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

9/2017
EXTRAORDINARI
8 de novembre de 2017
de les 13’45 h a les 14’15 h
sala d’actes de l’Ajuntament des Mercadal

Assistents
Batle:

Sr. Francesc Ametller Pons

(PSOE)

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

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

Regidors:

Secretari:
Interventor:

Sr. Gerardo Puente Ibáñez
Sr. Alfons Méndez Vidal

S’excusa de no assistir-hi
Sr. Miguel Mariano Vadell

(ENTESA)

Desenvolupament de la sessió
I.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR I AJUNTAMENTS
DE L’ILLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
(2018-22)
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 següent proposta de la regidora de l’àrea de cultura i
educació:
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“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA I EDUCACIÓ PER L’APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL CONSELL INSULAR I ELS AJUNTAMENTS DE
L’ILLA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
(2018-22)
Vista la memòria justificativa presentada pel Consell del conveni de col·laboració entre el
Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa per a la prestació del servei d’educació de
persones adultes (2018-22) de dia 16 d’octubre de 2017.
«Vist l’informe justificatiu de la tècnica de Cultura i Educació del CIM del passat dia 16 d’octubre
de 2017.
I atès que en el consell Executiu del Consell Insular, en sessió de caràcter ordinari de dia 16
d’octubre de 2017 va adoptar l’aprovació de l’esmentat conveni,
En base a les anteriors consideracions, es PROPOSA:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de
l’illa per a la prestació del servei d’educació de persones adultes (2018-22) segons la redacció
que consta a l’expedient.
2. Els efectes del conveni quedaran subjectes a la condició suspensiva de l’existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions que se’n dervien. Es dotarà en els pressupostos
dels anys 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 l’aplicació pressupostària suficient per fer front a les
obligacions del conveni. L’any 2017 el conveni tindrà el caràcter de protocol d’intencions i els
seus efectes econòmics només es materialitzaran a partir de l’exercici del 2018, quan es
comptabilitzi la disposició de la despesa i els compromisos de despeses d’exercicis futurs. ”
Vista l’anterior proposta, els membres de la Comissió per 3 vots a favor i 4 abstencions dels
grups ENTESA i PP la dictaminen favorablement i proposen al Ple la seva aprovació.»
La Sra. Vinent Melià explica la proposta del conveni i diu que abans n’hi havia dos, un que es
signava entre l’Ajuntament i l’empresa d’educació d’adults i un altre amb el Consell Insular, i ara
en aquest moment s’uneixen els dos convenis en un.
La Sra. Cantallops diu que el seu grup el recolza sempre i quan no es perdin hores i condicions,
i la Sra. Vinent li contesta que figuren totes les hores i activitats que duen realitzant fins ara. La
Sra. Florit Ponce diu que ho veu bé i que suposarà una perspectiva més unitària a tota l’illa.

Posada a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per
unanimitat.
II.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE
RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
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«A continuació es ret compte de la proposta del regidor d’Hisenda, que diu :
“PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
La taxa de recollida i tractament de residus sòlids urbans fou modificada per darrera vegada per
acord de Ple de 30.10.2015, publicat definitivament al BOIB núm. 176, de 01.12.2015.
Atès que l’ordenança en referir-se a les ocupacions del domini marítim es refereix a
concessions, quan també pot haver autoritzacions temporals, es troba adient clarificar la
redacció, tot afegint expressament aquest concepte, que fins ara s’havia d’entendre de manera
implícita. La resta de conceptes es manté igual.
En virtut de l’anteriorment exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió d’Hisenda,
la modificació de l’article 5.2. de l’ordenança, que quedarà redactada en els següents termes:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Article 5è
•

Quota tributària

A aquest efecte, s'aplicaran les següents tarifes:

2.1. Recollida de fems
Concepte
1.a. Habitatges particulars i xalets
1.b. Cotxeria particular no vinculada a habitatge
2. Hotels, hostals i residències amb servei de menjador,
3. Hostals i residències sense servei de menjador,
4. Llauneries i tallers fins a 10 operaris
5. Tallers d'11 a 20 operaris i establiments venda mobles
6. Forns i pastisseries, brioxeries, estancs, merceries, llibreries, farmàcies
electrodomèstics, magatzems material construcció i similars
7. Supermercats, tendes d'alimentació i fruiteries:
a) Fins a 50m2 de superfície emprada
.
2
2
b) Més de 50 m de superfície emprada i fins a 200 m :
c) Més de 200 m2 emprats,
8. Cafeteries i bars:
a) Fins a 60 m2 de superfície emprada
b) Més de 60 m2 de superfície emprada
9. Restaurant:
a) fins a 75 m2 de superfície emprada
b) més de 75 m2 de superfície emprada fins a 200 m2
c) més de 200 m2 de superfície emprada fins a 300 m2
d) més de 300 m2 de superfície emprada
10. Locals comercials sense activitat
11. Ports:

Base imposable Quota anual
unitat
unitat
4 places
4 places
unitat
unitat

47,97 €
16,00 €
57,44 €
40,04 €
95,05 €
183,16 €

unitat

121,92 €

unitat
m2 addicionals
m2 addicionals

153,75 €
2,78 €
2,50 €

unitat
m2 addicionals

204,76 €
3,36 €

unitat
m2 addicionals
m2 addicionals
m2 addicionals
unitat

479,72 €
5,82 €
2,22 €
1,10 €
47,97 €
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a) Direcció de Port i Litoral de Balears,
Port de Fornells
b) Concessionari d'amarratges i Autorització d’ocupació temporal d'Addaia,
na Macaret, cala Molí, ses Salines Fornells i altres:
7 amarratges
c) Concessionari d'amarratges al port esportiu d'Addaia:
4 amarratges
12. Apartaments explotació en règim hoteler i turístic:
unitat
13. Magatzem, empreses o indústries ubicades en el polígon industrial
a) Superfície major o igual a 100 m2
unitat
b) Superfície menor de 100 m2
unitat

3.043,45 €
47,97 €
47,97 €
47,97 €
251,05 €
188,29 €

2.2. Tractament i eliminació de residus sòlids urbans
CONCEPTE

Base imposable Quota anual

1.a. Habitatges particulars i xalets
unitat
23,20 euros
1.b. Cotxeria particular no vinculada a habitatge
unitat
7,74 euros
2. Hotels, hostals i residències amb servei de menjador,
4 places
27,44 euros
3. Hostals i residències sense servei de menjador,
4 places
21,40 euros
4. Llauneries i tallers fins a 10 operaris
unitat
44,76 euros
5. Tallers d'11 a 20 operaris i establiments venda mobles
unitat
85,61 euros
6. Forns i pastisseries, brioxeries, estancs, merceries, llibreries, farmàcies
electrodomèstics, magatzems material construcció i similars
unitat
58,16 euros
7. Supermercats, tendes d'alimentació i fruiteries:
a) Fins a 50m2 de superfície emprada
. unitat
71,89 euros
b) Més de 50 m2 de superfície emprada i fins a 200 m2:
m2 addicionals
1,20 euros
c) Més de 200 m2 emprats,
m2 addicionals
1,08 euros
8. Cafeteries i bars:
a) Fins a 60 m2 de superfície emprada
unitat
99,34 euros
b) Més de 60 m2 de superfície emprada
m2 addicionals
1,63 euros
9. Restaurant:
a) fins a 75 m2 de superfície emprada
unitat
232,00 euros
b) més de 75 m2 de superfície emprada fins a 200 m2
m2 addicionals
2,85 euros
2
c) més de 200 m2 de superfície emprada fins a 300 m2
m addicionals
1,07 euros
d) més de 300 m2 de superfície emprada
m2 addicionals
0,53 euros
10. Locals comercials sense activitat
unitat
23,2 euros
11. Ports:
a) Direcció de Port i Litoral de Balears
Port de Fornells 1.392,24 euros
b) Concessionari d'amarratges i autorització d’ocupació temporal d'Addaia
na Macaret, cala Molí, ses Salines Fornells i altres:
7 amarratges
23,20 euros
c) Concessionari d'amarratges al port esportiu d'Addaia:
4 amarratges
23,20 euros
12. Apartaments explotació en règim hoteler i turístic: cada un l'equivalent unitat
23,20 euros
13. Magatzem, empreses o indústries ubicades en el polígon industrial
a) Superfície major o igual a 100 m2
unitat
134,14 euros
b) Superfície menor de 100 m2
unitat
100,61 euros
”
Vista l’anterior proposta, els membres de la Comissió per 3 vots a favor i 4 abstencions dels
grups ENTESA i PP la dictaminen favorablement i proposen al Ple la seva aprovació.»
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El Batle explica que només es tracta d’afegir la paraula «autoritzacions» a les concessions, amb
l’objecte que tots paguin les taxes.
Els Srs. Riera Pons i Riera Pallàs diuen que estan d’acord, i així s’evitarà que hi hagi gent que no
pagui.

Vist l’anterior dictamen, el Consistori per unanimitat acorda:
1.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
recollida i tractament de residus sòlids urbans, tal com es transcriu a la proposta del regidor
d’hisenda.
2.- Exposar al públic la mateixa mitjançant anunci al BOIB i tauler d’edictes per a al·legacions
durant 30 dies hàbils; en cas que no se’n presentin s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord.
III.

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 16/2017

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 memòria de la batlia de dia 27 d’octubre, que diu:
“El batlle-president d'aquesta corporació municipal, en justificació a les circumstàncies que
motiven la tramitació de l'expedient de modificació de crèdits pressupostaris núm. 16 per
suplement de crèdit i transferència de crèdit, sotmet a la consideració dels membres del
consistori la següent
MEMÒRIA
1. Atès que hi ha diverses despeses, una convocatòra d’ajts i la inversió en renovació del camp
de futbol de Sant Martí, les quals es tracten de despeses específiques i determinades, segons la
descripció de cada aplicació, que es relaciona, i que per aquestes finalitats específiques no
existeix dotació ecònomica al pressupost vigent del 2017, és precís incoar un expedient de
crèdit extraordinari.
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org
70
45

Prog Econ Descripció
4314 47900PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
342
63270DEL CAMP DE FUTBOL DES MERCADAL

Import
1.000,00
90.000,00
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2. Atès que hi ha diverses despeses ordinàries en béns i serveis, així com una indemintzació per
danys amb un conveni judicial, les quals es tracten de despeses específiques i determinades,
segons la descripció de cada aplicació, que es relaciona, i que per aquestes finalitats
específiques la dotació ecònomica al pressupost vigent del 2017 s’ha demostrat insuficient, és
precís incoar un expedient de suplement de crèdit.
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org

Prog Econ

90
90
90

132
920
920

22400
22400
22500

90

326

22100

90

342

22100

90
45
90

920
341
920

22100
22699
48200

Descripció
PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA
LOCAL
PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES DIVERSOS
TRIBUTS, TAXES I IMPOSTS
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA
PROMOCIÓ EDUCATIVA
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA A
CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS
PROMOCIÓ DE L'ESPORT
INDEMNITZACIONS A PARTICULARS PER LESIONS

Import
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
1.500,00
3.200,00
1.600,00
268.500,00

3. Atès que aquestes despeses no es poden demorar a l’exercici següent pels següents motius:
Org Prog Econ Motivació de la inajornabilitat a l'exercici següent:
És necessari per promocionar el comerç del poble durant la campanya de
70 4314 47900 Nadal
Es fa urgent per la necessitat de signar un conveni amb el CIM, que aporta el
45 342 63270 50% de la inversió
90 920 48200 És necessari per deixar de pagar interessos pel deute
És urgent per la necessitat que despeses ordinàries del pressupost no es
90 132 22400 quedin sense partida
És urgent per la necessitat que despeses ordinàries del pressupost no es
90 920 22400 quedin sense partida
És urgent per la necessitat que despeses ordinàries del pressupost no es
90 920 22500 quedin sense partida
És urgent per la necessitat que despeses ordinàries del pressupost no es
90 326 22100 quedin sense partida
És urgent per la necessitat que despeses ordinàries del pressupost no es
90 342 22100 quedin sense partida
És urgent per la necessitat que despeses ordinàries del pressupost no es
90 920 22100 quedin sense partida
És urgent per la necessitat que despeses ordinàries del pressupost no es
45 341 22699 quedin sense partida
En base a les anteriors circumstàncies, es considera que la despesa no es pot demorar a
exercicis posteriors.
Atès que aquesta modificació de crèdit es finança amb càrrec al romanent de tresoreria per
despeses generals i que, segons els estats d’execució que s’adjunten, la resta dels ingressos
del pressupost s’estan liquidant amb normalitat.
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4. En base a les anteriors consideracions, i fent ús de les facultats que m'atorga la vigent
legislació he ordenat la incoació de l'expedient núm. 16 de modificació de crèdits
pressupostaris, mitjançant suplement de crèdit, finançat amb el romanent de tresoreria de
despeses generals i transferència de crèdit, d’un import total de TRES-CENT SETANTA MIL
euros (370.000,00) euros, amb la qual cosa restaran sense utilitzar remanent de tresoreria per
despeses generals de 1.407.169,77 € (1.407.130,24 € lliures i 39,53 € per amortitzar deute o
inversions financerament sostenible), segons el següent detall:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles anterior:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2015)
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles emprat
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2015)
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles final:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2015)

”

1.777.169,77
1.777.130,24
39,53
370.000,00
370.000,00
0,00
1.407.169,77
1.407.130,24
39,53

Vista l’anterior memòria, els membres de la Comissió per 3 vots a favor i 4 abstencions dels
grups ENTESA i PP la dictaminen favorablement i proposen al Ple la seva aprovació.»
El Batle explica la present modificació de crèdit i diu que als 90.000 euros prevists pel camp de
gespa s’afegiran l’any que ve la part que subvenciona el Consell, ja que farà un pla insular per
tots els camps. I per altre banda, destaca que s’ha dotat la quantitat pendent d’abonar per la
indemnització del Sr. Daniel Martí amb la finalitat de poder pagar-la, si la regla de despesa ho
permet, abans del pròxim dia 31 de desembre, i lliurar aquesta quantitat al pròxim pressupost.
El Sr. Riera Pons diu que el seu grup recolzarà aquesta modificació ja que considera que aquest
moviment pressupostari és positiu i el Sr. Coll Pons diu que no té res a objectar a les petites
partides i que en referència a les dues grans és una decisió de l’equip de Govern i desconeixen
tots els motius, per aquest motiu s’abstindran.

Vist l’anterior dictamen el Consistori per 9 vots a favor, i 3 abstencions del grup ENTESA,
acorda:
1.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària núm. 16/2017
2.- Exposar-lo al públic mitjançant anunci en el BOIB per un termini de 15 dies. En cas de
presentar-se reclamacions en contra, es considerarà definitivament aprovat.
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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