Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
dia 14/06/2019

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

6/2019
EXTRAORDINARI
30 d’abril de 2019
13 h 30’
14 h 05’
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 Peria ñez Párraga
Sra. Regina Sintes Triay
Sr. Jesús Damián Coll Pons
Sra. Maria Isabel Florit Ponce
Sr. Marc Riera Pallàs
Sr. Miguel Mariano Vadell
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:

Secretaria:
Interventor:

Sra. Ester Allès Coll
Sr. Alfonso Méndez

Desenvolupament de la sessi ó

1. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACI Ó DEL PRESSUPOST DEL 2018
Es dona compte de l ’expedient de la liquidaci ó del pressupost del 2018, de la que es va retre compte
en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, R ègim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i
Medi Ambient celebrada en sessi ó extraordinària en data 24 d ’abril de 2019 i que fa refer ència a les
següents resolucions de Batlia :
·

Resolució de batllia 356/2019, de 01/04/2019 d'aprovaci ó de liquidació del pressupost de 2018

·

Resolució de batlia 373/2019 de 4/4/2019 Correcci ó d'aprovació de liquidació del pressupost de
2018
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INTERVENCIONS

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
dia 14/06/2019

El Sr. Batle indica que ja es va donar
compte de la liquidaci ó del pressupost a la darrera comissi ó
d’hisenda amb l’explicació de les diferents i principals partides pressupostàries
Intervé el Sr. Richard Riera dient que estan contents amb la liquidaci ó dels pressupostos municipals per
la previsió que es va fer i vol donar l’enhorabona a tots per aquesta.
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El Sr. Damià Coll demana a l ’interventor una s èrie d ’aclariments en relaci ó al detall que figura en la
liquidació del pressupost sobre els apunts del resultat de la mateixa donant, l ’Alcalde ús de la paraula a
l’interventor.
El Sr. interventor diu que no pot contestar a les preguntes formulades at ès que no es t é l’expedient en
aquells moments.
El Sr. Batle li diu al Sr. Damià Coll que en qualsevol moment pot anar a veure a l ’interventor per
demanar-li les explicacions oportunes
ó resta per assabentat de la liquidaci
ó del pressupost 2018.
El Ple de la Corporaci
2. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACI Ó DE CRÈDIT NÚM. 3
Es dona compte de l ’expedient de la modificaci ó de cr èdit n úmero 3 del 2019, de la que es va retre
compte en la Comissi ó Informativa ordin ària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social
Sanitària i Medi Ambient celebrada en sessi ó extraordinària en data 24 d ’abril de 2019 i que fa
referència a la següent resolució de Batlia :
RESOLUCIÓ DE BATLIA 390 DE 09/04/2019
Assumpte: Aprovació modificació pressupostària núm. 3/2019
<Vista la proposta realitzada pel
Regidor encarregat de l' àrea d'Hisenda, per la incorporaci ó de
romanents de crèdits d'inversions de l'any 2018, que diu:
«1. Atès que el resultat de la liquidaci ó del pressupost de 2018 ha determinat que l ’Ajuntament compti
amb un romanent de tresoreria total de 9.068.398,34 euros, que es desglossa en 1.489.793,44 € e
saldo de dubt ós cobrament, 951.197,96 euros d’excés de finan çament afectat i 6.627.406,95 de
romanent per despeses generals.
2. Atès que existeixen obligacions contretes en anys anteriors, aix í com previsions despeses ja incloses
i finançades en pressuposts d’anys anterior que necessiten ser dotades pressupost àriament.
3. Atès que l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar ç, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
disposa que podran incorporar-se al
pressupost de
despeses de l ’exercici immediatament següent, sempre que existesquin recursos financers suficients,
els cr èdit que es trobin en un s èrie de sup òsits taxats. Així mateix, els cr èdits que emparin projectes
finançats amb ingressos afectats ha de ser incorporats obligat òriament.
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
dia 14/06/2019

A les aportacions econòmiques comptabilitzades al pressupost del 2018 a trav és d ’un comprom ís
d’ingrés, sense que s ’hagi reconegut cap dret, cal dotar les aplicacions d ’ingressos escaients per
reflectir el reconeixements dels drets, quan aquests es produeixin.
4. Atès que, amb data 12 de febrer es va aprovar una incorporaci ó de romanents parcial.
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Tanmateix, en les operacions de liquidaci ó s’ha detectat un error en una aplicaci ó de despesa que
recomana anul ·lar la incorporaci ó anterior i aprovar la incorporaci ó de la totalitat de les aplicacions
susceptibles de ser incorporades. »
I vistos els dos informes emesos per
pressupostària núm. 3/2019.

l'interventor municipal, informant favorablement la modificaci ó

Atès que els errors únicament afecten a l'aplicaci ó pressupostària de despeses de les obres de
cobriment i climatització de la piscina municipal, i les aplicacions de finan çament de dites obres, i atès
que ja s'han efectuat operacions que afecten a aplicacions incorporades en la modificaci ó núm. 1/2019,
essent suficient amb la correcci ó de les aplicacions on s'han detectat els errors, es per aix ò que, f ent ús
de les atribucions que m’han estat conferides.
RESOLC:
1r.- Corregir parcialment la incorporaci ó de romanents
subvencions concedides, de les partides que a continuaci
partides en els termes aprovats a la modificaci ó 1/2019:

de cr èdit núm 1/2019, per ajust en les
ó es detallen, mantenint la resta de les

a) Estat d'ingressos
Econ

Descripció

Import

75080

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CAIB. CLIMATITZACIÓ PISCINA

-229,75

76101

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM. PLA INSULAR DE COOPERACIÓ

-549,87

87010

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

-1852,37

b)Estat de despeses:
Projecte

Descripció

Org

Prog

Eco

45

342

2018 2 A PROJECTE DE COBRIMENT DE LA PISCINA
62250 1
MUNICIPAL

Inc Afectat

Inc. D.grals

-2631,99

2n.- Aprovar la incorporaci ó de romanents de tresoreria procedents
pressupost del 2019, segons la següent relació:

Inc. Total
-2631,99

del pressupost de 2018 al

Estat de despeses:
Org

Prog

Eco

90

1532 13100

Projecte

Descripció
LABORAL EVENTUAL VIES PÚBLIQUES

Inc Afectat
1.436,09

Inc. D.grals

Inc. Total
1.436,09

3_________________________________________________________________________________________________
_
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal (Illes Balears) - C.I.F. P0703700E - Tel. (+34) 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
Correu electrònic: general@esmercadal.es

Identificador documento electrónico: ES-07037-2019-A9C3D63D-618F-4143-9DB8-526DB9E995F1 Fecha:17/05/2019 12:03:31 Pag.:4/21
Ajuntament des Mercadal-07037- Código Org.:L01070374 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmercadal/validardoc.aspx

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
513,13
dia 14/06/2019 513,13

90

1532 16000

QUOTES SOCIALS VIES PÚBLIQUES

60

1532 21300

REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINES
BRIGADA D'OBRES

347,85

347,85

60

1532 21400

REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES
BRIGADA D'OBRES

14,31

14,31

90

920

22000

MATERIAL
GENERALS

120,70

120,70

90

323

22100

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA
ESCOLES I EDUCACIÓ

5.121,61

5.121,61

90

330

22100

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA
CULTURA I FESTES

3.157,50

3.157,50

70

4311 22100

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA
FIRES

421,58

421,58

30

2310 22106

SUBMINISTRAMENT MATERIAL FARMACEUTIC
I SANITARI SERVEIS SOCI

70

432

22699

INFORMACIÓ I PROMOCIO TURISTICA

90

920

22701

90

920

45

D'OFICINA

I

BOIB

SERVEIS

13,95

13,95

850,00

850,00

MANTENIMENT D'EXTINTORS

29,04

29,04

22706

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS

302,50

302,50

341

22799

CONTRACTE DE SERVEIS ESPORTIUS

9.191,73

9.191,73

90

338

46100

AJUNTAMENT PER REFORÇ
FESTES PATRONALS

7.180,30

7.180,30

45

341

46100

CONSELL INSULAR DE MENORCA.
IGA

300,00

300,00

40

334

48100

PREMIS LITERARI, DE DIBUIX, FOTOGRAFIA I
RECERCA.

2.200,00

2.200,00

40

334

48300

SUBVENCIONS
A
ACTIVITATS
ESDEVENIMENTS CULTURALS

1.000,00

1.000,00

40

2313 49000

PROJECTES DE COOPERACIÓ AL TERCER MÓN

23.635,00

23.635,00

A

ÚS

321

60000

ADQUISICIÓ
EDUCATIU

PER

40

69.000,00

69.000,00

A

LA
0,00

1.614.221,35

164.922,26

164.922,26

9.139,45

24.496,56

15.000,00

15.000,00

3.000,00

65.542,75

3.500,00

3.500,00

DE

TERRENYS

POLICIA

DE

CONVENI

I

90

341

60200

ADQUSICIÓ DE TERRENYS PER
CONSTRUCCIÓ DE CENTRE INTERPR

90

929

60300

ADQUISICIÓ
DE
TERRENYS
CARRETERA DE FORNELLS

60

2016 2 A ADQUISICIÓ DE SERVITUDS DE PAS PEL
1531 60900 3
SERVEI DE SANEJAMENT

90

151

90

1532 60970

INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINA
SERVEI DE TRANSPORT PUBLIC

80

160

INSTAL·LACIÓ DE BOMBEJOS
SANEJAMENT PORT ADDAIA

90

1532 61901

MILLORA DE SERVEIS DE DIVERSOS CARRERS
DES MERCADAL

29.743,61

29.743,61

90

1532 61903

DOTACIO DE SERVEIS I
VIES PUBLIQUES

10.327,45

10.327,45

60920

60990

ADEQUACIÓ
BINIALMAIA

PARCEL·LA

1.614.221,35
PER

A

15.357,11

EQUIPAMENT
PER

AL
62.542,75

PER

AL

PAVIMENTACIÓ DE
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80

1532 61905

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres
del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
PROJECTE PER A LA MILLORA DEL CARRER
SA
dia 14/06/2019
MARINA, COVES NOVES
53.038,30
53.038,30

80

1532 61909

PROJECTE D'ADEQUACIÓ
TRAMUNTANA DE FORNELLS

80

1532 61910

60

DEL

CARRER
48.216,62

48.216,62

INVERSIONS A ZONES TURISTIQUES

11.761,20

11.761,20

1531 61935

MILLORES DE CAMINS RURALS

27.158,85

27.158,85

10

1532 61940

CONSTRUCCIÓ DE PARQUIN I
CARRER DR. LLANSÓ I TRAMUNT

123.000,00

123.000,00

10

1532 61945

MILLORA D'ACC ÉS A L'APARCAMENT ENTRE
CARER DR. LLANSÓ I TRAM

50.130,22

50.130,22

45

342

575.543,24

595.363,49

1.170.906,73

10

1531 61970

PROJECTE DE MILLORES AL CAMI DEN KANE
DIRECCIÓ LLINARITX

123.276,46

130.587,95

253.864,41

40

336

61975

RESTAURACIO DE L'ALJUB DES MERCADAL

132.300,40

132.300,40

90

1532 61990

MILLORA DE SERVEIS CARRER VERGE DEL
TORO DES MERCADAL

3.000,00

3.000,00

90

1532 61991

MILLORA DE SERVEIS DIVERSOS
DES MERCADAL

6.000,00

6.000,00

80

1532 61992

MILLORA SERVEIS
FASE 4

8.900,00

8.900,00

90

161

61993

MILLORA DE SERVEIS
LLANSÓ DES MERCADAL

3.500,00

3.500,00

89.738,52

89.738,52

95.000,00

95.000,00

102.244,87

102.244,87

DE
ZONA
2017 2 A REMODELACIÓ
61950 1
TENNIS, PISCINA I ACCESOS

ACCESOS

ESPORTIVA:

CARRERS

PLATGES DE FORNELLS
CARRER

DOCTOR

40

321

62100

ADEQUACIÓ I DOTACIÓ DE
PARCEL·LA PER ÚS EDUCATIU

30

231

62230

NOVA UNITAT DE REHABLITACIÓ
UNITAT BASICA DE SALUT

45

342

2018 2 A PROJECTE DE COBRIMENT DE LA PISCINA
62250 1
MUNICIPAL

80

920

62280

ADEQUACIÓ COBERTA LOCAL SOCIAL DE
FORNELLS.

17.000,00

17.000,00

90

925

62290

INSTAL·LACIÓ ASCENSOR EDIFICI CARRER
LEPANT

53.324,28

53.324,28

60

1532 62400

ADQUISICIÓ DE VEHICLE PER A LA BRIGADA
MUNICIPAL D'OBRES

44.947,14

44.947,14

80

333

62410

REPARACIO EXTRAORDIN ÀRIA DEL BOT DE
FORNELLS

45.000,00

45.000,00

45

342

2018 2 A ADQUISICIÓ
MATERIAL
62500 2
APARELLS GIMNAS

11.739,45

25.191,96

31.944,74

31.944,74

47,03

47,03

51,90

51,90

15.000,00

15.000,00

DEL

SERVEIS
A

ESPORTIU

LA

I
13.452,51

60

1532 62506

ADEQUACIÓ
MERCADAL

PARC

INFANTIL

90

920

62590

ADQUISICIÓ DE MOBILIARI
DIVERS

90

920

62600

ADQUISICIÓ
EQUIPS
FOTOCOPIADORES

90

920

63205

RENOVACIO
DE
CONSISTORIALS

DES

I EQUIPAMENT

INFORMATICS
FINESTRES

I

CASES
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres
del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
DEL
dia 14/06/2019
15.000,00
15.000,00

45

342

63245

REMODELACIÓ
DELS
VESTUARIS
POLISPORTIU DES MERCADAL

90

4311 63265

ADEQUACIÓ DE LES COBERTES
EDIFICIS 2 I 3 REL RECINTE FI

342

63270

PROJECTE DE RENOVACÓ DE
ARTIFICIAL DE CAMP DE FUTBOL D

GESPA

45

933

63270

PROJECTE RENOVACIO DE LA
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL

GESPA

90
80

165

63530

RENOVACIÓ D'ENNLLUMENAT P ÚBLIC VIALS
DE FORNELLS

40

3321 63530

RENOVACIO
MOBILIARI
MUNICIPAL DE FORNELLS

80

165

63535

SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENTA
CASTELL ST. ANTONI DE FORNEL

45

342

63550

80

165

90

165

DELS
98.724,91

98.724,91

4.065,17

4.065,17

1.000,00

1.000,00

12.943,00

12.943,00

1.522,73

1.522,73

10.500,00

10.500,00

CANVI DE LLUMENERES A LED A PISTES DE
TENNIS DES MERCADAL

24.843,98

24.843,98

63556

CANVI DE LLUMENERES A LED A SES SALINES
I ADDAIA

57.727,07

57.727,07

63590

MILLORA DE LA INSTAL ·LACIÓ I EFICI ÈNCIA
ENERG. L'ENLLUMENAT

6.000,00

6.000,00

2.289.840,66

4.696.183,30

BIBLIOTECA
DE

Total

2.406.342,64

Estat d’ingresos:
Descripció
Econ

Import

75180

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CAIB. ECOTAXA 2017

76101

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM. PLA INSULAR DE COOPERACIÓ

126.451,90

76102

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM. PLA EQUIPAMENTS ESPORTIUS

10.559,85

76110

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM. MARQUESINA SERVEI TRANSPORT

62.542,75

76111

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM. ACONDICIONAMENT CAMÍ LLINÀRITX

87010

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

1.614.221,35

123.276,46
469.290,33
2.289.840,66

Després d’aquesta incorporaci ó, resten 4.337.566,29 € del romanent de Tresoreria per despeses
generals, dels quals 2.682.238,63 € són afectats als fins indicats a l ’art. 32 i la disposici ó addicional
sisena de la Llei orgànica 2/2012, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: 216.655,60 s ón
afectats per amortitzar deute i 2.465.583,03 (capacitat de finan çament del 2018) per amortitzar deute
o inversions financerament sostenibles. La difer ència, 1.655.327,66 € són plenament disponibles per a
finançar altres modificacions pressupostàries.
3r.- Donar compte de l ’aprovació d’aquesta resolució al Ple de la corporació de la primera sessió que es
celebri.
4t.- Elevar al Ple de l ’Ajuntament l’informe de la Intervenci ó sobre el compliment de l ’objectiu
d’estabilitat pressupostària d’aquesta modificació pressupostària.
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INTERVENCIONS

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
dia 14/06/2019

El Sr. Batle interv é dient que el resulta és positiu d’inversions financerament sostenibles. El que hi hagi
romanents no vol dir que es pugui gastar tot perquè la regla de despesa ens te agafats a tots.
El Sr. Richard Riera diu que en principi ho veuen bé i que no hi ha res negatiu a dir, tot el contrari.
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El Sr. Coll diu que entén que es tracta de reincorporacions d ’anys anteriors i que legalment s’ha de fer.
ó resta per assabentat de les modificaci
ó pressupost
à ria nú m, 3/2019.
El Ple de la Corporaci
3. DONAR COMPTE DEL DECRET D ’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL INSULAR
DE RISCOS LABORALS
Es dona compte del decret 370 de 04/04/2019 d ’aprovació del conveni amb el Consell insular sobre el
ó Informativa
servei insular de seguretat i salut laboral, del que es va retre compte en la Comissi
ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada
en sessió extraordinària en data 24 d’abril de 2019 i que té el següent contingut :
RESOLUCIÓ DE BATLIA 370 DE 04/04/2019
Assumpte: Addenda Conveni CIM servei insular de seguretat i salut laboral
<Atès que des del passat dia 5 de juliol de 2018 el Consell Insular de Menorca ens va remetre
l’esborrany del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l'illa
per a la prestaci ó del servei insular de seguretat i salut laboral de l'administraci ó local de l'illa de
Menorca.
Atès que l ’interventor dia 23 de juliol de 2018 va emetre informe de fiscalitzaci ó prèvia desfavorable
especificant diverses indicacions a canviar i documentació que mancava referent al conveni.
Atès que el Consell Insular de Menorca el passat dia 3 d ’octubre de 2018 va
documentació, però un cop remès a fiscalització per l’interventor es torna a informar

remetre nova

desfavorablement el dia 6 de novembre per encara no complir amb totes les indicacions exposades
al seu informe.
Atès que el dia 13 de novembre el Consell Insular de Menorca ens remeten l ’acord del Consell Executiu
’aprovació del Conveni de
en sessi ó de car àcter ordinari de dia 12 de novembre de 2018 de l
col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l ’illa per a la prestaci ó del servei
insular de seguretat i salut laboral de l’administració local de l’illa de Menorca, i tramiten una addenda
a aquest conveni per tal de que es pugui aprovar.
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels

membres
consistori
en la sessió
del ple extraordinari
de
Atès que el conveni té efectes a partir del dia 1 de gener de
2019del
fins
el 31 assistents
de desembre
de 2019,i
per
dia 14/06/2019
raons d’eficàcia i celeritat en l ’aprovació del conveni fa necessari que sigui el Batle qui pugui aprovarlo, i el passat dia 19 de desembre de 2018 en sessi ó extraordinària, a proposta de Batlia es va acordar
la delegar la compet ència i facultat a l ’alcalde per a l ’aprovació i signatura del conveni per la prestaci ó
del servei insular de seguretat i salut laboral de l ’administració local de l ’illa de Menorca pel període
2019 a 2021.
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Atès que el dia 11 de gener de 2019 i 15 de gener de 2019 el Consell Insular de Menorca ha enviat una
addenda, i segons informe de fiscalitzaci ó prèvia de l ’interventor del dia 5 de febrer de 2019 informa
favorablement la disposici ó de la despesa de la darrera addenda (operaci ó AD per 4.713,06 €), així com
els compromisos de despesa dels anys 2020 i 2021, per import de 4.713,06 €.
I vist el certificat emès pel Consell Insular de Menorca de l'acord del Consell Executiu del passat dia 4
de mar ç de 2019, en el qual s'aprova l'Addenda del conveni del Servei Insular de Seguretat i Salut
Laboral.
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides, RESOLC:

1. Aprovar la signatura del conveni de col ·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l'illa per a la prestaci ó del servei insular de seguretat i salut laboral de l'administraci ó
local de l'illa de Menorca amb la seva addenda.
2. Aprovar la disposici ó de despesa (operació AD per 4.713,06 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
90.920.46100 CONSELL INSULAR. SERVEI DE RISCS LABORALS del pressupost de 2019, així com els
compromisos de despesa dels anys 2020 i 2021, per import de 4.713,06 €
3. Comunicar aquesta resolució al Consell Insular de Menorca.>
INTERVENCIONS
Intervé la Sra. Cantallops per dir que s ’alegren de que finalment s’hagi pogut firmar aquest convenient
Intervé la Sra. Maribel Florit per dir que també estan contents i que es pugui fer feina ja.
ó resta per assabentat ’daquesta resoluci
ó de Batlia
El Ple de la Corporaci
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA AMB DISCREP ÀNCIES DE L’INTERVENTOR
DE TALAIA CULTURA I DE LA FUNDACI Ó AMB DISCAPACITATS.
Es dona compte de les resolucions de batlia amb discrep àncies de l ’interventor sobre contractes amb Talaia
Cultura i la Fundació de discapacitats, de la que es va retre compte en la Comissi ó Informativa ordinària de

Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en sessi ó
extraordinària en data 24 d’abril de 2019 i que tenen el següent contingut :
RESOLUCIÓ DE BATLIA 335 DE 26/03/2019
Assumpte:adjudicació del contracte del servei de manteniment i reforç al servei de jardineria municipal
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des Mercadal.

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
dia 14/06/2019

<En data 14 de mar ç de 2019, la Batlia de l ’Ajuntament des Mercadal com a òrgan de contractaci ó,
emet informe de necessitat en relaci ó amb la contractaci ó del servei de manteniment i reforç al servei
de jardineria municipal des Mercadal.
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Així mateix, l'Ajuntament des Mercadal va sol ·licitar pressupost del servei esmentat a Fundaci ó per a
persones amb Discapacitat Illa de Menorca (ECO-VERD), amb CIF G57505885, Mart ín Pons Gomila amb
NIF 41497261V i Rafael Pérez Fullana, amb NIF 41735338K, ja que s ón empreses que es dediquen al
manteniment de jardins i zones verdes de l’Illa.
Una vegada finalitzat el termini de presentaci ó de pressupostos, només hi va haver una de les
empreses (Fundació per a persones amb Discapacitat Illa de Menorca (ECO-VERD), amb CIF
G57505885) que en present és un que s ’ajustés a les necessitats del contracte i que complia amb
l’article 118.1 de la LSCP.
En data 18 de març de 2019, el batle-president emet proposta per adjudicar a l'empresa Fundaci ó per a
persones amb Discapacitat Illa de Menorca (ECO-VERD), amb CIF G57505885, el servei de
manteniment i reforç al servei de jardineria municipal des Mercadal, des de l’1 d’abril de 2019 finsal dia
30 de novembre de 2019, per un import total de 11.584,02 € (IVA incl òs), amb c àrrec a l ’aplicació
pressupostària 60.171.21000 Reparaci ó i conservació de jardins del pressupost de 2019,
previ informe del interventor municipal d'autorització de la despesa per a aquesta contractaci ó.
En data 19 de mar ç de 2019, l’interventor interí municipal emet informe de fiscalitzaci ó prèvia
desfavorable de l’esmentat contracte, que copiat diu:
“Es presenta a fiscalització prèvia la contractació de referència, que es tracta d’un contracte
administratiu de serveis que es tramita com un contracte menor, a favor de la Fundaci ó per a Persones
amb Discapacitat Illa de Menorca, amb un import de 11.584,02 €, IVA inclòs.
Pel que fa a l’adequació a la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), es proposa que la
contractació es tramiti com un contracte menor, i en aquest sentit:
• consta a l’expedient la memòria que justifica la necessitat de les contractacions, la qual és
incompleta, ja que:
o no s’indica quin és l’òrgan de contractació
o no es justifica el procediment escollit
o no es determina la forma de certificaci ó de la prestació ni la forma de pagament
• consta a l’expedient que s’han demanat pressupostos a tres empreses, de les quals una no han
presentat oferta; l’altra supera els 15.000 euros admissibles com a contracte menor i es proposa
que s’adjudiqui a la tercera
• consta a l ’expedient un informe sobre la justificaci ó de que les actuacions compleixen les condicions
establertes a l ’article 118 LCSP, en el qual, tot i que constata que el 2019 l ’empresa proposada no ha
superat el límit de 15.000 € planteja dubtes sobre la seva legalitat.
Examinat l’expedient es comprova que la mateixa empresa ha estat
realitzant aquest contracte de
forma anual com a mínim des del 2012, amb quantitat variables, encara que creixents, sempre per
valors inferiors al límit vigent del contracte menor.
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
dia 14/06/2019
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Així mateix, es tracta d ’una prestaci ó de car àcter recurrent que un any darrere l ’altre respon a la
mateixa necessitat. Segons diversos pronunciaments, el darrer dels quals la instrucci ó 1/2019, de 28 de
febrer del 2019, de l ’Oficina Independent de Regulaci ó i Supervisió de la Contractaci ó, la qual, d ’acord
a l ’article 332.7 de la LCSP, té un car àcter obligatori per a tots els òrgans de contractaci ó de l ’Estat,
exclou de forma taxativa i expressa aquestes prestacions dels tr àmits subjectes a contracte menor.

La despesa corresponent està emparada per l’aplicació pressupostària 60.171.21000 REPARACI Ó,
MANTENIMENT I CONSERVACI Ó DE JARDINS, que ha estat dotada en el Pressupost inicial de l’any
2019. L’aplicació té saldo suficient, i és adequada a la naturalesa de la despesa a contreure. Per aquest
motiu existeix cobertura pressupost ària per autoritzar la disposici ó de l ’obligació contra el crèdit
pressupostari indicat (operació AD de 11.584,02 euros).

En la tramitaci ó de l ’expedient, així com en el seu contingut, es compleix amb la normativa vigent
pressupostària i comptable, per ò no la de contractes p úblics, ja que la seva qualificaci ó com contracte
menor no té suport legal.
En base a les anteriors consideracions, no es pot informar favorablement la despesa indicada. S ’ha
de suspendre la tramitaci ó de l ’expedient fins que sigui solucionat per l’omissió en l ’expedient
derequisits o tr àmits essencials (art. 216.2 TRLRHL). Correspon al batle la resoluci ó de la discrep ància,
atès que es tracta d’una despesa l’aprovació de la qual és de la seva competència i la
discrepància no es basa en la insuficiència o inadequació de crèdit (art. 217.2. TRLRHL). Es donar à
compte al plenari de les resolucions adoptades pel batle president contràries a les notes de
discrepància. Es remetrà anualment al Tribunal de Comptes les resolucions adoptades contr àries a
les notes de disconformitat efectuades (art. 218) ”.
Atès que en el segon informe de necessitat subscrit per aquesta Batlia consta la indicaci ó de quin és
l'òrgan de contractació conforme la disposició addicional segona de la LCSP de la justificació del
procediment escollit i que el pagament del servei es realitzarà per mensualitats vençudes prèvia
presentació del contractista de factures mensuals.
Atès que aquesta Batlia considera que a hores d'ara no es pot demorar la contractaci ó d'aquest servei i
que es tindran en compte els
advertiments efectuats amb vista a un futur
en la tramitaci ó del
corresponent procediment obert, donat que la instrucció 1/2019, de 28 de febrer de l'Oficina
Independent de Regulaci ó i Supervisió de la Contractaci ó que ha fixat uns nous criteris per a les
contractacions menors és de data molt recent i no hi ha temps material per licitar els serveis
corresponents.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta batlia fent ús de les facultats conferides,
RESOL:
1.- Adjudicar a l'empresa Fundació per a persones amb Discapacitat Illa de Menorca (ECO-VERD),
amb CIF G57505885, el servei de manteniment i reforç al servei de jardineria municipal des Mercadal,
des de l’1 d’abril de 2019 fins al dia 30 de novembre de 2019, per un import total de 11.584,02 € (IVA
inclòs), amb c àrrec a l ’aplicació pressupostària 60.171.21000 Reparaci ó i conservació de jardins del
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pressupost de 2019.

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
dia 14/06/2019

2.- Donar compte d’aquesta resolució en el pròxim ple ordinari.>
RESOLUCIÓ DE BATLIA 336 DE 26 DE MAR Ç DE 2019
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Assumpte: adjudicació del contracte del servei consistent en la gestió del Centre d’Interpretació del Cap
de Cavalleria.
<En data 14 de mar ç de 2019, la Batlia de l ’Ajuntament des Mercadal com a òrgan de contractaci ó,
emet informe de necessitat en relaci ó amb la contractació del servei consistent en la
gestió del Centre d’Interpretació del Cap de Cavalleria.
Així mateix, l'Ajuntament des Mercadal va sol ·licitar pressupost del servei esmentat a "Talaia Cultura
SL", amb CIF B57792590, la Societat Històrico Arqueol ògica Mart í i Bella SL, amb CIF G07902398, i
Mediterraneum Cultura i Medi Ambient SL, amb CIF B57796526, ja que s ón empreses que es dediquen
a visites guiades i a itineraris turístics.
Una vegada finalitzat el termini de presentaci ó de pressupostos, només hi va haver una de les
empreses ("Talaia Cultura SL", amb CIF B57792590)
que en present és un que s ’ajustés a les
necessitats del contracte i que complia amb l’article 118.1 de la LSCP.
En data 18 de mar ç de 2019, el batle-president emet proposta per adjudicar a l'empresa TALAIA
CULTURA SL, amb CIF B57792590, el servei consistent en la gesti ó del Centre d'Interpretaci ó del Far
de Cavalleria des de l ’1 de maig fins al dia 31 d ’octubre de 2019, per un import total de 13.518,36
euros (IVA no incl òs), amb c àrrec a l'aplicaci ó pressupostària 40.333.22799 CONTRACTE FAR DE
CAVALLERIA, del pressupost de 2019, previ informe de l'interventor municipal d'autorització de la
despesa per a aquesta contractació.
També proposa resoldre que l ’empresa ingressi cada dilluns els diners recaptats la setmana anterior en
un compte municipal designat a l'efecte i cada dia 7 presentar à el llistat de tots els ingressos efectuats
el mes anterior, llevat del darrer que es presentarà les mes de desembre i que
inclourà un resum de tota la temporada.
En data 19 de mar ç de 2019, l’interventor interí municipal emet informe de fiscalitzaci ó prèvia
desfavorable de l’esementat contracte, que copiat diu:
“Es presenta a fiscalització prèvia la contractació de referència, que es tracta d’un contracte
administratiu de serveis que es tramita com un contracte menor i es proposa que s ’adjudiqui a Talaia
Cultura, SL, per 13.518,33 €, que amb l’IVA puja a 16.357,18 €.
Pel que fa a l’adequació a la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), es proposa que la
contractació es tramiti com un contracte menor, i en aquest sentit:
• consta a l ’expedient la mem òria que justifica la necessitat
de les contractacions, la qual
incompleta, ja que:
o no s’indica quin és l’òrgan de contractació

és
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels

membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
o no es justifica el procediment escollit
dia 14/06/2019
o no es determina la forma de certificaci ó de la prestació ni la forma de pagament
• consta a l ’expedient que s ’han demanat presssupostos a tres empreses, de les quals dues no han
presentat oferta; es proposa que s ’adjudiqui a la tercera
• consta a l ’expedient un informe sobre la justificaci ó de que les actuacions compleixen les condicions
establertes a l ’article 118 LCSP, en el qual, tot i que constata que el 2019 l ’empresa proposada no ha
superat el límit de 15.000 € planteja dubtes sobre la seva legalitat.
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Examinat l’expedient es comprova que la mateixa empresa ha estat realitzant aquest contracte els anys
2015, 2016, 2017 i 2018, sempre per valors propers al límit vigent del contracte menor.
Així mateix, es tracta d ’una prestaci ó de car àcter recurrent que un any darrere l ’altre respon a la
mateixa necessitat. Segons diversos pronunciaments, el darrer dels quals la instrucci ó 1/2019, de 28 de
febrer del 2019, de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, la qual d’acord a
l’article 332.7 de la LCSP, té un car àcter obligatori per a tots els òrgans de contractaci ó de l ’Estat,
exclou de forma taxativa i expressa aquestes prestacions dels tr àmits subjectes a contracte menor.
La despesa corresponent està emparada per l’aplicació pressupostària 40.333.22799 CONTRACTE
FAR DE CAVALLERIA, que ha estat dotada en el Pressupost general de l’any 2019. L ’aplicació té saldo
suficient, i és adequada a la naturalesa de la despesa a contreure. Per aquest motiu existeix
cobertura pressupost ària per autoritzar la disposici ó de l’obligació contra el crèdit pressupostari indicat
(operació AD de 16.357,18 euros).
En la tramitaci ó de l ’expedient, així com en el seu contingut, es compleix amb la normativa vigent
pressupostària i comptable, per ò no la de contractes p úblics, ja que la seva qualificaci ó com contracte
menor no té suport legal.
En base a les anteriors consideracions no es pot informar favorablement la despesa indicada. S ’ha
de suspendre la tramitaci ó de l ’expedient fins que sigui solucionat per l’omissió en l ’expedient de
requisits o tr àmits essencials (art. 216.2 TRLRHL). Correspon al batle la resoluci ó de la discrep ància,
atès que es tracta d ’una despesa l’aprovació del qual és de la seva compet ència i la discrepància no es
basa en la insuficiència o inadequació de crèdit (art. 217.2. TRLRHL). Es donar à compte al plenari de les
resolucions adoptades pel batle president contr àries a les notes de discrep ància. Es remetr à anualment
al Tribunal de Comptes les resolucions adoptades contr àries a les notes de disconformitat efectuades
(art. 218)” .
Atès que en l'informe de necessitat subscrit per aquesta Batlia consta la indicaci ó de quin és l'òrgan de
contractació conforme la disposici ó addicional segona de la LCSP i de la justificaci ó del procediment
escollit.
Atès que aquesta Batlia considera que a hores d'ara no es pot demorar la contractaci ó d'aquest servei i
que es tindran en compte els
advertiments efectuats amb vista a un futur
en la tramitaci ó del
corresponent procediment obert, donat que la instrucció 1/2019, de 28 de febrer de l'Oficina
Independent de Regulaci ó i Supervisió de la Contractaci ó que ha fixat uns nous criteris per a les
contractacions menors és de data molt recent i no hi ha temps material per licitar els serveis
corresponents.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta batlia fent ús de les facultats conferides, RESOL:
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
dia 14/06/2019

1.- Adjudicar a l'empresa TALAIA CULTURAL SL, amb CIF B57792590, el servei consistent en la gesti ó
del Centre d'Interpretació del Far de Cavalleria des de l ’1 de maig fins al dia 31 d’octubre de 2019, per
un import total de 13.518,36 euros (IVA no inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària
40.333.22799 CONTRACTE FAR DE CAVALLERIA, del pressupost de 2019.
2.- Que l’empresa ingressi cada dilluns els diners recaptats la setmana anterior en un compte municipal
designat a l'efecte i cada dia 7 presentar à el llistat de tots els ingressos efectuats el mes anterior, llevat
del darrer que es presentarà les mes de desembre i que inclourà un resum de tota la temporada.
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3.- Donar compte d’aquesta resolució en el pròxim ple ordinari>
INTERVENCIONS
El Sr. Batle explica aquest punt del plenari, dient que com ja es va dir
en diferents comissions
informatives, en contractaci ó anem saturats, i amb la nova llei s’han d ’adaptar moltes d ’aquestes, i
treure concursos per tot.
La Sra. Cantallops diu que amb aquestes dues resolucions res a dir,
despeses que es fa a l’Ajuntament, al comerç local li pot fer mal.

però entén que amb altres

Intervé el Sr. Marc Riera i diu que també estan en la línia de la Sra. Cantallops i tot i el cost que suposa
preparar un concurs.
La Sra. Cantallops demana que s ’informi al comerç local d’aquí des Mercadal perquè es preparin per a
la presentació dels concurs que s’aniran fent i no els agafi de surpresa.
ó resta per assabentat de les dues resolucions de batlia amb les discrep
à ncies de
El Ple de la Corporaci

’l interventor.

5. DONAR COMPTE DE DIFERENTS RELACIONES DE FACTURES.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia
6. DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PROC ÉS PARTICIPATIU.
Es dona compte de la resolució de batlia 388/2019 de 09/04/2019 sobre el procés participatiu
RESOLUCIÓ DE BATLIA 388/2019
Assumpte: Procés participatiu 2019
Atès que l ’equip de govern municipal pretén realitzar una consulta als ve ïns del municipi, amb un
procés de participaci ó ciutadana, mitjançant una modificaci ó de crèdit dels Pressupostos Municipals de
2019, emprant una part dels romanents de tresoreria municipals o altres f órmules de finançament.
Atès que els objectius d’aquest procés són:
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels

membres del(en
consistori
sessió del com
ple extraordinari
de
· Explicar i donar compte del destí dels recursos p úblics recaptats
qu è assistents
es gasta)eni ladivulgar
es
dia 14/06/2019
finança l’Administració (ingressos que hi ha).
Valorar la participaci ó dels ciutadans a trav és de la gesti ó compartida i de la consulta en la presa de
decisions que faci l’Administració.
Promoure l’exigència de la ciutadania en la participació en l’Administració en general.
Fomentar la transparència en la gestió municipal.
Consolidar aquesta iniciativa entre els qui governen i resoldre les inquietuds dels ciutadans.
Destinar aproximadament 100.000 euros, que es dedicar à principalment a inversions que es poden
executar a tot el municipi, fomentant així la participació ciutadana.
Executar inversions al municipi que siguin de compet ència municipal, per exemple;millorar carrers,
parcs i jardins, espais verds, equipaments p úblics, infraestructures, adquisició de vehicles etc. Com a
norma general no es poden acceptar propostes de contractaci ó de personal, ni subvencions a entitats o
altres despeses corrents, en tot cas si aquestes es proposen, seran analitzades i hauran de ser
acceptades com a d'inter ès públic per l’Ajuntament, que explicar à a la ciutadania els
motius de
l’acceptació o no de la despesa corresponent.

Explicar a la ciutadania quina ha estat
la votaci ó final i els projectes o despeses acceptades i
acceptades, donant a conèixer els motius.

no

Marcar el calendari d’execució dels projectes aprovats definitivament.
Respectar les dates aprovades, en cas d ’haver-hi canvis se'n donarà la màxima difusió.
Fent ús de les competències que m’atribueix la Llei de bases de règim local, la Llei municipal i de
règim local de les Illes Balears i les disposicions complementàries, RESOLC:
[decret]
Aprovar l’avantprojecte per a la modificació dels pressuposts municipals per a l’exercici 2019
mitjançant una modificació de crèdit d'aproximament 100.000 euros, per a inversions o altres despeses
que puguin ser incorporades per l ’Ajuntament i que s'hagin votat i aprovat en el calendari del procés
participatiu que serà el següent:
Publicitar-la a partir de Dimarts, 9 d ’abril 2019:
La resolució d’alcaldia que iniciarà el procés participatiu.
Dimecres, 24 d’abril de 2019:
Comissió informativa per informar els grups municipals de l’avantprojecte de modificació del
pressupost, del procés i del seu calendari.
Dimarts, 30 d ’abril de 2019: Donar compte en el
l'inici del procés participatiu.

pel Ple municipal, de la Resoluci ó de Batlia de

Del 6 de maig a 31 de maig de 2019:
RECAPTAR PROPOSTES D ’INVERSIÓ I ALTRES
MILLORES PERQUÈ L'AJUNTAMENT LES INFORMI, I SI CAL, LES EXECUTI.
Període per realitzar les propostes de despesa, amb una valoraci ó orientativa amb euros. Les propostes
es podran realitzar de manera presencial al Registre municipal de les oficines municipals des Mercadal
o Fornells, i també, de manera digital a la web municipal
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membres
ífics. del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
(www.esmercadal.es), sempre utilitzant els formularis espec
dia 14/06/2019

Una vegada que s ’hagin rebut les propostes, els t ècnics municipals les valoraran i es publicaran a la
web.
Podran participar totes les persones que estiguin empadronades al
majors de 18 anys el dia 6 de maig de 2019 incl òs.

municipi des Mercadal i que siguin
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Cada ciutadà només podrà realitzar dues propostes amb una valoraci ó estimada.
Dilluns, 17 de juny de 2019:
1a reunió de treball amb la ciutadania per valorar, explicar, prioritzar i elegir les propostes que s'hagin
acceptat per passar a votació, i si cal, explicar els motius de les que no es puguin incorporar.
[decret]
Del 1 de juliol a 29 de juliol de 2019: VOTACI Ó DEFINITIVA DE LA CIUTADANIA, ELECCI Ó
DE LES PROPOSTES QUE S'HAN DE REALITZAR.
Període per votar i elegir les propostes que els t ècnics municipals ja han valorat La votaci ó pot ser de
manera presencial al Registre de les oficines municipals des Mercadal o Fornells i també, de manera
digital a la web municipal (www.esmercadal.es) sempre utilitzant els impresos espec ífics.
Una vegada que s ’hagin votat les propostes, es publicaran de major a menor puntuació a la web
municipal i passaran als òrgans de govern pertinents per fer la proposta definitiva al Ple municipal.
Cada ciutadà podrà votar amb un màxim de 6 punts a repartir com ell vulgui amb totes les propostes.
Poden votar totes les persones que estiguin empadronades al
majors de 18 anys el dia 6 de maig de 2019.

municipi des Mercadal i que siguin

Dilluns, 19 d’agost de 2019:
2a reunió de treball amb la ciutadania per explicar resultat definitiu i calendari d’execució.
Dates a determinar:
Dictaminar per comissió, aprovació plenari, publicació en el BOIB i exposició pública durant 15 dies
hàbils. Nova publicació en el BOIB amb l'aprovaci ó definitiva (data prevista de l'aprovaci ó definitiva mes
de setembre-octubre de 2019).
Totes les dates podran ser modificades i s'explicaran els motius a les diferents reunions ciutadanes.
INTERVENCIONS
El Sr. Batle explica l ’acord sobre el procés participatiu, indicant que comen ça el dia 6 de maig i s’anirà
informant a la ciutadania. Es un proc és llarg i que es benefici ós pel poble la seva participaci ó en la
hisenda municipal.
Intervé la Sra. Cantallops dient que s ’hauria de plantejar que la participaci ó i el procés fos m és f àcil i
accessible a la ciutadania.
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels

membres
del consistori
assistents
en la sessió del
ple els
extraordinari de
El Sr. Dami à Coll diu que s ’hauria de posar m és doblers per
invertir
en processos
participatius
que
dia 14/06/2019
100.000 euros. A trav és d ’aquest proc és es mostren les idees de la ciutadania i
s’ha de fomentar la
ó
participació perquè la gent participi. Diu que en relaci a la inversió que va guanyar el procés, atès que
no es pot executar pel tema del contenciós, es va demanar que s ’executés el segon projecte perqu è la
gent vegi que s’està fent.
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El Sr. Batle respon que s í que s’està fent feina per arribar a la gent i per açò s’han fet uns formularis
específics i es dona m és informacions a la ciutadania de cada moment
en que es troba el procés
participatiu.
La Sra. Cantallops diu que els projectes que es presenten no s ón idees noves per millorar el municipi,
sinó coses que ja es fan o estan plantejades a l ’ajuntament. S’hauria de fomentar que es presentassin
idees i projectes nous.
El Sr. Batle diu que en pren nota.
ó resta per assabentat de la resoluci
ó de batlia sobre elprocé s participatiu.
El Ple de la Corporaci
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4.
Es dona compte de la seg üent proposta sobre l ’aprovació de la modificació de crèdit numero 4, la qual,
va ser dictaminada en la Comissi ó Informativa extraordin ària de Comptes, Hisenda, Règim Intern,
Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 24 d ’abril de 2019, per 3 vots a favor
del grup PSOE i 3 abstencions, 2 del grup de l’ENTESA i 1 del grup PP (1).
El batlle-president d'aquesta corporaci ó municipal, en justificaci ó a les circumst àncies que motiven la
tramitació de l'expedient de modificaci ó de cr èdits pressupostaris n úm. 4 per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit, sotmet a la consideració dels membres del consistori la següent
MEMÒRIA
Aquesta memòria substitueix les de 17 i 23 d’abril, per corregir diversos errors.
1. Atès que és precís realitzar diversos projectes d’inversió, els quals es tracten de despeses
específiques i determinades, segons la descripci ó de cada aplicaci ó, que es relaciona, i que per
aquestes finalitats espec ífiques no existeix dotaci ó econòmica al pressupost vigent del 2019, és prec ís
incoar un expedient de crèdit extraordinari.
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog Econ Descripci ó
90 1532 60950 ACC ÉS PER A VIANANTS ENTRE CARRERS LLEVANT I MORADA DEL TORO
90 1533 60980 INSTAL ·LACIONS ENERGIES RENOVABLES I PUNTS DE RECARREGA

Import
95.000,00
30.000,00

2. Atès que hi ha diverses despeses corrents i financeres d ’incorporació obligatòria, així com diversos
projectes d’inversió, els quals es tracten de despeses espec ífiques i determinades, segons la descripci ó
de cada aplicaci ó, que es relaciona, i que per aquestes finalitats espec ífiques la dotaci ó econòmica al
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consistori
assistents ende
la sessió
del ple extraordinari
de
pressupost vigent del 2019 s ’ha demostrat insuficient, ésmembres
prec ís del
incoar
un expedient
suplement
de
dia 14/06/2019
crèdit.

Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog Econ Descripció
Import
20 3371 22699 ACTIVITATS PER LA JOVENTUD
5.000,00
50 920 22700 CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS
12.500,00
40 323 22799 CONTRACTE SERVEIS DE GESTI Ó ESCOLES INFANTILS
10.100,00
40 326 22799 CONTRACTE SERVEIS PROMOCI Ó MUSICAL I DE DANSA
8.000,00
40 338 22799 CONTRACTE SERVEIS BANDA MUSICAL
3.000,00
40 323 47200 SUBVENCIÓ COOPERATIVA ESCOLETA ARC DE SANT MARTÍ
24.000,00
40 326 48300 SUBVENCIÓ A ASSOCIACIÓ CULTURAL MUSICAL I TEATRAL DES
MERCADAL
10.000,00
40 338 48300 SUBVENCIÓ A BANDA DE MÚSICA DES MERCADAL
4.000,00
90 1532 61901 MILLORA DE SERVEIS DE DIVERSOS CARRERS DES MERCADAL
60.499,00
80 1532 61905 PROJECTE PER A LA MILLORA DEL CARRER SA MARINA, COVES NOVES
20.000,00
80 1532 61909 PROJECTE D'ADEQUACIÓ DEL CARRER TRAMUNTANA DE FORNELLS
5.000,00
10 1532 61945 MILLORA D'ACCES A L'APARCAMENT ENTRE CARRER DR LLANS Ó I
TRAMUNTANA
5.000,00
10 1531 61970 PROJECTE DE MILLORES AL CAMI DEN KANE DIRECCI Ó LLINARITX 26.000,00
80 165 63540 MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC URBANITZACIONS
18.000,00
3. Atès que aquestes despeses no es poden demorar a l’exercici següent pels següents motius:
Org Prog Econ Motivació de la inajornabilitat a l'exercici següent:
90 1532 60950 El procés participatiu va elegir aquest projecte que no s'ha pogut incorporar
90 1533 60980 És necessari per a la redacció i direcció de l'obra, així com el possible 10% de la liquidació
20 3371 22699 És necessari reforçar el servei per l'increment de joves que en fa ús
50 920 22700 És necessari ampliar la partida per poder licitar novament el servei
40 323 22799 És necessari ampliar la partida per poder licitar el servei
40 326 22799 És necessari ampliar la partida per poder licitar el servei
40 338 22799 És necessari ampliar la partida per poder licitar el servei
40 323 47200 És necessari aportar més finançament per cobrir el servei
40 326 48300 És necessari aportar més finançament per cobrir el servei
40 338 48300 És necessari incrementar, ja que fan més actuacions
90 1532 61901 És necessari per fer front al possible del 10% de les obres i no s'ha pogut incorporar
80 1532 61905 És necessari per fer front al possible del 10% de les obres i no s'ha pogut incorporar
80 1532 61909 És necessari per fer front al possible del 10% de les obres i no s'ha pogut incorporar
10 1532 61945És necessari per fer front al possible del 10% de les obres i no s'ha pogut incorporar
10 1531 61970 És necessari per fer front al possible del 10% de les obres i no s'ha pogut incorporar
80 165 63540 És necessari per a la redacció i direcció de l'obra, així com el possible 10% de la liquidació

En base a les anteriors circumst àncies, es considera que la despesa no es pot
posteriors.

demorar a exercicis

Atès que aquesta modificaci ó de cr èdit es finan ça amb c àrrec al romanent de tresoreria per despeses
generals i que, segons els estats d ’execució que s ’adjunten, la resta dels ingressos del pressupost
s’estan liquidant amb normalitat.
4. En base a les anteriors consideracions, i fent ús de les facultats que m'atorga la vigent legislaci ó, he
ordenat la incoaci ó de l'expedient núm. 4 de modificaci ó de cr èdits pressupostaris, mitjançant crèdit
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membres
consistori assistents
en la sessió
del pledextraordinari
de
’un
extraordinari i suplement de crèdit, finançats amb el romanent
dedel
tresoreria
de despeses
generals,
dia 14/06/2019
import total de TRES CENTS TRENTA-SIS MIL NORANTA-NOU euros (336.099,00) euros, amb la qual
cosa restaran sense utilitzar remanent de tresoreria per despeses generals de 4.001.467,29 €
(1.319.228,66 € lliures, 2.465.583,03 € per amortitzar deute o inversions financerament sostenible i
216.655,60 € per amortitzar deute), segons el següent detall:

Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles anterior:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats final:
Romanent per amort. deute o IFS (Super àvit 2018)
Superàvit d'anys anteriors per amortitzar deute
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles emprat
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats final:
Romanent per amort. deute o IFS (Super àvit 2018)
Superàvit d'anys anteriors per amortitzar deute
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles final:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Super àvit 2018)
Superàvit d'anys anteriors per amortitzar deute

4.337.566,29
1.655.327,66
2.465.583,03
216.655,60
336.099,00
336.099,00
0,00
0,00
4.001.467,29
1.319.228,66
2.465.583,03
216.655,60

INTERVENCIONS
El Sr. Batle intervé per explicar en que consisteix la proposta de modificaci ó de crèdit número 4
El Sr. Richard Riera diu que entenen que és un procediment reglat i que entenen com varen dir-los que
s’ha d’incorporar el 10% de les obres per si hi ha imprevistos.
El Sr. Damià Coll diu que entenen que s ón incorporacions t ècniques llevat de l ’increment del 10% del
marge de l ’obra, que no sap si es perquè no es calcula b é les partides en els projectes o b é perquè es
licita molt ajustadament.
El Sr. Batle respon que es deu a la casu ística i que poques obres tanquen a cero. Es tanquen a 6% o
altres percentatges però no necessàriament a 10%.
ó aquesta propostaé s aprovada per 9 vots a favor dels grups municipals del
Passada a votaci
PSOE (6) i
(3) PP i 4 abstencions delgrup ENTESA.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE DIVERSES FACTURES.
Es dona compte de l ’expedient d ’aprovació de reconeixement extrajudicial de diverses factures de la
ó Informativa ordin ària de Comptes, Hisenda, Règim Intern,
que es va retre compte en la Comissi
Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en sessi ó extraordinària en data 24 d ’abril de
2019, la qual va ser dictaminada per s’aprova per 2 vots a favor del grup PSOE (Batle s’abstén per tema
de parentesc) i 3 abstencions, 1 del grup PP i 2 de l’ENTESA i que té el següent contingut :
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FACTURES

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels

membres del consistori
assistents en la
sessió
del ple extraordinari de
PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDITS
DE
DIVERSES
dia 14/06/2019
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1. Atès que s ’han presentat al registre de factures d ’aquest Ajuntament les factures incloses en la
relació de factures n úm. 7/2019, corresponent a diverses aplicacions del capítol 2, amb un import total
de 88.252,88 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. Inclou les següents empreses, imports i prestacions:
· ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global de 24.475,90
euros. En data 10 de juny del 2016 es va formalitzar el contracte administratiu de subministrament
d’energia el èctrica 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. At ès que
l’Ajuntament no ha iniciat l’expedient de contractació, aquest subministrament no est à emparat per cap
contracte administratiu.
· BALIMSA pels serveis de neteja d ’edificis, amb un import de 18.832,89 euros, que va comptar amb un
contracte adjudicat l’11 d ’abril del 2014 i que ha finalitzat. Les darreres setmanes l ’Ajuntament va
iniciar la contractaci ó d’un nou contracte, però la licitaci ó ha quedat deserta per la qual cosa les
factures informades no estan emparades per cap contracte administratiu.
· REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptaci ó municipal, amb un import de 20.409,78 euros,
que va comptar amb un contracte dels anys 2009 al 2018, i que ha finalitzat, sense que l ’Ajuntament
hagi iniciat l’expedient de contractaci ó, per la qual cosa les factures que s ’informen no estan
emparades per cap contracte administratiu.
· Mapfre España, compañía de seguros, SA, pel servei d’assegurança de diversos edificis municipals i un
import global de 2.999,87 euros. El contracte va tenir una durada de dos anys, des del dia 2 d ’agost
del 2012 fins a l’1 d’agost del 2014 i es prorrogar un any més.
b) factures de prestacions o subministraments no emparats per cap contracte administratiu ni
l’Ajuntament ha iniciat l ’expedient de contractaci ó, però les prestacions de les quals tenen un car àcter
recurrent que any a any respon a la mateixa necessitat i l’import anual dels quals habitualment supera
els 15.000 euros, IVA excl òs. Inclou les següents empreses, imports i prestacions:
· ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import global de
7.066,30 euros, per un contracte que s ’ha licitat dues vegades i ha quedat desert.
· Antonio Carreras Riudavets, pel servei de caner-llacer i un import global de 2.649,90 €, empresari
amb al qual s’han adjudicat contractes menors per aquest servei de l’any 2013 fins el 2017.
· Telefónica de España, SA, pel servei telefònic, i un import global de 3.462,04 euros.
· Taller Pons Segu í, SL, pel servei de reparaci ó de diversos vehicles municipals, i un import global de
1.904,28 euros.
· A. Palliser, SL (3.121,86 €) i Prefabricados Menorca, SL (430,47 €), pel subministrament de materials
de manteniment i obres
· Dielectro Balear, SA, pel subministrament de material elèctric i un import global de 1.938,46 euros.
· Estación Servicio Mercadal, SL (624,00 €) i BP Oil España, SA (801,16 €), pel subministrament de
combustible.
· Zardoya Otis, SA (1.208,80 €) i Schindler, SA (327,17 €), pel servei de manteniment d’aparells
elevadors
èdit pressupostari suficient en les aplicacions
2. Atès que les esmentades factures compten amb cr
pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2019.
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels

membresjadel
consistori
assistents
en laen
sessió
ple extraordinari de
3. Atès que la intervenci ó ha em ès un informe desfavorable,
que,
en uns
casos,
no del
haver-se
dia 14/06/2019
produït l’adjudicació de la contractaci ó dels serveis, es tracta d ’actuacions nul ·la de ple de dret i en
altres eren actuacions sense crèdit pressupostari.

Atès que, malgrat no s ’hagi complert amb la tramitaci ó 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 mat èria de règim local i l’art. 60.2
del Reial Decret 500/90, correspon al Ple de l’Ajuntament el reconeixement extrajudicial de crèdits.
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En base a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1er. Aprovar el reconeixement extrajudicial de cr èdits dels seg üents d èbits, proveïdors, conceptes i
imports:
· ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global de 24.475,90
euros,
· BALIMSA pels serveis de neteja d ’edificis, amb un import de 18.832,89 euros,
· REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptaci ó municipal, amb un import de 20.409,78 euros, ·
Mapfre España, compañía de seguros, SA, pel servei d’assegurança de diversos edificis municipals i un
import global de 2.999,87 euros,
· ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import global de
7.066,30 euros, per un contracte que s ’ha licitat dues vegades i ha quedat desert.
· Antonio Carreras Riudavets, pel servei de caner-llacer i un import global de 2.649,90 €, empresari
amb al qual s’han adjudicat contractes menors per aquest servei de l’any 2013 fins el 2017.
· Telefónica de España, SA, pel servei telefònic, i un import global de 3.462,04 euros.
· Taller Pons Segu í, SL, pel servei de reparaci ó de diversos vehicles municipals, i un import global de
1.904,28 euros.
· A. Palliser, SL (3.121,86 €) i Prefabricados Menorca, SL (430,47 €), pel subministrament de materials
de manteniment i obres.
· Dielectro Balear, SA, pel subministrament de material elèctric i un import global de 1.938,46 euros.
· Estación Servicio Mercadal, SL (624,00 €) i BP Oil España, SA (801,16 €), pel subministrament de
combustible.
· Zardoya Otis, SA (1.208,80 €) i Schindler, SA (327,17 €), pel servei de manteniment d’aparells
elevadors
INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Batle per explicar la proposta i diu que s’abstendrà en la votació d’aquest punt atès que té
una relació de parentesc amb el caner al que se li ha de pagar unes factures.
El Sr. Richard Riera diu que entenen que s ón serveis fets i que s’han de pagar.
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori assistents en la sessió del ple extraordinari de
dia 14/06/2019

La Sra. Maribel Florit diu que s ’abstendran en la votaci ó d’aquest punt, i que cada vegada el munt és
més gros, i demana si s’ha fet una previsió de les contractacions més urgents.
El Sr. Batle respon que s í que s ’ha fet aquesta previsi ó, com ara posar en marxa el
escoletes, i de l’escola de música i pintura

concurs de les
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VOTACIÓ
ó aquesta propostaé s aprovada per 5 vots a favor dels grup municipal
Passada a votaci
del PSOE (5) i i
8 abstencions delgrup ENTESA (4), PP (3), d
i el Sr. Batle (1).

I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secret ària, estenc
aquesta acta.

La secretaria

El batle
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