ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:

2/2017
ORDINARI
25 de gener de 2017
de les 19 h a les 20.30 h
sala d’actes de l’Ajuntament des Mercadal

Assistents
Regidors:

Sr. Francesc Ametller Pons
Sr. Lluís Arjona Camps
Sra. Eulàlia Garriga Roselló
Sra. Vanesa Vinent Melià
Sr. Javier Mateo Periañez Párraga
Sra. Regina Sintes Triay
Sr. Jesús Damián Coll Pons
Sr. Miguel Mariano Vadell
Sr. Marc Riera Pallàs
Sra. Maria Isabel Florit Ponce
Sra. Antònia Cantallops Llabrés
Sr. Ricardo Riera Pons
Sra. Catalina Pons Febrer

Secretari:
Interventor:

Sr. Gerardo Puente Ibáñez
Sr. Alfons Méndez Vidal

(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)
(PP)
(PP)
(PP)

Desenvolupament de la sessió

I.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Es ret compte de les actes del Ple del passat dia 30 de novembre de 2016, de caràcter ordinari;
de dia 15 de desembre de 2016, de caràcter extraordinari; i de dia 13 de gener de 2017, de
caràcter extraordinari urgent, que són aprovades per unanimitat dels assistents.
II.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE BATLIA DEL CONTRACTE SGAE PER A LA
UTILITZACIÓ DE L’AMBIENTACIÓ MUSICAL EN EL POLIESPORTIU DES MERCADAL
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Es ret compte de resolució de la Batlia de 2 de març de 2016, que diu:
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«Vist el contracte per a la utilització del repertori com a ambientació de caràcter secundari i de
caràcter necessari amb la Societat General d’Autors i vist l’informe de fiscalització prèvia de la
Intervenció municipal, que diu:
“Es presenta a fiscalització prèvia la despesa derivada de la signatura del contracte en qüestió,
que té un import anual de 1.531,56 € (127,63 € mensuals).
Atès que té data d’1 de març, l’import aplicable al 2016 són 1.276,30 €.
La despesa, per un import total de 1.276,30 €, està emparada per l’aplicació pressupostària
45.341.22699 PROMOCIÓ DE L’ESPORT. L’aplicació té saldo suficient i és adequada a la
naturalesa de la despesa a contreure. Per aquest motiu es pot autoritzar la disposició de la
despesa contra el crèdit pressupostari indicat (operació AD).
La despesa ha de ser aprovada pel batle, ja que la Batlia és l’òrgan competent.
En la tramitació de l’expedient, així com en el seu contingut, es compleix amb la normativa
vigent pressupostària, comptable i de contractes públics. Basant-se en les anteriors
consideracions, es pot informar favorablement sobre la despesa indicada”.
Ateses les anteriors consideracions i fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
-

Aprovar la signatura del contracte per a la utilització del repertori com a ambientació de
caràcter secundari i de caràcter necessari amb la Societat General d’Autors, amb efectes
des de dia 1 de març de 2016.

-

Aprovar la despesa corresponent, per un import total de 1.276,30 €, emparada per
l’aplicació pressupostària 45.341.22699 PROMOCIÓ DE L’ESPORT.»

Havent deliberat sobre el tema, els membres de la Comissió, per 4 vots a favor i 2 abstencions
de la senyora Florit Ponce (Entesa) i Riera Pallàs (Entesa), emeten dictamen favorable i així ho
proposen al Ple».
El batle explica el contingut de l’anterior resolució. La Sra. Pons Febrer diu que hi donaran
suport perquè és un tema que s’ha de fer obligatòriament. La Sra. Florit Ponce opina el mateix.

Posat a votació l’anterior dictamen i la resolució que conté és aprovat per unanimitat.
III.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES DEL NOMENAMENT DELS NOUS
MEMBRES A LA JUNTA DE PROTOCOLS DE FORNELLS
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Seguidament es dóna compte de proposta de la regidora de Festes, de data 10 de gener de
2017, que diu:
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«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES PER NOMENAR NOUS MEMBRES DE LA
JUNTA DE PROTOCOLS DE LES FESTES DE SANT ANTONI ABAT DE FORNELLS
Actualment la Junta de Protocols de les Festes de Sant Antoni Abat de Fornells, està composta
pels següents membres:
•
•
•
•

Daniel Triay Roselló
Pau Llull Triay
Joana Coll Barro
Ricardo Riera Garriga

Atès que ja fa uns anys que aquestes persones vetllen pel bon funcionament de la festa i que
s’ha trobat oportú fer la renovació dels seus membres, es proposa al Ple de l’Ajuntament des
Mercadal el nomenament de les persones següents:
•
•
•
•

Daniel Triay Roselló
Pau Llull Triay
Mariona Riera Pallàs
Joan Barber Sans»

Havent deliberat sobre el tema, els membres de la Comissió per unanimitat emeten dictamen
favorable i així ho proposen al Ple».
La Sra. Garriga Roselló presenta l’anterior proposta. Diu que feia molt de temps que els
membres de la Junta de Protocols eren els mateixos i que era convenient que es renovàs.
La Sra. Cantallops Llabrés diu que és poc elegant que es presentàs públicament la Junta de
Protocols abans que el Ple l’aprovàs i demana si el nombre de membres és tancat o n’hi pot
haver uns quants més.
El Sr. Riera Pons dóna les gràcies als dos membres que han cessat i anima els nous a treballar.
La Sra. Garriga Roselló opina que no hi ha problema que entrin més membres a la Junta de
Protocols sempre que tenguin experiència i estiguin disposats a treballar; que es va presentar
abans que el Ple l’aprovàs, perquè es va fer un petit homenatge als qui sortien i se’ls va
entregar una placa. La Sra. Cantallops Llabrés diu que ho demana perquè hi ha persones de
Fornells que li van dir que els semblava estrany que es presentàs la Junta de Protocols abans
que l’aprovàs el Ple.

Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté és aprovat per unanimitat.
IV.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Es ret compte de proposta de la Batlia de data 12 de gener de 2017, que diu:
«Una vegada que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va
haver comunicat que havien acabat els quatre anys de mandat de la jutgessa de pau substituta,
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aquest Ajuntament va iniciar el procediment de selecció d'un nou jutge de pau substitut,
d'acord amb el que preveu la Llei orgànica del Poder Judicial i el Reglament 3/95, dels jutges de
pau, mitjançant la publicació d'edictes en el BOIB núm. 153, de dia 6.12.2016, en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament, en el Jutjat Degà del Partit Judicial de Ciutadella, Jutjat de Pau i en el
Diari Menorca.
Atès que havent finalitzat el termini de 10 dies donat a aquest efecte s'ha presentat per ocupar
aquest càrrec la Sra. Ana Segui Villalonga, la qual compleix amb els requisits establerts en el
Reglament esmentat anteriorment i ja ocupa actualment el càrrec de jutgessa de pau
substituta,
Per tot el que s'ha exposat, aquesta Batlia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels
següents acords:
1. Proposar com a jutgessa de pau substituta del terme des Mercadal la Sra. Ana Segui
Villalonga, la qual compleix amb els requisits establerts a l'article 7 del Reglament 3/95.
2. Retre compte d'aquest acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, mitjançant el Deganat de Primera Instància de Ciutadella, perquè en faci el
nomenament, si escau.»
Havent deliberat sobre el tema, els membres de la Comissió per unanimitat emeten dictamen
favorable i així ho proposen al Ple».
El batle explica que només s’ha presentat una persona per ocupar aquest lloc, que és la
mateixa que ja ho feia, i pensa que amb plena satisfacció de tothom. La Sra. Cantallops Llabrés
diu que la proposta de nomenament de la Sra. Seguí Villalonga li sembla perfecta, que és una
persona coneguda al poble. El Sr. Mariano Vadell comenta que és una feina sense remunerar i
per aquesta raó té més mèrit presentar-s’hi, i que si ha de fer qualque substitució del jutge
titular segur que ho farà bé.

Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté és aprovat per unanimitat.
V.- ANNEX D’INVERSIONS A REALITZAR OBLIGATÒRIAMENT PER L’EMPRESA A.
GOMILA SA, CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES I SANEJAMENT:
INCLUSIÓ DE NOVES OBRES UTILITZANT ELS ROMANENTS DE LES ANTERIORS
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i
Àrea Social, que diu:
«Seguidament, es dóna compte de la proposta de la Batlia de data 12 de gener de 2017, que
diu:
«Atès que s’està executant el Pla d’inversions del servei de subministrament domiciliari d’aigua i
sanejament corresponent a la pròrroga del contracte administratiu amb Antonio Gomila SA, que
fou signat l’1 de febrer de 2014, i del qual la part corresponent a les inversions de la costa nord
en queda pendent, de la fase 1, un pressupost d’execució material de 260.863,63 €; i de la fase
2, un pressupost de 240.684,75 €, als quals s’ha d’afegir les despeses generals i benefici
industrial i la baixa que es va oferir en el seu moment;
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Atès que en la fase 1 hi ha uns romanents corresponents a les partides de:
•
•
•

Altres millores del servei amb un pressupost d’execució material de 135.025,89 €
Seguretat i salut, amb un pressupost d’execució material de 9.504,67 €
Imprevists, amb un pressupost d’execució material de 48.473,84 €

Que afegint les despeses generals i el benefici industrial (19 %) i restant la baixa que es va oferir
del 0,101789 %, fa un total de 229.441,05 €;
Atès que es creu convenient i necessari executar altres obres, que després es mencionaran,
amb un pressupost d’execució per contracta de 229.268,15 €, i vista l’acceptació de l’empresa
Antonio Gomila SA per realitzar-les, aquesta Batlia proposa al Ple de l’Ajuntament els acords
següents:
1. Modificar l’annex d’inversions que ha de realitzar obligatòriament l’empresa Antonio Gomila
SA, concessionària del Servei municipal d’aigua i sanejament, amb la inclusió de les obres noves
següents:
Saldo per executar A. Gomila de FASE1 de la
Concessió Urbanitzacions
229.441,45
Sumen inversions
229.268,15
Queden imprevistos
173,30
Ex. Material 13 % GG

6%BI

Sumen

Descompte 15%

IVA 21%

Execució fase 2 Canvi canonada 117.871,13
d’aigua Dipòsit Santa Margalida

15.323,32

7.072,30

140.267,36

- 21.040,10

119.227,25

Execució nou pou a Binifabini

56.734,35

7.375,47

3.404,06

67.513,88

- 10.127,08

57.386,80

Adquisició nova bomba pou
Binifabini

11.200,00

1.456,00

672,00

13.328,00

- 1.999,20

11.328,80

Redacció projecte bàsic per nau
residus
Obres complementàries
liquidació a Platges de Fornells

3.737,34

3.737,34

-

560,60

38.148,56

3.176,74
38.148,56
229.268,15

2. Notificar aquest acord a l’empresa Antonio Gomila SA.»
Els membres de la Comissió, després de deliberar, per 3 vots a favor i 3 abstencions dels
senyors Florit Ponce (Entesa), Riera Pallas (Entesa) i Pons Febrer (PP), emeten dictamen
favorable i així ho proposen al Ple.
El batle explica el contingut de la proposta i les inversions que s’haurien de fer amb els
romanents de les obres anteriors.
El Sr. Riera Pons diu que hi ha un crèdit no disposat i és bo que tengui un recorregut
administratiu, per la qual cosa no veu inconvenient votar a favor de la proposta de la Batlia.
El Sr. Coll Pons diu que el seu grup s’abstindrà, no perquè opinin que aquestes obres no són
necessàries sinó perquè no gestionen directament el tema i, per tant, no coneixen amb detall si
les més urgents són aquestes obres o d’altres.
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El batle diu que va fer aquesta proposta perquè creu que aquestes obres són les més
necessàries i urgents; que fins i tot, la de canviar el darrer tram de canonada a Sta. Margalida
l’havia inclòs en la proposta d’obres de l’Ecotaxa, però que no es va donar.

Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté és aprovat per 9 vots a
favor i 4 abstencions del grup ENTESA.
VI.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I
PAISATGE URBÀ
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«A continuació, es ret compte de la proposta de la Batlia de data 12 de gener de 2017, que
diu:
«Atès que s'ha posat en relleu la necessitat d’afegir alguns aspectes a l’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I PAISATGE URBÀ relatius a la venda de begudes
alcohòliques a menors de 18 anys en establiments comercials, com ara bars, hotels,
restaurants, etc., així com la regulació de determinats assumptes durant les festes patronals de
Sant Martí, Sant Antoni i Sant Nicolau;
Atesa la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.(d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i de l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA
CIUTADANA I PAISATGE URBÀ amb la finalitat d’afegir-hi dos nous articles en els termes que
s'indiquen a continuació:

«CAPÍTOL XV. COMERÇ

Aquest capítol fa referència als establiments comercials com ara bars, hotels, cafeteries,
restaurants, gelateries, botigues, supermercats i similars.
Art. 77
Règim sancionador derivat de l’incompliment de les obligacions pròpies de venda de begudes
alcohòliques en establiments comercials com ara bars, hotels, cafeteries, restaurants, gelateries,
botigues, supermercats i similars, i atenint-se a la disposició addicional segona de la Llei
11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears (BOIB 143).
1. Es prohibeix la venda de begudes alcohòliques a persones menors de devuit anys en tota
mena d’establiments comercials.
L’incompliment d’aquest article 77.1 se sancionarà amb 350 euros.
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2. Els establiments comercials han de tenir en un lloc ben visible un cartell informatiu d’aquesta
prohibició.
L’incompliment d’aquest article 77.2 se sancionarà amb 150 euros.
3. Els establiments comercials poden vendre begudes alcohòliques de dia i també de nit; si bé
en situacions especials i per resolució de la Batlia es podrà prohibir la venda de totes o una part
d’aquestes begudes alcohòliques als establiments comercials, pel temps i pels motius que
s’especifiquin.
L’incompliment d’aquest article 77.3 se sancionarà amb 350 euros.
CAPÍTOL XVI. FESTES
Art. 78

Aquest article es refereix a tots els dies de les festes patronals de Sant Martí, Sant Antoni i Sant
Nicolau, així com a qualsevol festa que l’Ajuntament pugui autoritzar per a unes setmanes
abans o després de les esmentades.
Aquest article fa referència als establiments comercials com és ara bars, hotels, cafeteries,
restaurants, gelateries, botigues, supermercats i similars.
1. El volum de la música ambiental que pugui tenir cada local no pot sobrepassar els límits
establerts en la normativa aplicable. Es prohibeix als establiments comercials tenir música al
local quan els caixers i cavalls hi passen per davant, ja sigui quan es fa el caragol o també quan
per algun motiu la Policia ho ordeni.
L’incompliment d’aquest article 78.1 se sancionarà amb 450 euros.
2. Es prohibeix que els establiments comercials tenguin els altaveus de l’equip de música
orientats directament cap a l’exterior de l’establiment.
L’incompliment d’aquest article 78.2 se sancionarà amb 575 euros.
3. S’obliga tots els establiments comercials que d’acord amb la normativa específica hagin de
tenir banys públics, a tenir aquests banys oberts i fàcilment accessibles als clients.
L’incompliment d’aquest article 78.3 se sancionarà amb 325 euros.
4. Es prohibeix als establiments comercials que, amb motiu de la neteja del seu local, aboquin
l’aigua al carrer el dissabte i el diumenge de festes fins que no hagi passat la comitiva dels
caixers de tornada de missa; hauran d’esperar que s’hagi retirat l’arena. Sols en casos
excepcionals i autoritzats per la Batlia es podrà emprar espuma o aigua a l'exterior, sempre que
no molesti la comitiva de caixers.
L’incompliment d’aquest article 78.4 se sancionarà amb 425 euros.
5. No es permet als establiments comercials col·locar una barra a l’exterior del comerç ocupant
via pública sense autorització expressa de l’Ajuntament.
L’incompliment d’aquest article 78.5 se sancionarà amb 625 euros; l’Ajuntament podrà obligar a
retirar la barra i els costs a càrrec del comerç infractor.
6. Es prohibeix als establiments comercials instal·lar banys químics sense autorització municipal;
els establiments comercials que estiguin autoritzats a vendre begudes tenen l’obligació d’obrir
els seus propis banys.
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L’incompliment d’aquest article 78.6 se sancionarà amb 420 euros; l’Ajuntament podrà obligar a
retirar el bany químic i els costs aniran a càrrec del comerç infractor.
7. Els establiments comercials no poden servir begudes amb got com ara pomada, cervesa o
altres si no se’n té la corresponent llicència d’activitat. Sí que poden vendre les begudes o
aliments que els permeti la seva llicència d’activitat.
L’incompliment d’aquest article 78.7 se sancionarà amb 625 euros.
8. Els establiments que expenguin begudes i menjars per a ser consumits a l’exterior dels locals
han d’emprar obligatòriament gots i envasos d’un sol ús (de cartó o altre material biodegradable
per raons ecològiques i de seguretat), tant per als membres de la colcada com per al públic en
general; queda terminantment prohibit l’ús de recipients de plàstic, excepte les begudes que ja
hi venguin embotellades de fàbrica.
L’incompliment d’aquest article 78.8 se sancionarà amb 625 euros.
9. No es permet la venda ambulant sense disposar de la corresponent llicència; i en cas de tenir
llicència, no es permet fer la venda fora de la zona per a la qual ha estat autoritzada.
L’incompliment d’aquest article 78.9 se sancionarà amb 175 euros i es podran decomissar els
productes.
L’ajuntament, i sols en casos d’interès general, pot autoritzar la instal·lació de barra, venda de
begudes i menjar a la via pública en els termes que dicti l’autorització municipal».
SEGON. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini de trenta dies perquè puguin presentar reclamacions
o suggeriments, que la corporació resoldrà. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en
el termini esmentat, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel
Ple.
El batle explica el contingut de la modificació d'aquesta Ordenança; i, després de debatre-hi
àmpliament, s'acorda afegir un punt 10 a l'article 78, que ha de dir:
10. Els establiments comercials autoritzats a servir beguda en gots han de tenir exposats a la
vista una llista de preus de venda al públic.
L'incompliment d'aquest article 78.10 se sancionarà amb 250 euros».
Amb aquesta nova redacció els membres de la Comissió, per 3 vots a favor i 3 abstencions dels
senyors Florit Ponce (Entesa), Riera Pallas (Entesa) i Pons Febrer (PP), emeten el seu dictamen
favorable i així ho proposen al Ple».
La Sra. Sintes Triay explica l’anterior proposta de modificació de l’Ordenança de convivència
ciutadana amb la finalitat d’afegir-hi dos nous articles. Un, referent a comerços com bars,
hotels, cafeteries, botigues, etc., que venguin begudes alcohòliques i el seu règim sancionador;
i un altre article referent a la regulació de les activitats dels esmentats establiments comercials
durant les festes patronals de Sant Martí, Sant Antoni i Sant Nicolau. Pel que fa a la quantia de
les sancions, diu que a Maó i a Ciutadella són bastant més elevades que les que preveu aquesta
Ordenança; i per altra banda, s’està mirant a través de l’Agenda Local 21 de comprar uns
60.000 gots de cartó per facilitar-los als comerços.
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La Sra. Pons Febrer diu que ja s’havia repassat a la Comissió punt per punt i que el seu grup
veu bé aquesta modificació.
El Sr. Riera Pallàs diu que, en primer lloc, vol donar les gràcies per portar endavant aquesta
proposta, ja que des de fa dos o tres anys el seu grup ho ha anat demanant, fins i tot amb
mocions; que a més a més, s’hauria d’estudiar que es puguin emprar gots de diversos usos i,
per exemple, es podria començar els divendres i dilluns de cada festa. Per acabar, diu que amb
els beneficis que tenen els bars durant les festes, pensa que poden adquirir-los ells
perfectament.
El Sr. Mariano Vadell diu que s’hauria de mirar també l’assumpte dels quiosquets de menjar
durant les festes, ja que és un tema antisanitari... i no ho entén. A més a més, perjudica els
establiments del municipi que paguen imposts tot l’any.
El batle diu que determinades vendes ambulants de menjar, pollastres, gelats, etc., estan
prohibides a tot el municipi i només s’autoritzen durant les festes majors. Per altra banda,
aquesta gent fa menjar calent i els bars i restaurants des Mercadal no en fan els dies de festa;
no obstant açò, tot es pot parlar.
La Sra. Sintes Triay diu que l’adquisició de gots per donar als establiments és només el primer
any i per a tot el municipi, tant per a Fornells com per as Mercadal; i, per altra banda, intentarà
informar-se dels permisos que han de tenir aquests venedors ambulants.
El Sr. Mariano Vadell insisteix que si no hi hagués aquests venedors ambulants, els bars, per
exemple, farien molts més entrepans.

Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovat per unanimitat.
VII.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA PER REGULAR L’EXERCICI DE LA VENDA
AMBULANT EN EL MUNICIPI DES MERCADAL: NOVA REDACCIÓ
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Es ret compte de proposta de la Batlia de data 12 de gener de 2017, que diu:
«Atès que s'ha posat en relleu la necessitat de modificar totalment l’ORDENANÇA PER REGULAR
L’EXERCICI DE LA VENDA AMBULANT AL MUNICIPI DES MERCADAL, amb la finalitat de tenir
una nova regulació dels tipus de mercats i productes objecte de la venda i la seva adaptació a
la Llei de comerç de les Illes Balears.
Atesa la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.(d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i de l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’ORDENANÇA PER REGULAR L’EXERCICI DE LA
VENDA AMBULANT AL MUNICIPI DES MERCADAL amb la finalitat de donar-li una nova redacció
en els termes que s'indiquen a continuació:
9

«Exposició de motius
De conformitat amb la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, la present
Ordenança té per objecte regular el comerç en règim de venda ambulant dins el terme
municipal des Mercadal.
Són d'aplicació a aquesta modalitat de venda les prescripcions de la Llei 11/2014, les de la Llei
7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç al detall, sense perjudici de la normativa en
matèria de defensa de consumidors i usuaris, i de protecció de la salut pública i seguretat
alimentària.
En compliment de la Llei 11/2014, la present ordenança regula la zona d'emplaçament per a
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària, els dies i horaris en què es pot exercir
l'activitat, els tipus de productes autoritzats, les condicions de les parades de venda i els seus
productes, el nombre màxim d'autoritzacions que es poden concedir, la duració de les
autoritzacions, el procediment i els criteris per atorgar aquestes autoritzacions, els criteris
excepcionals a considerar en ocasió de la celebració de festes i esdeveniments públics i el règim
d’inspecció i sanció.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Concepte
1. Als efectes d'aquesta Ordenança i en virtut del que estableix la Llei 11/2014, es considera
venda ambulant la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, de manera habitual,
ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, en
instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent els camions botiga.
En qualsevol cas, aquests tipus de venda únicament es poden dur a terme en mercats fixos,
periòdics o ocasionals, així com en els llocs instal·lats en la via pública.
Les activitats de venda ambulant o no sedentària no perden la seva condició pel fet que es
duguin a terme sobre sòl de propietat o titularitat privada.
2. Aquesta ordenança no és aplicable en aquelles vendes que, efectuant-se en la via pública, es
duguin a terme en instal·lacions permanents, o a les atraccions que tenguin lloc amb motiu de
les festes patronals les instal·lacions de les quals requereixen una autorització diferent.
Article 2 . Tipus de mercats i productes objecte de la venda
La venda ambulant o no sedentària es divideix en els següents tipus:
1.

Mercats periòdics o llocs d'instal·lacions desmuntables o mòbils a la via pública, amb les
condicions o els requisits establerts en els articles següents. Hi ha les modalitats
següents:
ES MERCADAL
•

Mercat d'estiu / tardor / hivern / primavera
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•

Mercat ambulant
FORNELLS

•

Mercat agroalimentari

•

Mercat ambulant a la zona de Ports

2.

Mercats ocasionals que no constitueixen un mercat habitual:
•

Mercat de les festes majors (Sant Martí, Sant Antoni i Sant Nicolau)

•

Fira del Llibre (es Mercadal)

•

Mercat de tardor (Fornells)

•

Mercat de Nadal (es Mercadal)

•

Mercats de fira

•

Altres...

3

Mercat fora de la via pública

4.

Venda en camions botiga o en emplaçaments aïllats en la via pública

5.

Mercats artesanals

Els productes que poden ser objecte de la venda ambulant són:
1. Tots els productes poden ser objecte de venda no sedentària, sempre que es
complesqui la normativa en matèria de protecció de la salut pública, de seguretat
alimentària i de seguretat dels consumidors, excepte el que prohibesqui expressament
la normativa vigent. No es permet fer tatuatges o activitats que puguin crear alarma
social, creïn excessiva brutícia o produesquin un problema greu de seguretat pública.
2. La Batlia vetlarà pel compliment del que s’estableix en el punt anterior i podrà limitar
els tipus de productes objecte de venda en cada mercat.

Article 3. Observacions generals
Qualsevol altra fira, mercat o venda ambulant no inclosa en aquesta ordenança requereix per a
la seva execució l'autorització puntual de l’Ajuntament i la seva duració no podrà excedir més
enllà de la celebració puntual objecte de l'autorització.
La venda ambulant sols pot ser exercida: als mercats, els dies, horaris i en els llocs i
emplaçaments concrets que assenyali aquesta ordenança. Amb motiu de l’interès general,
aquests paràmetres poden ser modificats per la Batlia.
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Sols es podran emprar generadors d’electricitat als mercats de les festes patronals o amb
autoritzacions especials.

CAPÍTOL II. RÈGIM DE CONCESSIONS DE LLICÈNCIES

Article 4. Personalitat de les empreses de venda ambulant
La venda ambulant sols pot ser exercida en qualsevol de les seves modalitats per persones
físiques o jurídiques als mercats.

Article 5. Requisits per a l'autorització
Per poder obtenir les autoritzacions s'han de complir els següents requisits:
•

Estar donat d'alta i estar al corrent de pagament de l'impost d'activitats econòmiques,
en l'epígraf que correspongui i al corrent de pagament.

•

Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social i al corrent de pagament.

•

Complir tot quant està establert en els reglaments específics aplicables als productes
que es tenguin per a la venda.

•

Declarar, la persona que fa la sol·licitud, que assumeix la responsabilitat civil que
requereix l'activitat, mitjançant la subscripció d'una pòlissa d'assegurança i la justificació
de pagament.

•

Acreditar, en el cas de comerciants estrangers, els permisos de residència i de treball
autònom, o acreditar tot el que s’estableix en la normativa específica vigent.

•

Tenir la llicència municipal o l'autorització per a la venda no sedentària a disposició de
l'autoritat competent en les parades de venda.

•

Posseir el carnet per manipular aliments per a la venda de productes que així ho
exigeixin.

•

Estar al corrent de pagament dels imposts i les taxes municipals.

Condicions:
•

L'exposició dels articles podrà estar en terra sempre que la procedència del producte ho
permeti i no se sobrepassin els metres liquidats.

•

La venda ambulant sols es pot exercir amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament, que ha
d'establir el procediment de concessió; respectar el règim de concurrència competitiva i
garantir la transparència, la imparcialitat i la publicitat adequades en el procés de
concessió respectant les normes d’aquesta ordenança.
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•

El procediment per atorgar l'autorització municipal s’ha de dur a terme amb criteris
clars, senzills, objectius, que es donaran a conèixer prèviament. En qualsevol cas,
l'autorització de l'Ajuntament ha de determinar la duració i localització per exercir
l'activitat.

•

El comerciant ha de sol·licitar una autorització municipal per cada mercat de venda
ambulant o sedentària que vulgui exercir.

Article 6. Documentació
Per a la concessió de les autoritzacions de venda ambulant, les persones interessades han de
presentar dins el termini que s'obri per a la convocatòria i en el format apropiat que
l'Ajuntament establesqui, la documentació següent:
•

Fotocòpia del NIF, si és persona física; o documentació que justifiqui la seva condició i
la seva representació legal, en cas de persones jurídiques o cooperatives.

•

Declaració responsable en què es declara que es compleixen tots els requisits.

•

Estar donat d'alta en la Seguretat Social (en el règim que pertoqui) i no tenir endarrerit
el pagament de les cotitzacions.

•

Alta de l'impost d'activitats econòmiques, en cas de subjecció o certificat d'Hisenda
d'estar d'alta.

•

Relació del personal que ha d’atendre la comercialització o l’administració del lloc de
venda, amb la corresponent documentació d'estar donats d'alta.

•

Justificació de la naturalesa de les activitats comercials a realitzar, amb l'expressió de
l'origen de les mercaderies en el cas de productes manufacturats.

•

Justificació de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

•

Haver satisfet el preu públic, vigent segons cada moment, per ocupació de via pública.

•

En cas de venda d'aliments, s'ha d'afegir als anteriors punts el carnet de manipulador
d'aliments i el registre sanitari.

En el cas de les cooperatives, només s'autoritzarà una llicència a nom d'una cooperativa per
cada epígraf d'IAE del qual sigui titular.
Els titulars dels llocs estan obligats a complir especialment tot el que s'estableix en aquesta
Ordenança municipal, així com tota aquella normativa que per raó de productes de venda o
d'altres circumstàncies els pertoqui; com també totes les instruccions rebudes de la Batlia i de
la Policia local.
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Article 7. Efectivitat de l'autorització
L'ordenament de l'ocupació de les vies públiques per exercir-hi la venda ambulant el
determinarà l'Ajuntament, mitjançant autorització o llicència administrativa, que estarà sotmesa
a la comprovació prèvia que l'Ajuntament ha de realitzar de tots els requisits esmentats
anteriorment.
No obstant açò, per raons d'interès públic l'Ajuntament podrà acordar, si ho considera necessari,
el trasllat o nou emplaçament de la parada, sense que açò origini tampoc cap dret de
compensació econòmica, mesura que s’ha de comunicar a la persona titular de la llicència amb
una antelació mínima de cinc dies, excepte que per raons d'urgència aquest termini hagi de ser
escurçat.

Article 8. Transmissió de les autoritzacions
Les llicències de venda obtingudes són personals i intransferibles. El titular (o bé els empleats
de la persona titular, amb alta a les assegurances socials obligades i autorització de
l'Ajuntament), ha d'ocupar la seva parada.
Si no es compleixen aquests requisits, s'entendrà que la parada ocupada per persones diferents
de la persona titular ha estat cedida o rellogada irregularment, la qual cosa té els corresponents
efectes sancionadors.
En cap cas ningú pot ser titular de més d'una llicència en el mateix mercat.

Article 9. Condicions de transmissió
Com a norma general, les autoritzacions municipals no són transmissibles.
Es podrà transmetre la llicència, amb comunicació prèvia a l'Ajuntament, únicament en el cas de
defunció, jubilació o impossibilitat sobrevinguda del titular per poder dur a terme la seva
activitat, sempre que no es tengui cap altra llicència al mercat. La dita transmissió es podrà fer:
1. A favor del cònjuge o parella de fet, dels ascendents o descendents de primer grau.
2. A favor dels treballadors per compte del titular de l'autorització municipal que acreditin
una antiguitat mínima de 5 anys.
El substitut ha de continuar l'activitat de venda ambulant durant la resta del període de vigència
de l'autorització, sense perjudici de la necessitat de complir els requisits per a l'exercici de la
venda ambulant i la resta d'obligacions que se’n puguin derivar.
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CAPÍTOL III. MERCATS PERIÒDICS

Article 10. Mercat d’estiu as Mercadal
a) Zona d'emplaçament: plaça Pare Camps, plaça General Galbis, carrer Metge Camps, carrer
Nou, plaça Constitució i carrer Major.
b) Dies i horaris: els dijous de juny a setembre de les 19 h a les 22.30 h.
c) Productes autoritzats: tots els que permeti la normativa vigent.
d) Condicions dels llocs de venda i els seus productes:
•

No es poden vendre altres articles dels que figuren en l'autorització de l'Ajuntament.

•

Els llocs de venda han de tenir 2 o 4 metres de llargària per 1 metre d'amplada i 2,10
metres d'alçada.

•

No es poden utilitzar equips de megafonia ni equips de música.

•

Quan acabi l'horari de mercat s'ha de retirar el tendal, i el lloc que havia estat ocupat
ha de quedar net de fems i brutesa.

•

Els articles de menjar han d'estar tapats per una mampara de vidre o plàstic i no poden
tenir contacte directe amb la gent.

•

No es poden tenir animals de companyia a la parada.

e) Nombre màxim d'autoritzacions que es poden concedir.
Es concediran autoritzacions per a un nombre màxim de tendals, parades o instal·lacions
segons l'espai de domini públic autoritzat.
f) La duració de l'autorització és única, per tota la temporada, per a 4 mesos. S'entregarà al
venedor o venedora ambulant un document acreditatiu de l'autorització, la validesa del qual
queda condicionada a pagar el preu públic que correspongui.
g) El procediment i els criteris per atorgar les autoritzacions són:
•

Inici: es farà un sorteig entre totes les peticions per assignar el lloc corresponent. Cal
tenir en compte que els antics conserven el seu lloc (assignat per sorteig anteriorment).

•

Renovació: les persones interessades a renovar la plaça del mercat assignat han de
presentar la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament, dins el període que
aquest òrgan establesqui.

•

Nova ocupació: l'Ajuntament, si ho creu convenient, prioritzarà: primer, els qui renovin
per ocupar un lloc vacant que els interessi. Seguidament, per als llocs que quedin
vacants, s'obrirà un termini després de la renovació perquè els interessats presentin les
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sol·licituds per a les noves places. S'hauran de presentar les sol·licituds al Registre
General de l'Ajuntament dins del període que aquest òrgan establesqui.

Article 11. Mercat de tardor, hivern i primavera as Mercadal
a) Zona d'emplaçament: carrer Nou.
b) Dies i horaris: els dijous d'octubre a maig de les 10.00 h a les 13.00 h.
c) Productes autoritzats: tots els que permeti la normativa vigent.
d) Condicions dels llocs de venda i els seus productes:
•

No es poden vendre altres articles dels que figuren en l'autorització de l'Ajuntament.

•

Els llocs de venda han de tenir 2 o 4 metres de llargària per 1 metre d'amplada i 2,10
metres d'alçada.

•

No es poden utilitzar equips de megafonia ni equips de música.

•

No es poden tenir animals de companyia a la parada.

•

Quan acabi l'horari de mercat s'ha de retirar el tendal, i el lloc que havia estat ocupat
ha de quedar net de fems i brutesa.

•

Els articles de menjar han d'estar tapats per una mampara de vidre o plàstic i no poden
tenir contacte directe amb la gent.

e) Nombre màxim d'autoritzacions que es poden concedir.
Es concediran autoritzacions per un nombre màxim de tendals o instal·lacions segons l'espai de
domini públic autoritzat.
f) La duració de l'autorització és de temporada, d'octubre a desembre i de gener a maig.
S'entregarà al venedor o venedora ambulant un document acreditatiu de l'autorització, la
validesa del qual queda condicionada a pagar el preu públic que correspongui.
g) El procediment i els criteris per atorgar les autoritzacions són:
•

Inici: es farà un sorteig entre totes les peticions per assignar el lloc corresponent. Cal
tenir en compte que els antics conserven el seu lloc (assignat per sorteig anteriorment).

•

Renovació: les persones interessades a renovar la plaça o parada del mercat assignat
hauran de presentar la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament, dins el període
que aquest òrgan establesqui.

•

Nova ocupació: si hi ha llocs vacants, s'obrirà un termini després de la renovació perquè
els interessats presentin les sol·licituds per a les noves places. S'hauran de presentar
les sol·licituds al Registre General de l'Ajuntament dins el període que aquest òrgan
establesqui.
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Article 12. Mercat ambulant as Mercadal
a) Zona d'emplaçament: plaça Pare Camps.
b) Dies i horaris: els diumenges d'octubre a maig de les 9.00 h a les 14.00 h.
c) Productes autoritzats: tots els que permeti la normativa vigent.
d) Condicions dels llocs de venda i els seus productes:
•

No es poden vendre altres articles dels que figuren en l'autorització de l'Ajuntament.

•

Els llocs de venda han de tenir de 2 a 6 metres de llargària per 3 metres d'amplada.

•

No es poden utilitzar equips de megafonia ni equips de música.

•

No es poden tenir animals de companyia a la parada.

•

Quan acabi l'horari de mercat s'ha de retirar el tendal, i el lloc que havia estat ocupat
ha de quedar net de fems i brutesa.

e) Nombre màxim d'autoritzacions que es poden concedir.
Es concediran autoritzacions per a un nombre màxim de tendals o instal·lacions segons l'espai
de domini públic autoritzat.
f) La duració de l'autorització és de temporada. S'entregarà al venedor o venedora ambulant un
document acreditatiu de l'autorització, la validesa del qual queda condicionada a pagar el preu
públic que correspongui.
g) El procediment i els criteris per atorgar les autoritzacions són:
•

Inici: es farà un sorteig entre totes les peticions per assignar el lloc corresponent. Cal
tenir en compte que els antics conserven el seu lloc (assignat per sorteig anteriorment).

•

Renovació: les persones interessades a renovar la plaça del mercat assignat han de
presentar la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament, dins del període que
aquest òrgan determini.

•

Nova ocupació: si hi ha llocs vacants, s'obrirà un termini després de la renovació perquè
els interessats presentin les sol·licituds per a les noves places. S'hauran de presentar
les sol·licituds al Registre General de l'Ajuntament dins el període que aquest òrgan
establesqui.
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Article 13. Mercat agroalimentari a Fornells
a) Zona d'emplaçament: carrer Major.
b) Dies i horaris:
⁻

Els dilluns de juny a setembre de les 17.00 h a les 22.30 h.

⁻

Els diumenges alterns d'octubre a maig de les 9.00 h a les 12.00 h.

c) Productes autoritzats: els que figurin a l’autorització municipal.
d) Condicions dels llocs de venda i els seus productes:
•

No es poden vendre altres articles dels que figuren en l'autorització de l'Ajuntament.

•

Els llocs de venda han de tenir 2 o 4 metres de llargària per 1 metre d'amplada.

•

No es poden utilitzar equips de megafonia ni equips de música.

•

No es poden tenir animals de companyia a la parada.

•

Quan acabi l'horari de mercat s'ha de retirar el tendal, i el lloc que havia estat ocupat
ha de quedar net de fems i brutesa.

•

Els articles de menjar manipulat han d'estar tapats per una mampara de vidre o plàstic i
no poden tenir contacte directe amb la gent.

e) Nombre màxim d'autoritzacions que es poden concedir.
Es concediran autoritzacions per a un nombre màxim de tendals o instal·lacions segons l'espai
de domini públic autoritzat.
f) La duració de l'autorització és de temporada, per a 4 mesos. S'entregarà al venedor o
venedora ambulant un document acreditatiu de l'autorització, la validesa del qual queda
condicionada a pagar el preu públic que correspongui.
g) El procediment i els criteris per atorgar les autoritzacions són:
•

Inici: es farà un sorteig entre totes les peticions per assignar el lloc corresponent.

•

Renovació: les persones interessades a renovar la plaça del mercat assignat han de
presentar la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament, dins el període que
aquest òrgan establesqui.

•

Nova ocupació: l'Ajuntament, si ho creu convenient, prioritzarà: primer, els qui renovin
per ocupar un lloc vacant que els interessi. Seguidament, per als llocs que quedin
vacants, s'obrirà un termini després de la renovació perquè els interessats presentin les
sol·licituds per a les noves places. S'hauran de presentar les sol·licituds al Registre
General de l'Ajuntament dins el període que aquest òrgan establesqui.
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Article 14. Mercat ambulant de l'Ajuntament des Mercadal a Fornells
a) Zona d'emplaçament: carrer de la Mar de Fornells (devora cas Contramestre).
b) Dies i horaris: els dimecres, de mitjan maig a mitjan octubre de les 9.00 h a les 13.00 h.
c) Productes autoritzats: tots els que permeti la normativa vigent.
d) Condicions dels llocs de venda i els seus productes:
•

No es poden vendre altres articles dels que figuren en l'autorització de l'Ajuntament.

•

Els llocs de venda han de tenir de 2 a 6 metres de llargària per 3 metres d'amplada.

•

No es poden utilitzar equips de megafonia ni equips de música.

•

No es poden tenir animals de companyia a la parada.

•

Quan acabi l'horari de mercat s'ha de retirar el tendal, i el lloc que havia estat ocupat
ha de quedar net de fems i brutesa.

e) Nombre màxim d'autoritzacions que es poden concedir.
Es concediran autoritzacions per a un nombre màxim de tendals o instal·lacions segons l'espai
de domini públic autoritzat.
f) La duració de l'autorització és de temporada. S'entregarà al venedor o venedora ambulant un
document acreditatiu de l'autorització, la validesa del qual queda condicionada a pagar el preu
públic que correspongui.
g) El procediment i els criteris per atorgar les autoritzacions són:
•

Inici: es farà un sorteig entre totes les peticions per assignar el lloc corresponent.

•

Renovació: les persones interessades a renovar la plaça del mercat assignat han de
presentar la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament, dins el període que
aquest òrgan establesqui.

•

Nova ocupació: si hi ha llocs vacants, s'obrirà un termini després de la renovació perquè
els interessats presentin les sol·licituds per a les noves places. S'hauran de presentar
les sol·licituds al Registre General de l'Ajuntament dins el període que aquest òrgan
establesqui.
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CAPÍTOL IV. MERCATS OCASIONALS

Article 15. Normes dels mercats ocasionals
Aquests mercats han de ser regulats per l’Ajuntament mitjançant la resolució de Batlia
corresponent.
Està prohibida la venda ambulant de pistoles d’aire comprimit o air-soft, així com l’entrega com
a premi. La Policia Local vetlarà especialment pel compliment d’aquesta prohibició.
En cas d’haver d’emprar un generador per a les instal·lacions, s'han de complir les prescripcions
establertes a l’Ordenança reguladora de la protecció de l’atmosfera davant renous i vibracions.
L’incompliment d’aquesta condició es considerarà falta greu i es podrà adoptar com a mesura
cautelar, que no té caràcter de sanció, el precintament immediat de la parada.
•

Mercat de les festes majors (Sant Martí, Sant Antoni i Sant Nicolau)

•

Fira del Llibre (es Mercadal)

•

Mercat de tardor (Fornells)

•

Mercat de Nadal (Es Mercadal)

•

Mercats de fira

•

Altres...

CAPÍTOL V. MERCATS FORA DE LA VIA PÚBLICA I VENDA EN CAMIONS BOTIGA A LA VIA
PÚBLICA

Article 16. Normes dels mercats fora de la via pública i venda en camions botiga a la
via pública
Els mercats fora de la via pública han de ser autoritzats mitjançant resolució de la Batlia.
La venda en camions botiga en emplaçaments aïllats de la via pública queden prohibits, excepte
en les festes patronals.

CAPÍTOL VI. MERCATS ARTESANALS

Article 17. Mercats artesanals
Els mercats artesanals han de ser autoritzats i regulats exclusivament mitjançant resolució de la
Batlia.
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CAPÍTOL VII. VACANTS, RENOVACIONS, REVOCACIONS I LLISTA D’ESPERA

Article 18. Llocs vacants
Els llocs vacants s’han de cobrir tenint en compte la llista d'espera corresponent i hi tenen
prioritat els qui ja disposen de parada i han manifestat per escrit el seu interès a canviar-se.
L'Ajuntament pot tornar a sortejar els llocs de venda quan hagi passat un temps prudencial.
Article 19. Duració, renovació i revocació de l'autorització
Una vegada comprovat que es compleixen tots els requisits detallats anteriorment, l'Ajuntament
atorgarà a la persona interessada la llicència per exercir la venda ambulant no sedentària; la
llicència ha de determinar el tipus de mercat, el temps i, per escrit o per ordre de la Policia
Local, el lloc en què aquesta s'ha d'exercir.
Els llocs de nova ocupació han de ser concedits per estricte ordre d'entrada en el Registre
d'Entrada municipal. Per tal de potenciar el comerç i l'artesania locals, tenen prioritat per aquest
ordre els comerços censats al municipi, els pagesos del municipi i els qui tenguin carta de
mestre artesà del municipi.
Sempre s'haurà d'estar al corrent de les taxes i imposts municipals.

Sobre la duració de l'autorització:
•

Com a norma general, és exclusivament per al mercat específic.

•

Té una durada limitada, per causa de la disponibilitat del sòl públic habilitat. Per a
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària en tot tipus de mercats, la duració de
l'autorització no pot ser superior a un any.

•

La vigència de l'autorització municipal per a mercats ocasionals i per a la venda en
circumstàncies especials ha de ser limitada a la duració de l'esdeveniment específic.

Sobre la renovació de l'autorització:
•

La renovació de l'autorització NO és automàtica, sinó que s'ha de sol·licitar mitjançant
instància.

•

La no petició de renovació és motiu suficient per perdre el lloc que li fos assignat en el
seu moment.

•

Les administracions competents han d'informar, mitjançant convocatòria pública i no
necessàriament personal, les persones titulars d'una autorització vigent de l'inici del
procediment per a les concessions de noves autoritzacions.
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•

Els canvis en elements fonamentals de l'autorització han de ser motivats, però en cas
de no acceptació per l’interessat, no es retornarà la taxa.

Sobre la revocació de l'autorització:
•

Les autoritzacions poden ser revocades per l’Ajuntament en cas d'incompliment de la
normativa de comerç, de les normes sectorials o del que assenyala aquesta ordenança.

•

Abandonament del lloc durant quatre mercats consecutius o sis d'alterns dins del
mateix exercici.

•

Aquesta revocació ha de ser motivada i no es retornarà la taxa.

Article 20. Llista d'espera
En el cas que resultin més sol·licituds d'autoritzacions que parades o llocs de venda ambulant hi
hagi disponibles, es constituirà una llista d'espera a fi de cobrir les noves autoritzacions bé per
increment dels llocs de venda o bé per revocació justificada d'algun titular.
L'ordre de la llista d'espera ha de seguir els mateixos criteris d'ordenació que l'assignació de
titulars a les autoritzacions, atenent a les prioritats que marca l’article 18 i 19 segon paràgraf.
La llista d’espera s’ha de renovar cada any.

Article 21. Taxes
L'import de les taxes a abonar és el que s’estableix en la corresponent ordenança fiscal, i s'ha
de pagar dins els terminis establerts per a cada tipus de venda.
Una vegada liquidades totes les taxes, el fet que l'adjudicatari no ocupi el seu lloc o parada de
venda habitual no dona cap dret al retorn, ni total ni parcial, de les taxes.
Sí que es retornarà la taxa quan no s’autoritzi un espai al mercat específic i aquesta s’hagi
pagat per autoliquidació.
El fet de no abonar les taxes dins el període establert per l'Ajuntament en cada tipus
d'autorització suposa la pèrdua de l'autorització vigent i la impossibilitat de renovar l'autorització
l'any següent.
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CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 22. Classificació de les faltes
Es consideren faltes lleus:
•

No tenir a disposició de l'autoritat competent l'autorització en el lloc de venda.

•

Presència de persones no autoritzades que despatxin en el lloc de venda.

•

Compartir un lloc de venda.

•

Canviar el producte de venda sense previ avís.

•

No mantenir net l'entorn del lloc de venda o embrutar amb líquids el terra.

•

Aparcar en zones prohibides.

•

Ocupar més espai del que l'autorització permet.

•

Fer propaganda o publicitat abusiva de qualsevol tipus que atempti contra altres, tant
de manera escrita com auditiva.

•

La posada en funcionament d'aparells de música o similars sense autorització.

•

Utilitzar megàfons o altaveus.

•

Fumar en el llocs de venda d'aliments.

•

Connectar a l’enllumenat públic bombetes que no siguin led o de baix consum o
elements elèctrics que consumeixen més de 100 watts sense autorització especial.

•

No tenir exposats els preus de venda al públic.

•

La desobediència a la Policia Local o qualsevol autoritat municipal quan les ordres siguin
verbals.

Es consideren faltes greus:
•

La reiteració de dues faltes lleus d'igual naturalesa durant la vigència de l'autorització.

•

Realització d'actes alteradors de l'ordre intern del mercat.

•

Venda d'articles no autoritzats.

•

L’existència de cans o altres animals en el lloc de venda.

•

La desobediència reiterada a la Policia Local o qualsevol autoritat municipal quan les
ordres siguin verbals.
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Es consideren faltes molt greus:
•

Exercir la venda ambulant sense autorització.

•

No estar en possessió de la documentació acreditada en la declaració responsable.

•

El traspàs o sotsarrendament de l'autorització de venda.

•

La desobediència a la Policia Local o a qualsevol autoritat municipal quan les ordres
siguin per escrit.

Article 23. Règim sancionador
De conformitat amb el que determina l'article 141 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de
règim local, les infraccions se sancionen de la manera següent:


Faltes lleus :
o



Faltes greus:
o



Multa de 100 € a 300 €

Multa de 301 € a 1.000 €

Faltes molt greus:
o

Multa de 1.001 € a 3.000 €

Les sancions es graduaran especialment en funció de l'incompliment d'advertències prèvies,
quantia del benefici obtingut, grau de negligència o intencionalitat quant a les accions o
omissions, l'existència de frau, termini de temps durant el qual s'hagi comès la infracció o
reincidència.
En les sancions prèvies per totes les faltes esmentades anteriorment i quan sigui reiterada la
desobediència a la Policia Local o a l’ordre específica de la Batlia, es podrà preveure, a més de
la sanció corresponent i amb caràcter accessori, la retirada temporal o permanent de la llicència
o la baixa de la llista d'espera de sol·licitants de la llicència; i com a mesura cautelar es podrà
fer retirar immediatament la parada, i obrir després el corresponent expedient i aplicar la sanció
que correspongui, sense que es pugui reclamar la devolució de la taxa municipal.
D'acord amb els articles 186 de la Llei 20/2006 i el 21.k de la Llei 7/1985, correspon al batle o
batlessa de la corporació la facultat d'imposar sancions.
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Article 24
Els dubtes que plantegi la interpretació d'aquesta Ordenança o els casos que no s’hi preveuen
hauran de ser resolts per l'Ajuntament.
Disposició transitòria primera
Els peticionaris de mercats periòdics ja iniciats en la data d’aprovació d’aquesta ordenança, i
sempre que ho puguin acreditar, mantindran la parada en el lloc assignat en la darrera
convocatòria. L’Ajuntament per motius d’interès general podrà modificar alguna de les parades.
Disposició transitòria segona
A cada convocatòria la Batlia ha de marcar el nombre màxim de parades que ha de tenir el
mercat en qüestió.
Disposició transitòria tercera
L'Ajuntament pot tornar a sortejar tots els llocs de les parades si ho creu convenient.
Disposició final primera
La present ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació en el BOIB, una vegada
transcorregut el temps a què es refereix l’article 103 de la llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, moment en què quedaran derogades totes les
disposicions municipals que siguin incompatibles o oposades a aquest articulat».
SEGON. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini de trenta dies perquè puguin presentar reclamacions
o suggeriments, que la corporació resoldrà. Si no es presenten reclamacions o suggeriments
dins el termini esmentat, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’acord
exprés pel Ple.
El batle explica el contingut de l'anterior ordenança. I després de deliberar sobre el particular es
proposa l'eliminació del següent contingut: articles 10, 11, 12, 13 i 14, lletra d, punt primer de
tots els articles; a l'article 14, lletra b, s'ha de canviar el dia de dijous per dimecres.
Els membres de la Comissió, per 3 vots a favor i 3 abstencions dels senyors Florit Ponce
(Entesa) Riera Pallas (Entesa) i Pons Febrer (PP), emeten dictamen favorable i així ho proposen
al Ple».
La Sra. Sintes Triay explica el contingut de l’anterior Ordenança; i el Sr. Riera Pons suggereix,
amb referència a l’article 13.a, que s’estudiï la possibilitat de posar el mercat d’estiu de Fornells
a la zona des Pla.
La Sra. Florit Ponce diu que seria convenient que quan hi hagués baixes a les parades del carrer
Nou des Mercadal no es cobrissin i el mercat s’estengués per altres carrers, i és que alguns
veïns es queixen que hi ha llocs excessius.
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El Sr. Mariano Vadell demana al batle si té coneixement que a les platges també hi ha venedors
ambulants. El batle contesta que sí que n’és coneixedor; i si la Policia en té notícia, els denuncia
i requisa els productes de la venda.
La Sra. Sintes Triay comenta que, precisament, el mercat de Fornells ha començat per iniciativa
dels comerciants del carrer Major, encara que reconeix que actualment està excessivament ple;
i li diu a la Sra. Florit Ponce que hi està d’acord i, tal vegada, una solució seria que quan hi hagi
baixes només es concedeixi una taula de 2 metres, amb la qual mesura l’espai que s’hauria
d’ocupar seria menor.

Acabada la deliberació i posat a votació el dictamen i la proposta d’acords que conté és aprovat
per unanimitat.
VIII.- MOCIÓ DEL GRUP ENTESA
Es ret compte de la moció presentada per l’ENTESA des Mercadal i Fornells, de dia 13 de gener
de 2017, amb registre d’entrada núm. 97, que diu:
«Assumpte: signar un conveni de col·laboració amb la Protectora d’Animals Maó
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El moix domèstic (Felis catus), domesticat fa possiblement més de 5.000 anys, és un dels
animals de companyia més populars. La seva distribució cosmopolita, la seva gran capacitat
de reproducció i d’adaptació al medi fa que sigui freqüent trobar-lo en estat semisalvatge,
tant en ambients urbans com rurals.
Els moixos establerts en el medi rural poden desestabilitzar i alterar notablement l’equilibri
natural, ja que són depredadors molt hàbils. La introducció de moixos en hàbitats en què no
hi ha depredadors naturals ha tingut en moltes ocasions conseqüències fatals per a algunes
espècies, pel fet que aquestes no han desenvolupat estratègies de defensa. Fa uns anys, en
un lloc proper a un nucli residencial de Maó, els moixos assilvestrats quasi van provocar la
desaparició de l’única colònia de baldritxa balear ( Puffinus mauretanicus) existent a Menorca,
ocell catalogat en perill d’extinció.
En ambients urbans els moixos formen colònies que normalment passen desapercebudes,
però que representen un problema quan experimenten un creixement descontrolat. Les
molèsties que els ciutadans denuncien amb més assiduïtat són les olors, renous (baralles
durant el període de zel), brutícia (dejecció, dispersió de restes de menjar), agressió a
animals domèstics, depredació sobre ocells, risc de contagi de malalties infeccioses a animals
domèstics. Aquestes molèsties arriben a provocar que algunes persones intentin solucionar el
problema pel seu compte amb mesures dràstiques, com l’enverinament, que pot afectar tant
els moixos silvestres com els domèstics i altres animals.
Atès que la població de moixos assilvestrats en el municipi des Mercadal és cada dia més
nombrosa;
Atès que s’ha comprovat que el mètode més eficaç per establir un equilibri i plantejar una
solució viable al creixement de les colònies urbanes de moixos (evitant el sacrifici dels animals
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o el confinament de per vida en gàbies) és la captura, esterilització i posterior posada en
llibertat;
Atès que, des de fa anys i per mitjà de voluntariat, l’entitat Protectora d’Animals Maó realitza
campanyes periòdiques d’alimentació, desinfecció i esterilització de les colònies de moixos de
diversos nuclis urbans del nostre municipi, però aquesta entitat no té capacitat econòmica per
assumir les despeses del servei veterinari per esterilitzar-los;
Atès que és competència de l’Ajuntament intervenir en un assumpte com aquest quan es
produeix en els nuclis urbans del nostre terme municipal, com ja fa amb el control de cans
amollats,
Per tot açò, el Grup Municipal de l’Entesa des Mercadal i Fornells presenta davant el Ple de
l’Ajuntament des Mercadal per al seu debat i aprovació, si escau, l’adopció del següent
ACORD
1.

L’Ajuntament des Mercadal signarà un conveni de col·laboració amb l’entitat Protectora
d’Animals Maó, amb l’objectiu de millorar el control de la població de moixos assilvestrats
existents en el terme municipal des Mercadal».

A continuació, es ret compte de

l’esmena de substitució que presenta l’equip de govern

municipal i que diu:
«Es proposa mantenir l’exposició de motius i substituir el punt 1 de la proposta d’acord, que
quedaria amb la següent redacció:
1. L’Ajuntament des Mercadal acorda negociar i estudiar la signatura d’un conveni de
col·laboració amb una protectora d’animals amb l’objectiu de millorar el control de la població
de moixos assilvestrats existents en el terme municipal des Mercadal».
El Sr. Coll Pons presenta l’anterior moció; i el Sr. Arjona Camps l’esmena de substitució, i diu
que va parlar amb la presidenta de la Protectora d’Animals de Maó, que va demanar ajuda
econòmica; que hi ha pobles que tenen convenis i d’altres que no, encara que el cost podria
ser elevat, tenint en compte que as Mercadal hi ha un veterinari que cobra 85 € per cada
esterilització.
El Sr. Coll Pons diu que li sembla bé negociar, però no entén bé que s’hagi d’”estudiar”;
llavors, el Sr. Arjona Camps retira de l’esmena de substitució la paraula «estudiar».
El Sr. Riera Pons diu que la moció li sembla interessant i també l’esmena perquè es negociï
amb les protectores.
El Sr. Coll Pons diu que pensa que no és un cost desorbitat i que també hi ha un servei de
caner que costa bastant; i que si es controla, cada vegada sortiria més barat, perquè no hi
hauria tants de moixos.

Posada a votació l’anterior moció, amb la incorporació de l’esmena de substitució amb la
rectificació corresponent, és aprovada per unanimitat.
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IX.-PRECS I PREGUNTES
A continuació, la Sra. Cantallops Llabrés fa els precs i preguntes següents:
1.

Demana per la situació actual de la casa que l’Ajuntament té a Maó procedent d’una
herència.
El batle contesta que dins hi havia una parella i que ara només hi ha una jove amb
fillets i que les àrees Socials de Maó i es Mercadal estan en contacte; que aquesta
jove
la volia llogar i després es va fer una proposta de venda a l’Ajuntament de
Maó, de manera que
si
aquest li facilita un habitatge, llavors enviarà la Brigada
des Mercadal perquè tapiï
l’entrada.

2.

Prega que s’avancin les gestions de l’antic Bar de Tirant, ja que hi ha gent que hi va i
es troba en mal estat.
La Sra. Pons Febrer fa els precs i preguntes següents:

1. Fa una o dues setmanes en el pàrquing del «Gallego» hi ha un cotxe que sembla que està
abandonat, i la Policia ho sap. Prega que es miri la qüestió.
2. Va sortir una notícia en el diari segons la qual els socorristes de Menorca deien que
mancaven socorristes a les platges i que les torres del municipi des Mercadal no
compleixen la normativa i no estan homologades. Demana si és ver.
La Sra. Garriga Roselló contesta que la nova empresa adjudicatària va presentar, no fa
gaire, la memòria de la temporada passada i d’aquest tema, no en deia res, però que no
obstant açò, es posarà en contacte amb ells per esbrinar-ho.
El Sr. Riera Pallàs fa els precs i preguntes següents:
1. Prega que es posi més senyalització al carrer Vivers de Fornells.
La Sra. Garriga Roselló diu que, efectivament, es veuen poc; i ja va donar ordre que es faci
senyalització horitzontal i se’n corregeixi una que està torçuda.
2. Arran d’un registre d’entrada, demana si davant la plaça de l’església seguirà l’aparcament
de càrrega i descàrrega, no per a cotxes.
La Sra. Garriga Roselló contesta que, efectivament, així serà.
3. Arran d’un registre d’entrada, demana si es van fer gestions perquè el contractista del camp
de futbol des Mercadal aboni factures pendents a subcontractistes.
El batle contesta que sí, perquè de les darreres certificacions i de la liquidació, l’Ajuntament
va haver de pagar-ho a l’Agència Tributària, que té preferència.
4. Prega que a una sala de la planta baixa del Centre de Convencions s’hi posin unes cortines
perquè quan s’empren projectors no es veuen bé les imatges.
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A continuació el Sr. Coll Pons fa els precs i preguntes següents:
1. L’Entesa des Mercadal i Fornells prega a l’equip de govern municipal que restauri la boia
situada dins la rotonda que hi ha al costat del cementeri de Fornells, perquè es troba en un
estat de conservació molt deficient. Com es pot apreciar, la imatge d’aquest espai públic
deixa molt a desitjar. (Aporta fotografia)
2. Demana si va arribar l’autorització definitiva del Consell per augmentar el nombre de places
del geriàtric; a la qual cosa el batle contesta que sí.
3. Demana si ja s’ha concretat el tema dels arbres del c/ Metge Camps, ja que ara és l’època
de sembrar-los.
El Sr. Arjona Camps contesta que està pendent que li passin un pressupost.
A continuació el Sr. Mariano Vadell fa els precs i preguntes següents:
1. El passat dia 9 hi va haver un tall d’aigua i d’enllumenat a diversos carrers; demana si
l’Ajuntament hi va fer res.
El batle contesta que es va arranjar al més aviat possible i que ell mateix va parlar amb
l’enginyer de l’empresa concessionària; però que una vegada que hi ha una fuita i s’arranja,
s’ha de donar la pressió lentament per expulsar l’aire que hi queda dins perquè, si no,
tornaria a rebentar. Efectivament, es va estar unes hores sense llum.
Llavors, el Sr. Mariano Vadell prega que, quan hi hagi talls de llum, l’Ajuntament enviï una
queixa a ENDESA.
2. Amb referència al Far de Cavalleria prega que no s’esperi a l’estiu per arranjar els
problemes que ja s’han comentat en altres ocasions.
3. Amb referència al camí d’entrada a cala Tirant per Binidonairet, de vegades apareix
senyalització de “No passeu”, per la qual cosa prega que no s’esperi a l’estiu per solucionar
aquesta qüestió.
El batle contesta que, precisament, avui li han lliurat un projecte per dur aigua a 45
habitatges i que ara necessita tot el tràmit inicial; que la propietat té interès a vendre els
terrenys del camí i l’Ajuntament va fer-ne una valoració, però posteriorment hi va haver una
modificació de la delimitació i la propietat ara demana més diners, encara que el delegat de
Costes va manifestar que es tornaria a la delimitació anterior perquè la sentència que el va
anul·lar era només per un defecte de forma.
4. Demana al batle per les negociacions que va mantenir amb el Ministeri durant el seu
viatge recent a Madrid.
El batle contesta que va tenir tres entrevistes:
a) Amb responsables del Ministeri per a la construcció de la depuradora d’Addaia, i pensa
que el tema està resolt; només cal que l’Ajuntament aporti no només la propietat dels
terrenys sinó la servitud de pas.
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b) Amb el responsable de concessions administratives de la Direcció General de Costes, a
qui va demanar que activassin les sol·licituds corresponents als expedients del port de
Sanitja i de na Macaret.
c) Amb la directora general de Recursos Hídrics per parlar del tema de na Macaret, la qual
li va manifestar que no es va fer correctament, ja que en l’esmena del Senat es
donaven 200.000 € i se’n negociarien 2,5 milions, quan en realitat s’hauria d’haver dit
que es donaven 2,5 milions; i que, per altra banda, li va dir que aquesta inversió
s’inclogués en el Pla de recursos hídrics de la comunitat autònoma.
I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
El secretari

El batle
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