del contracte administratiu signat a 1 d'abril de 2014, corresponent a la
següent inversió de fase 1:
Adquisició nova bomba pou núm. 3 Binifabini:
PEM = 11.200,00 €
Pres. Cont. (DG 19% - baixa 0,101789%) = 11.328,80 €
13a. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 1498 de data 3 de maig de 2018 i els aclariments de
dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de 2020
en que s'adjunta la certificació del Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa nord
derivat del contracte administratiu signat a 1 d'abril de 2014, corresponent a la
següent inversió de fase 1:
Obres complementaries liquidació a Platges de fornells Projecte «Millora de la xarxa
d’abastiment urbanització de Platges de Fornells» redactor Xavier Genestar Marquès
enginyer industrial col. no. 513 Visat 135107 de 31/10/2013:
PEM = 36.790,02 €
IEM = 38.148,56 € (superàvit 1.358,54 €)
Pres. Cont. (DG 19% - baixa 0,101789%) = 36.790,02 €
14a. Aprovar la certificació presentada per Antonio Gomila S.A. Aigües des Mercadal
amb registre d'entrada número 1499 de data 3 de maig de 2018 i els aclariments de
dita certificació amb registre d'entrada número 3444 de data 17 de setembre de 2020
en que s'adjunta la certificació del Pla d'Inversions del Servei d'aigües de la costa nord
derivat del contracte administratiu signat a 1 d'abril de 2014, corresponent a la
següent inversió de fase 2 que és la liquidació del 10% de la fase 1:
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Subministre elèctric nous pous (LSBT) Binifabini 3 i futur 4:
PEM = 2.437,20 € 10% liquidació en excés d’obra
(descomptat de la partida 12 d’Imprevistos fase 2)
Pres. Cont. (DG 19% - baixa 0,101789%) = 2.897,32 €
Atès que en el mateix informe s’indica quines són les actuacions pendents per executar a partir de
2021 segons el detall següent:
ACTUACIONS PENDENTS per executar a partir de 2021:
fase 2
98.365,00
69.283,20
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6 Dipòsit de rebombeig a captacions Binifabini II
9 Canal. Inter. xarxa abast. Coves N–Punta Grossa I.
(projecte Xavier Genestar)
10 Altres millores del servei
11 Seguretat i salut

22.500,00
4.290,28

12 Imprevistos
Pressupost d'Execució Material
Despeses Generals 13%
Benefici Industrial 6%
Pressupost d'execució per contracta
baixa 0,101789% ofertada _

19.443,23
213.881,71
27.804,62
12.832,90
254.519,23
- 259,97

TOTAL

254.264,26

Saldo per executar A. Gomila de FASE1 de la
Queden SUPERÀVIT 19.823,57
Queden imprevistos 173,91

Ex.
Material
SUPERÀVIT
d’execució fase 2
Canvi canonada
d'aigua Dipòsit
Santa Margalida,
sense consignar

13%
GG

6%
BI

Sumen

IVA 21%
Descompte
15%

18.255,09 2.373,1 1.095, 21.723,56 - 3.258,53
6
31

18465,03
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SUPERÀVIT
d’obres
complementàries
liquidació a Platges
de Fornells,
sense consignar

1.358,54

1.358,54

19.823,57

Aquesta Batlia en virtut de les atribucions que m’han estat conferides al ple de la corporació
PROPÒS:
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PRIMER: Aprovar les certificacions del Pla d’Inversions del servei municipal d’aigües, detallades en
l’informe del tècnic municipal i les actuacions pendents per executar a partir de 2021 també
descrits en aquell informe
SEGON: Aprovar la distribució de l'import disponible 274.083,73 euros als projectes següents:
Instal·lació dipòsit provisional de Sant Nicolau
Dipòsit reimpulsió pous Binifabini
Connexió coves Noves-Punta Grossa
Instal·lació interior Pous 3 i 4 Binifabini

14.964,65€
116.935,20€
82.363,09€
58.901,46€

Total
Sobrant a distribuir
Queden sense distribuir

273.164,40
274.087,83
923,43

TERCER: Notificar aquest acord a ANTONIO GOMILA S.A.
No obstant, el Ple amb el seu superior criteri, resoldrà
Intervencions
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=01h23m55s
Sr. Tóbal Pons
https://vimeo.com/500381414#t=01h25m34s
Sr. Joan Palliser
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https://vimeo.com/500381414#t=01h28m21s
Sr. Batle
https://vimeo.com/500381414#t=01h30m00s
Votació

Passada la proposta a votació es aprovada per 5 vots a favor del grup PSOE, i 6 abstencions, 2 del
grup PP i 4 del grup ENTESA
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I sense més assumptes a tractar, el Batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El batle

El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Ester Allès
Coll, secretària de l'Ajuntament des Mercadal, i es troba allotjat per a les comprovacions de les
signatures digitals a:
https://drive.google.com/drive/folders/1iNkyDeStPVo6Phy4VRSaGeKRtqDjeKIu?usp=sharing
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Francisco Javier Ametller
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