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

12/2017
EXTRAORDINÀRIA
19 de desembre de 2017
de les 8’30 h a les 10’30 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
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)
(ENTESA)
(PP)
(PP)
(PP)

Regidors:

Secretari:
Interventor:

Sr. Gerardo Puente Ibáñez
Sr. Alfons Méndez Vidal

Desenvolupament de la sessió
I.

Modificació relació llocs de treball

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Es dóna compte de proposta del regidor d'Hisenda de data 13 de desembre de 2017, que diu:
«Atès que l’art. 90.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local estableix que les
corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treballs existents en la seva
organització que, segons la mateixa norma és competència del Ple de la corporació.
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Atès que tradicionalment aquest Ajuntament aprova la relació de llocs de treball cada any
conjuntament amb els pressupostos. En la majoria d’ocasions, com en aquesta, la relació no
experimenta cap variació respecte a l’any anterior, excepte la derivada de l’increment global que
determinen la majoria dels anys la Llei de pressupostos generals de l’Estat, el qual és necessari
que sigui aprovat per poder incorporar-ho al pressupost.
Atès que la darrera jurisprudència del Tribunal Suprem indica que el tràmit més correcte és
l’aprovació independent com un punt a part de l’ordre del dia.
Amb data 31 de desembre es produirà la jubilació del secretari de l’Ajuntament que exercia el
seu lloc de treball des de fa més de trenta anys, per la qual cosa és convenient l’adequació de
les retribucions del lloc de treball. En particular, s’ha de tenir en compte la incorporació d’un
interventor que, tot i que es va produir fa més de deu anys, que significà la reducció de les
funcions atribuïdes. Així mateix, des de l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat financera i de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, les responsabilitats de l’interventor han augmentat considerablement,
sense que aquest fet fos tingut en compte. Per aquest motiu, es proposa una adequació dels
complements específics d’aquests dos funcionaris.
En base a les anteriors consideracions, es proposa acordar:
1er. Modificar la relació de llocs de treball del personal funcionari de l’Ajuntament des Mercadal,
que restarà redactada en els termes que s’indiquen en els fulls adjunts.
2on. La modificació proposta entrarà en vigor després de la seva publicació, l’1 de gener del
2018.
3er. L’increment de l’1,5% que s’incorpora a la relació de llocs de treball modificada queda
condicionat a l’aprovació per part de l’Estat de l’habilitació legal per aplicar aquest increment i
no es podrà aplicar fins que aquest es produeixi. En el cas que aquest no es verifiqués o
s’aprovés un percentatge diferent, el Ple hauria de prendre l’acord corresponent.
4rt. Publicar aquest acord i la relació de llocs de treballs modificada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.»
Vist l'informe favorable emès al respecte per l'interventor interí i una volta deliberat sobre el
particular, els membres de la comissió per 3 vots a favor i 4 abstencions dels senyors Coll Pons
(Entesa), Riera Pallàs (Entesa), Cantallops Llabrés (PP) i Pons Febrer (PP), la dictaminen
favorablement i proposen al ple l'adopció dels acords que figuren a la mateixa»
El batle explica aquest punt i la Sra. Cantallops té un dubte sobre les quantitats que figuren
com a complement específic. L’interventor li respon que aquesta quantitat és la totalitat anual
incrementat el 1’5% que quedarà pendent per pagar-lo quan s’aprovi la Llei de Pressuposts de
l’Estat. El Sr. Riera Pallàs diu que espera que aquest 1’5% l’actualitzi l’Estat, per a que els
funcionaris no segueixin perdent poder adquisitiu.

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per unanimitat.
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II. Modificació dels contractes de la gestió del servei municipal d’aigua i
sanejament des Mercadal i urbanitzacions de la zona nord.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Seguidament es ret compte de proposta de la batlia, de data 27 de novembre de 2017, per a
la modificació del contracte de gestió del servei municipal d'aigua i sanejament, i que diu:
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament des Mercadal, en sessió de 10 de maig del 2013 es
va aprovar una modificació de contracte, per al restabliment de l’equilibri financer, segons el qual,
per finançar una despesa anual recurrent de 50.055,26 euros es va aprovar un increment de les
tarifes del 6,50%, així com una mecanisme de regularització per assegurar la compensació de la
quantitat anual indicada.
Atès que, els darrers anys s’ha abonat a l’empresa per aquest concepte 14.881,33 €, 11.864,71 € i
11.592,96 €.
Atès que Antonio Gomila, SA. l’1 de setembre del 2016 sol·licita la revisió del contracte de gestió
del servei municipal d’aigua i sanejament del terme municipal des Mercadal i dels nuclis d’Addaia,
Coves Noves, Punta Grossa i altres d’aquest terme, que suposarien una disminució del 0,5021% de
les tarifes del primer i del 0,4515% del segon.
Atès que per acord de Ple de 30 de novembre del 2016 es va acordar no rebaixar les tarifes i
destinar l’import recaptat en excés a la disminució de la quantitat aprovada el 2013 per compensar
el no increment de les tarifes.
Atès que, com que es desconeixia quin seria l’import de la recaptació del següent any, el sistema
utilitzat per materialitzar l’anterior acord comportava modificar la fórmula de regularització per
compensar l’equilibri financer acordat en la sessió del Ple de l’Ajuntament de 10 de maig de
2013, de manera que el coeficient 0,065 passava a ser 0,07021.
Atès que, en data 27 de setembre, l’excés recaptat a la concessió dels nuclis tradicionals és de
3.363,73, resultant d’aplicar a la facturació real el percentatge no incrementat de les tarifes. En
canvi, la diferència entre la fórmula anterior (amb coeficient de 0,065) i la modificada (amb
coeficient de 0,07021) és de 3.062,73 €. En definitiva, es constata que l’aproximació utilitzada en la
modificació de contracte no era prou precisa.
Atès que, així mateix, en la concessió d’Addaia i Coves Noves, l’excés de recaptació puja, segons
les dades aportades per l’empresa a 1.735,26 €. Aquesta quantitat no es susceptible d’incloure’s en
la fórmula i s’ha de restar de manera directa de l’import a compensar.
Atès que Antonio Gomila, SA. el 30 d’octubre sol·licita que es deixi sense efecte la modificació de
contracta aprovada el 30 de novembre del 2016.
Atès que, un cop conegut l’import a rebaixar de la compensació no hi ha inconvenient que, per
simplificar es retorni al sistema aprovat el 2013, tot minorant l’import a compensar amb els imports
recaptats el 2016-2017 (5.98,99 €).
En base a les anteriors consideracions, es proposa de RESOLDRE:
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1er. Modificar el contracte de la prestació del servei, prèvia audiència a l’interessat, respecte al
mecanisme de regularització per compensar l’equilibri financer acordat en la sessió del Ple de
l’Ajuntament de 10 de maig de 2013, que quedarà redactat en els següents termes:
“4. Anualment es regularitzarà l’import amb què es compensa l’equilibri financer del contracte,
segons acord plenari de 13 de maig del 2013. Aquesta regularització es farà minorant o
augmentant el cànon a pagar per la diferència entre l’import aprovat i els ingressos obtinguts
per l’increment de tarifes aprovat del 6,50%, d’acord amb la següent fórmula:
VC t = (0,0651/1,065) x I t - D t
On
VC t = variació del cànon del període t. Si és negatiu, és la quantitat a restar del cànon
que paga l’empresa i si és positiu, és la quantitat a sumar
I t = Ingressos del període t
D t = K t-1 x D t-1 ; D 2013 = 50.055,26
K t-1 = Índex de revisió de preus aplicat en el període t-1. En el primer període K t-1
aplicable a 50.055,26 serà K2013 = 1. En els anys següents, aquest coeficient serà idèntic i igual
al coeficient de revisió de preus aplicat.
t = any transcorregut entre el 30 de juny de l’any t i el 30 de juny de l’any t-1. El primer
període és el t = 2014
Per al període juny 2016- juny 2017, l’import regulador quedarà fixat en D t = 44.678,47»
El president de la comissió explica d'una forma més detallada el contingut de la proposta i
després d'haver deliberat sobre el particular, els membres de la Comissió per 3 vots a favor i 4
abstencions dels senyors Coll Pons (Entesa) Riera Pallas (Entesa) Cantallops Llabrés (PP) i Pons
Febrer (PP), la dictaminen favorablement i proposen al ple d'adopció dels acords que figuren
transcrits.»
El batle diu que l’interventor ja va explicar àmpliament aquest tema a la Comissió d’Hisenda, i
que en realitat es tracta d’unes formules per clarificar el contracte. La Sra. Cantallops Llabrés
demana que l’interventor torni a resumir l’esmentada explicació, i seguidament així ho fa. El Sr.
Coll Pons diu que es tracta d’unes formules i confien amb l’interventor, que defensa l'interès de
l’Ajuntament.

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per 9 vots a favor i 4
abstencions del grup ENTESA.
III. Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de
subministrament domiciliari d’aigua i clavegueram.
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 proposta del regidor d'Hisenda de data 13 de desembre de
2017 que diu:
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«La taxa pels serveis de subministrament domiciliari d’aigua i clavegueram aplicable als nuclis des
Mercadal, Fornells, Ses Salines, Sa Roca i Platges de Fornells fou modificada per acord del Ple de
l’Ajuntament de 29 de juliol del 2015, publicada íntegrament al BOIB núm. 135, de 12-09-2015.
Les taxes aprovades integraven l’oferta feta per la UTE Aigües des Mercadal, guanyadora del
concurs de concessió administrativa per les obres i l’explotació del servei públic municipal de
subministrament d’aigua potable i sanejament (aigües residuals i pluvials) al terme municipal
des Mercadal, adjudicada per acords de Ple de 31 de maig de 2008 (nuclis urbans) i 26 de març
de 2014 (urbanitzacions).
En data 15 i 29 de setembre, 30 d’octubre, 11 de novembre i 5 de desembre Pablo Jaén
Mercadal, en representació d’Antonio Gomila, SA presenta escrit sol·licitant la revisió de les
tarifes. L’article 15 dels Plecs de clàusules s’indica que les tarifes es revisaran d’acord amb la
fórmula de revisió que s’estableix específicament per aquest cas i el resultat d’aplicar aqueixa
en el cas present suposa un augment de les tarifes d'aproximadament l’1,2% en les dues
concessions. A títol informatiu i com a punt de comparació, la variació de l’IPC d’Espanya durant
el mateix període ha estat del 1,6%.
En virtut de l’anteriorment exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió d’Hisenda,
la modificació de l’article 5, els quals quedaran redactats en els següents termes:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
DOMICILIARI D’AIGUA I CLAVAGUERAM

Article 5. Quota tributària
a) Servei de subministrament d’aigua:
CONCEPTE
1.1.a) Quotes de servei nuclis tradicionals
1.1.1. Domèstica
1.1.2. Comercial
1.1.3. Industrial
1.1.4. Obres
1.1.b) Quotes de servei nuclis turístics 1
1.1.5 Domèstica
1.1.6. Comercial
1.1.7. Industrial
1.1.8. Obres
1.1.c) Quotes de servei nuclis turístics 2
1.1.9 Domèstica
1.1.10 Comercial
1.1.11 Industrial
1.1.12 Obres
1.2.a) Quotes variables nuclis tradicionals
1.2.1 0-15 m3/trimestre
1.2.2 15,1-40 m3/trimestre
1.2.3 40,1-100 m3/trimestre

Base imposable

Quota

unitat
unitat
unitat
unitat

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

3,486
5,224
7,836
15,683

€
€
€
€

unitat
unitat
unitat
unitat

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

20,908
62,710
87,103
87,103

€
€
€
€

unitat
unitat
unitat
unitat

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

20,856
62,556
86,890
86,890

€
€
€
€

Consum trimestral aigua (m3)
Consum trimestral aigua (m3)
Consum trimestral aigua (m3)

0,173 €
0,345 €
0,875 €
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1.2.4 100,1-150 m3/trimestre
1.2.5 > 150,1 m3/trimestre
1.2.b) Quotes variables nuclis turístics 1
1.2.6 0-40 m3/trimestre
1.2.7 40,1-100 m3/trimestre
1.2.8 100,1-150 m3/trimestre
1.2.9 > 150,1 m3/trimestre
1.2.c) Quotes variables nuclis turístics 2
1.2.10 0-40 m3/trimestre
1.2.11 40,1-100 m3/trimestre
1.2.12 100,1-150 m3/trimestre
1.2.13 > 150,1 m3/trimestre
1.3.1 Drets d'escomesa 1
1.3.2 Drets d'escomesa 2
1.4.1 Realització d'escomeses 1
1.4.2 Realització d'escomeses 2
1.5. Subministrament d'aigua en alta as Migjorn Gran
b) Servei de clavegueram:
CONCEPTE
2.1.a) Quotes de servei nuclis tradicionals
2.2.1. Domèstica
2.2.2. Comercial
2.2.3. Industrial
2.2.4. Obres
2.1.b) Quotes de servei nuclis turístics 1
2.2.5 Domèstica
2.2.6. Comercial
2.2.7. Industrial
2.2.8. Obres
2.1.c) Quotes de servei nuclis turístics 2
2.1.9 Domèstica
2.1.10 Comercial
2.1.11 Industrial
2.1.12 Obres
2.2.a) Quotes variables nuclis tradicionals
2.2.1 0-15 m3/trimestre
2.2.2 15,1-40 m3/trimestre
2.2.3 40,1-100 m3/trimestre
2.2.4 100,1-150 m3/trimestre
2.2.5 > 150,1 m3/trimestre
2.2.b) Quotes variables nuclis turístics 1
2.2.6 0-40 m3/trimestre
2.2.7 40,1-100 m3/trimestre
2.2.8 100,1-150 m3/trimestre
2.2.9 > 150,1 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)
Consum trimestral aigua (m3)

1,047 €
1,737 €

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

aigua
aigua
aigua
aigua

(m3)
(m3)
(m3)
(m3)

0,564
0,955
1,128
2,003

€
€
€
€

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral
unitat
unitat
m
m
Consum trimestral

aigua
aigua
aigua
aigua

(m3)
(m3)
(m3)
(m3)

0,562
0,952
1,126
1,998
12,047
12,018
104,455
104,199
0,512

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum

aigua (m3)

Base imposable

Quota

unitat
unitat
unitat
unitat

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

1,737
3,486
5,224
9,585

€
€
€
€

unitat
unitat
unitat
unitat

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

2,613
7,836
13,071
13,071

€
€
€
€

unitat
unitat
unitat
unitat

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

2,606
7,817
13,039
13,039

€
€
€
€

Consum
Consum
Consum
Consum
Consum

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

aigua
aigua
aigua
aigua
aigua

(m3)
(m3)
(m3)
(m3)
(m3)

0,069
0,091
0,173
0,207
0,345

€
€
€
€
€

Consum
Consum
Consum
Consum

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

aigua
aigua
aigua
aigua

(m3)
(m3)
(m3)
(m3)

0,173
0,207
0,254
0,633

€
€
€
€
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2.2.c) Quotes variables nuclis turístics 2
2.2.10 0-40 m3/trimestre
2.2.11 40,1-100 m3/trimestre
2.2.12 100,1-150 m3/trimestre
2.2.13 > 150,1 m3/trimestre
2.3.1 Realització d'escomeses 1
2.3.2 Realització d'escomeses 2

Consum
Consum
Consum
Consum

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral
m
m

aigua
aigua
aigua
aigua

(m3)
(m3)
(m3)
(m3)

0,172
0,207
0,253
0,631
112,487
112,210

€
€
€
€
€
€

3. Tots els imports anteriors no inclouen l’Impost sobre el valor afegit i d’altres impostos
legalment aplicables.
4. Els nuclis tradicionals són les poblacions des Mercadal i Fornells. Els nuclis turístics 1 són
Ses Salines, Platges de Fornells i Sa Roca. Els nuclis turístics 2 són port d’Addaia, Coves
Noves I i la zona de Coves Noves II connectada a Coves Noves I. Les escomeses 1 són les
realitzades als nuclis tradicionals i als nuclis turístics 1.
5. Als establiments d’allotjament turístic se’ls aplicarà la tarifa domèstica per a l’ús
d’allotjament. Als dels nuclis turístics 2, se’ls aplicarà prenent com a base imposable la unitat
de consum, la qual serà, en els hotels, el resultat de dividir el nombre de places turístiques
entre tres i en els apartaments, apartahotels i habitatges vacacionals el nombre
d’apartaments o habitatges.
La quota de servei d’aquests establiments s’obtindrà multiplicant l’import unitari de la tarifa per
la unitat de consum i la quota variable multiplicant el consum indicat en cada tram pel
nombre d’unitats de consum.
Als establiments d’allotjament turístic també podran existir unitats de consum addicionals per a
usos específics com ara el reg o activitats diferenciades, entre d’altres; a aquests se’ls
aplicarà la tarifa comercial.
6. Subministrament en sòl rústic:
Els edificis, llocs, horts i habitatges ubicats en sòl rústic i que tinguin un ús d’habitatge, directa
de la canonada principal i disseminats, sempre que el subministrament sigui possible i sigui
autoritzat per l’ajuntament abonaran les següents quanties de les quotes de servei i quota
variable:
 explotacions agràries en actiu: 50% de les tarifes nuclis turístics
 altres explotacions i habitatges: 75% de les tarifes nuclis turístics
7.

Els drets de connexió de servei tenen el mateix import per tots els usos, domèstics,
comercials, industrial i d’obres.
Els drets d’escomesa s’abonen per la simple alta al padró, per la tramitació administrativa
d’aquest. La realització d’escomeses s’abonen per les obres de connexió a la xarxa d’aigua o
de sanejament, segons els casos i en funció dels diferents conceptes previstos en la tarifa.»
Els membres de la Comissió una volta deliberat sobre el particular, per 3 vots a favor i 4
abstencions dels senyors Coll Pons (Entesa) Riera Pallas (Entesa), Cantallops Llabrés (PP) i
Pons Febrer (PP), proposen al ple l'adopció dels següents acords:
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1.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels
serveis de subministrament domiciliari d'aigua i clavegueram, segons la redacció que figura a
l'expedient.
2.- Exposar al públic la mateixa mitjançant anunci en el 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.»
El batle explica que es modifiquen mínimament els preus d’acord amb l’estudi econòmic i
l’informe d’intervenció.
El Sr. Mariano Vadell explica que el seu grup està d’acord amb que es pugi el preu de l’aigua,
encara que tenen una concepció diferent; abans no hi havia aigua corrent i es subministrava
amb pous o botes d’aigua, consideren que s’hauria de fer una campanya de difusió perquè la
gent jove, que no va viure aquesta problemàtica, prengui consciència d’aquesta.
El batle diu que està d’acord amb l’anterior reflexió, i que no hi ha res més que veure que si
l’aigua falla per una averia, la gent es preocupa, estaria bé fer una campanya com l’any passat,
i especialment a zones turístiques, i comenta que els preus a Mercadal són baixos en
comparació a altres municipis i s’hauria d’estudiar formules per pujar-la un poc.
La Sra. Cantallops diu que està d’acord en utilitzar-la millor, però no està d’acord en pujar el
preu. El Sr. Mariano Vadell diu que la campanya per conscienciar l’estalvi d’aigua, hauria d’anar
dirigida als fillets i filletes de les escoles i explicar-los els antecedents anteriors a tenir l’aigua
corrent actual per a que tenguin més consciència del problema.

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per 6 vots a favor i 7
abstencions dels grups ENTESA i PP.
IV. Modificacions pressupostàries per resolució Alcaldia: donar compte.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Seguidament es dóna compte de l'expedient de modificació pressupostària núm. 17 de l'actual
any 2017, aprovada mitjançant resolució de l'alcaldia de data 29 de novembre de 2017.
Es passa còpia dels documents als grups polítics i el senyor president explica breument el seu
contingut.
Els membres de la comissió es resten assabentats.»
Així mateix es ret compte de les modificacions pressupostàries per resolució de la Batlia i dels
corresponents informes d’estabilitat pressupostària núm. 12, 13, 14 i 15 del 2017, les quals van
ser informades a la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea Social del
passat dia 22 de novembre de 2017.
El consistori es dóna per assabentat.
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V. Pressupost General de l’Ajuntament any 2018
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«A continuació es dóna compte del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'any 2018, que
eleva l'alcaldia d'acord amb el que preveu la Llei d'Hisendes locals, i que puja a la quantitat total
d'11.085.350 euros, tant en ingressos com despeses.
El Batle explica amb detall el contingut de les partides, tant en ingressos com a despeses, els
augments i disminucions en cada cas respecte del pressupost de l'any anterior, el
desglossament de les partides, les inversions, etcètera, i que considera ajustat a les necessitats
actuals.
El regidor senyor Coll Pons demana uns aclariments respecte de les places de personal i també
de la finalitat d'algunes aplicacions pressupostàries, la qual cosa es contestada pel senyor
interventor.
Després de breu deliberació, els membres de la Comissió per 3 vots a favor i 4 abstencions dels
senyors Coll Pons (Entesa), Riera Pallàs (Entesa), Cantallops Llabrés (PP) i Pons Febrer (PP), el
dictaminen favorablement i proposen al ple la seva aprovació.»
El batle presenta el pressupost i diu:
«Hem preparat un pressupost amb un 3’5% d’increment respecta al de l’any passat, amb un
import de 11.085.350 euros, un dels majors pressuposts que ha tingut mai es Mercadal.
És un pressupost amb un marcat caràcter inversor, amb unes comptes sanejades i amb una
congelació de la pressió fiscal en quan a imposts i taxes.
Són altament prudents, ben segur la recaptació serà superior i la despesa inferior al
pressupostat. I no hem inclòs ni els 4’4 milions de la nova escola, no els 1’6 milions de
l’exotaxa, ni els 180.000 euros de canvi del camp de gespa.
Són altament inversors, creadors de riquesa un capítol 6 amb 2.835.400 euros, l’any passat de
2.371.850 euros, un 19’5% més d’inversions que l’any passat, el 25’6% del pressupost va a
inversions. Invertim l’equivalent a 6 vegades l’import del petit préstec que fem.
Les despeses d’operacions corrents continuen amb la línia i contenció iniciada els darrers 7
anys. L’estalvi net es positiu, de 624.263’75 euros. Això indica la bona salut de l’economia local i
permet fer més amb fons propis sense haver d’incrementar l’endeutament.
Són solidaris i marcadament socials, el Fons Municipal de Cooperació s’incrementa a 44.035
euros, dels més alts de Menorca i es fa un gran esforç en aportacions al Centre de Dia, al
Geriàtric i continuam amb grans ajudes a les escoletes (115.000 euros), a l’escola de música
(115.000 euros), a la Banda, a les APIMES, a les Famílies.
L’endeutament a 31/12/2018 serà menor de 2.492.821’86 euros pràcticament el mateix que a
primers de gener.
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Fem un préstec de 483.760 euros, el mateix que amortitzam, ben segur també amortitzarem
aprofitant els romanents de tresoreria que sorgiran de la liquidació.
Baixen els imports a pagar d’interès, de 40.080 a 38.500 euros i la majoria de préstecs ronden
de 0’99 a 2’94% d’interès.
Complim els paràmetres de la Llei, límit de deute, regla de despesa i estabilitat pressupostària,
la deute és inferior al 110% i al 75% dels ingressos corrents, el primer índex de la llei d’hisenda
i el segon de la llei de pressuposts, exactament serà del 24’99€. Podriem endeutar-nos amb 5
milions sense problema, però no ho farem.
Tot i que és totalment injust, els Ajuntaments hem de tapar es deutes dels altres, aquestes són
les deutes milionàries de les CCAA i sobretot del Govern Central i tant un com l’altre així es
justifiquen davant Europa, tot a costa dels superàvits dels Ajuntaments. 9 de cada 10 tenim
superàvit. Tot i tenir superàvit no ens el deixen emprar posant impediments. El sostre de
despesa per l’any 2018 és de 8.193.574’83 euros.
Per tant, i segons l’interventor la corporació es manté en situació de superàvit pressupostari,
amb la qual cosa es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
En relació als imposts i taxes els hem congelat un any més.
I pel que fa referència al presonal, hem incorporat l’1’5% d’increment al capítol 1 per si el
Govern ho aprova, i tenim 5 places del SOIB. El capítol 1 representa el 23’6% del pressupost,
tenim poc personal i molta feina.
Són uns pressuposts que sens dubte marcaran el futur proper del nostre municipi.
Tot ho aconseguim incrementant un 89% les aportacions d’altres administracions, ja sigui
Govern o Consell.
En resum considera que es tracta d’uns pressuposts realistes i prudents»
La Sra. Cantallops Llabrés comenta que d’una manera general i breu es pot dir que són uns
pressuposts ben elaborats i compleixen amb la regla de despesa; que el seu grup es sent
escoltat a algunes partides com a les corresponents de la Creu Roja, gimnàstica a la via pública
que va ser objecte d’una moció seva, materials esportius, i van col·laborar en alguns projectes
com el de la zona esportiva i la piscina. No obstant, hi ha punts que ells els haurien fet d’una
altra manera, com els accessos de la nova escola, estudiar i fer-la a un altre lloc o la renovació
dels contractes del Pla de ses Eres... També reconeix que es tracta d’uns pressuposts ajustats
però que per les raons exposades anteriorment el seu grup s’abstindrà.
Seguidament el Sr. Coll Pons diu:
«PRESSUPOST DE 2018
Com en els darrers anys aquest pressupost està condicionat per algunes lleis del govern de
l’estat que condicionen molt les hisendes municipals. Volem destacar que hi ha una iniciativa en
el Congrés de Diputats per modificar els criteris d’aplicació de la regla de despesa en la Llei
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d’Estabilitat Pressupostària, per fer possible que els ajuntaments que compleixin els criteris
d’estabilitat pressupostaria, i també el període màxim de pagament als proveïdors, puguin
reinvertir el superàvit fiscal en la prestació dels serveis públics de la seva competència. Esperam
que aquesta iniciativa tiri endavant perquè també és una reivindicació de la Federació Espanyola
de Municipis, i entenem que les altres administracions haurien de recolzar més els municipis ja
que són qui fan la política més propera als ciutadans.
INGRESSOS
Segons aquest pressupost, es preveu el manteniment de l’activitat econòmica, la qual cosa
representa uns ingressos importants per a l’ajuntament per recaptació per plusvàlues, impost
de construccions.... Però hauríem de vigilar per no tornar a crear una altra bombolla
immobiliària i les greus conseqüències que va tenir fa ben poc temps. Hauríem de ser capaços
de diversificar més l’economia. Ja sabem que l’ajuntament té no té molta capacitat de canviar
açò, però dins de les seves possibilitats ho ha d’intentar.
Celebram que, com ha passat en aquest 2017, es consolidin i augmentin les transferències de
corrents i de capital des del Govern i Consell Insular, perquè, per una banda, corregeixen una
mica el mal finançament municipal. I per altra, perquè que els ajuntaments en molts casos
assumeixen unes competències que corresponen a altres administracions. Si aquests serveis,
que en molts casos són deficitaris, els haguessin de donar aquestes administracions,
segurament molts d’ells desapareixerien.
DESPESES
L’informe d’Intervenció destaca, com quasi cada any, que en la gestió del Geriàtric i del Centre
de Dia, escoleta infantil, serveis socials, o serveis esportius entre d’altres, s’arrossega un dèficit
crònic que és finançat amb recursos ordinaris, la qual cosa fa que baixi l’estalvi corrent.
Possiblement en la teoria comptable açò no sigui positiu, però noltros consideram que
políticament i socialment no només és positiu si no que és una obligació per part de
l’Ajuntament donar aquest serveis, encara que siguin deficitaris, sobretot si per les
característiques del nostre municipi, que té una alta recaptació d’IBI, la situació econòmica ho
permet. L’Ajuntament ha de complir amb la seva funció de recaptar recursos i redistribuir-los
entre qui més ho necessita.
Hem de tenir present que la crisi va arribar a ser tan profunda que, tot i que els indicadors
assenyalen que esteim creixent econòmicament, en alguns casos el risc d’exclusió social i la
pobresa s’han fet quasi cròniques. I que entitats com Càritas i Creu Roja fan una labor social
molt important, que supleix en part el que hauria de fer l’administració. Si l’Entesa hagués
elaborat aquest pressupost hauríem estudiat l’augment de les partides de l’àrea social d’ajuts a
les famílies, per atenció a persones dependents, per ocupats per llarga durada.
Capítol 1 de personal. Ens semblaria positiu que el Govern de l’Estat autoritzi l’augment
anunciat de l’1,5% del sou als treballadors municipals, que així i tot seguirien perdent poder
adquisitiu per l’increment del cost de la vida. I hem de recordar que, a més a més, el 2010 van
perdre el 5% del seu salari i no l’han recuperat.
Aquí volem destacar la feina dels treballadors municipals que, amb un nombre percentualment
inferior al d’altres ajuntaments, aconsegueixen que aquest municipi tengui una gestió i atenció
a la ciutadania de gran qualitat.
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Segueix apareixent una partida de beques de formació per aturats, tot i enguany també hi era i
no s’ha fet. Com hem dit altres vegades, noltros esteim d’acord amb millorar la formació i
d’ajudar econòmicament a les persones que ho necessiten, però pensam que no es va gestionar
prou bé. Volem recordar que hi ha molta oferta educativa de molta qualitat a través de l’Escola
d’Adults i SOIB, finançada per altres administracions, que es podria aprofitar.
És positiu seguir amortitzant préstecs bancaris perquè té com a conseqüència pagar menys
interessos, però hem de recordar que, en part, ho feim obligats per una llei que prioritza
destinar el superàvit al pagament als bancs per damunt de cobrir les necessitats bàsiques del
ciutadans. I noltros no hi esteim d’acord.
Valoram positivament que la partida per a projectes de cooperació al 3r món, per fi s’aproximi al
0’7%. Esperem que aquesta vegada la iniciativa del CIM i del Fons Menorquí de Cooperació
tengui efecte, sobretot entre els ajuntaments que en aquests anys no han aportat quasi res.
Pel que fa a les subvencions, creim positiu que no es retallin, perquè consideram que les
entitats i associacions que se’n beneficien són un actiu important del municipi i que
l’Ajuntament les ha de recolzar. Però, tal com vam comentar a la comissió d’hisenda, no esteim
d’acord en que es subvencioni un 70% del cost dels aparells de control sonomètric, pensam que
no està justificat que un negoci privat rebi doblers públics per complir l’ordenança municipal.
INVERSIONS
La inversió més gran és el cobriment de la nova piscina municipal. En total aquest equipament
costarà quasi 2 milions d’€, una quantitat molt important, que serà cara o barata en funció de
l’ús que tengui, del retorn social .... Una cosa ens preocupa, que sigui energèticament eficient;
és sabut que la climatització d’una instal·lació com aquesta pot ser complicada; esperem que el
projecte estigui ben redactat i el seu manteniment no sigui una càrrega per a l’ajuntament.
Valoram positivament la millora de l’eficiència en l’enllumenat públic i instal·lacions esportives, i
la inversió de més de 600.000 € per millorar les canonades d’aigua a diversos carrers des
Mercadal.
Tot i que encara hi ha marge de temps, hem de tenir present las inversions necessàries en
algunes zones turístiques, com Addaia i Punta Grossa, per dotar-les de xarxa de sanejament,
per donar compliment a la llei del Sòl. I evidentment, no hem de descuidar el contenciós amb el
Govern de l’Estat per finançar la dotació de sanejament i aigua potable el nucli de Macaret.
I per acabar, aquest no és el mateix pressupost que l’Entesa hauria fet. És cert que en un
percentatge important coincidiria, perquè que moltes partides de convenis, contractes, sous de
funcionaris, manteniment de carrers, etc. són quasi fixes, a més dels condicionants del Govern
de l’estat, però noltros no l’hem elaborat ni l’hem consensuat amb els altres grups. Per tant,
vostès han d’entendre que noltros no podem assumir aquest pressupost al 100%, i per tant,
ens abstindrem.»
El batle contesta a la Sra. Cantallops Llabrés que entén la seva postura perquè no han fet el
pressupost; que aquest té moltes partides i és difícil coincidir en totes, però valora la seva
sensibilitat i existeixen diferents inversions que van proposar el PP; i coincideix que els terrenys
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de l’aparcament haurien de ser nostres, però no es podia expropiar el terrenys per interès
general i es va haver de fer una modificació del planejament.
El batle li diu al Sr. Coll Pons que està d’acord amb les reflexions que ha fet del Govern central i
que efectivament es duran a terme inversions de clavegueram a Punta Grossa i Addaia, i el
problema gran és el de Macaret pel finançament; que efectivament el important és la liquidació
ja que el pressupost és un projecte; i amb referència al Fons Menorquí de Cooperació en 5 anys
s’arribarà al 0’7%, encara que altres ajuntaments tardaran 10 anys; sobre les ajudes socials li
pot assegurar que no quedarà cap sense pagar sempre que hi hagi un informe favorable de
serveis socials, i si no és suficient la consignació es suplementarà; pel que es refereix als curs
d’aturats si hi ha necessitat es tornaran a fer; quant al tema de la sonometria és una tema
complicat i s’han de treure formules i una d’elles és que els aparells limitadors es puguin
connectar amb la policia, i com que són aparells cars, es va pensar que l’ajuntament podria
ajudar un poc als hotels i bars, encara que es podrà acordar posteriorment el percentatge, ja
que el que es cerca és una ajuda per la policia i controlar millor la renou exterior per evitar
molèsties als veïns; en relació amb la cobertura de la piscina espera que sigui molt eficient
energèticament; i acaba dient que entén l’abstenció de l’ENTESA, encara que creu que és en
positiu i a més a més, els pressuposts es poden modificar.
La Sra. Cantallops Llabrés diu que no entén el tema del contenciós de Madrid de Na Macaret, i
el Sr. Coll Pons diu que creu que es tracta d’una esmena del PSOE i els grups d’esquerra del
Senat que no es va publicar en el seu moment. El Sr. Coll Pons comenta que pel que fa al Fons
de cooperació li sembla bé, però ells els hi haguessin dotat tot aquest any, a més a més ecplica
que en relació als aturats hi ha molta oferta a altres poblacions, i es podria subvencionar per a
que poguessin anar a altres llocs, i per acabar sobre la subvenció de sonòmetres li sembla que
un 50% no està justificat.
El batle aclareix que en el tema de Na Macaret hi havia previst un plurianual, però s'incloïa en
els pressuposts d’aquell any només una partida, i després s’hauria d’haver fet un conveni amb
el Ministreri, però quan es va publicar la Llei de Pressuposts no contenia res d’aquest plurianual.

Acabada la deliberació, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda,
Comptes, Règim Intern i Àrea Social, i els informes que consten en la documentació, i posada a
votació l’aprovació del Pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2018, el consistori, per 6
vots a favor i 7 abstencions (del grup ENTESA i PP) , acorda:
1.

Aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2018 i les seves Bases
d’execució, que queda de la següent manera:

RESUM PER CAPÍTOLS
INGRESSOS
CAPÍTOL
I
II
III
IV

DENOMINACIÓ
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

EUROS
................................
.............................
......................
......................

5.051.000,00
152.800,00
1.935.300,00
1.802.400,00
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V
VII
VIII
IX

Ingressos patrimonials
.......................
Transferències de capital
....................
Actius financers……………………………
Passius financers………………………..
TOTAL INGRESSOS

..........................

371.100,00
1.273.990,00
15.000,00
483.760,00
11.085.350,00

DESPESES
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

EUROS

Despeses de personal
.......................
Despeses de béns corrents i serveis ....
Despeses financeres
..........................
Transferències corrents
.....................
Inversions reals
.................................
Transferències de capital
....................
Actius financers……………………………….
Passius financers
...............................
TOTAL DESPESES

2.

.............................

2.618.050,00
4.205.800,00
38.500,00
852.545,00
2.835.400,00
35.500,00
15.000,00
484.555,00
_______________
11.085.350,00

Aprovar la plantilla de personal, funcionari, laboral i eventual i les seves retribucions
incloses al pressupost, de les quals es preveu un augment de l’1’5 %, en cas que s’aprovi
aquest augment en la Llei de pressuposts de l’Estat per a l’any 2018, i que queda de la
manera següent:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT
Aquesta Alcaldia, d'acord amb les normes legals vigents i les necessitats de personal d'aquest
Ajuntament, proposa que es modifiqui la plantilla en relació a l'any 2017, que queda de la següent
manera:
Núm. Places
Grup
__________________________________________________________________________________


Personal en règim Administratiu:

•
Amb habilitació nacional
1.1. Secretaria
1.2 Interventor

1
1

•
Escala Administració General
2.1. Subescala Tècnica
2.2. Subescala d'administratius
2.3. Subescala d'auxiliars
persona amb Discapacitat en la 1ª convocatòria))

1
2
11

A1 (1V)
A1 (1V)
A1 (1V)
C1
C2 (8V - 1 reservada per a
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3. Escala d'Administració Especial
3.1. Subescala Tècnica
3.1.1. Enginyer de Camins
3.1.2 Arquitecte
3.1.2. Arquitecte tècnic
3.2 Subescala de Serveis Especial
Cos Policia Local
3.2.1. Escala intermèdia
3.2.2. Escala bàsica oficial
3.2.3. Escala bàsica policies
3.2.4. Escala bàsica 2ª activitat
3.2.5. Escala bàsica policies interins - estiu
Subescala Personal d'obres
3.3.1. Oficial Brigada d'obres
3.3.2. Operaris


1
1
2
1
3
14
2
1
3
3

A1
A1 (1Vacant)
A2 (1 vacant)
A2
C1 (2 vacant)
C1 (2 Vacant)
C1
C1 (6 mesos) (1V)
C2 (2 vacant)
E (2 vacant)

Personal en règim laboral
1.- Normalitzador/a lingüística
2.- Brigada obres

1 (1/6 jornada)
1

Assessor/a (1 vacant)
Oficial 1ª Electricista (1

vacant)
3.- Brigada obres
1
Oficial
1ª.manteniment
(1 vacant)
4.- Brigada obres
2
Operaris (1 vacant)
5.- Brigada obres
1
Operaris (1 vacant) Plaça
a extingir quan la persona que l’ocupa l’abandoni.
6.-. Biblioteca
2 (1/2 i 1/4 jornada)
Auxiliar biblioteca
(2
vacant)
7.- Serveis socials
2
Treballadora familiar
8.- Serveis socials
1
Treballadora social
9.- Serveis socials
1 (3/5 jornada)
Educadora social (1 vacant)
10.- Serveis socials
1
Psicòleg (1 vacant)
11.- Serveis joventut
1
Responsable
PIJ
(1
vacant)
12.- Arxiver
1
Arxiver
13.- Assessor jurídic
1
Advocat



Personal eventual de lliure designació
1.- Cultura
1
Assessor Batllia en matèria de cultura

3. Exposar al públic durant un termini de 15 dies hàbils aquest Pressupost i la plantilla de
personal mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler d’edictes, els quals s’elevaran a
definitius en cas que no s’hi presentin reclamacions en contra.
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FORA D’ORDRE DEL DIA
Fora de l’ordre del dia, el secretari llegeix l’article 82.3 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim
Local de les Illes Balears que diu:
«A les sessions extraordinàries no s’han de tractar altres assumptes que els inclosos a l’ordre
del dia, si no és que siguin de caràcter urgent, hi siguin presents totes els membres de la
corporació i s'acordi així amb el vot favorable de la majoria absoluta.»
El batle explica que el Conveni de col·laboració per a la neteja de platges finalitza el proper dia
31 de desembre de 2017, i el consell Insular està tramitants la pròrroga per 2 anys més, i per
tant és urgent procedir a l’aprovació de l’addenda per poder prorrogar-lo dos anys més.
El Consistori per unanimitat aprova la urgència de l’assumpte, pel que es passa a tractar el
següent punt:
Addenda al Conveni de col·laboració entre el consell Insular de Menorca i els
Ajuntament per la implantació d’un Pla de neteja de litoral, platges i el seu accés:
Pròrroga
Es ret compte de la següent proposta de la batlia:
«PROPOSTA PER A LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA (CIM) ) PER AL SERVEI DE NETEJA INTEGRAL DE PLATGES DE MENORCA
Atès que la consellera de Cooperació Local i Promoció Turística del Consell Insular de Menorca
ha remès a l’Ajuntament una proposta per a la pròrroga del conveni de referència, la qual té la
següent justificació:
“El contracte amb l’empresa FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., adjudicatària
del “Servei de neteja de platges, els seus accessos i l’entorn”, finalitza el 2 de desembre de
2017, i des de el Consell Insular de Menorca esteim tramitant la seua pròrroga per dos anys
més, fins el 3 de desembre de 2019, tal com preveu el propi contracte.
Per altra banda, el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó,
Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran i Ferreries, per a la prestació del
servei integral de neteja de platges, els accessos i l’entorn, finalitza la seua vigència el 31 de
desembre de 2017.
Per tal de continuar amb la prestació del servei amb el sistema actual de gestió, tal com es va
acordar a la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca celebrada el mes de
febrer d’enguany, i d’acord amb el que es preveu a la clàusula novena de l’esmentat conveni, es
fa necessària la seva aprovació per part del Consell i els ajuntaments signants.”
Per això, et sol·licit que, per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament, es facin les gestions i
tràmits necessaris per a l’aprovació de la pròrroga esmentada, abans del 31 de desembre de
2017.
Atès que, segons l’informe d’intervenció, la vigència de l’esmentat conveni sobrepassa el termini
d’adaptació a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el qual indica que
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tots els convenis vigents s’han d’adaptar al que preveu la llei en un termini de tres anys,
comptadors des de l’entrada en vigor de la llei, és a dir abans del 2 d’octubre del 2019.
Atès que, per tractar-se d’una despesa plurianual que supera els límits de l’article 174 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la competència per perdre l’acord és del ple
de l’Ajuntament.
Atès que, així mateix, la pròrroga suposa una despesa a partir de l’any 2018, per a la qual cosa,
l’efectivitat d’aquest acord s’ha demorar fins a l’exercici del 2018.
En base a les anteriors consideracions, es proposa al plenari de l’Ajuntament, l’adopció del
següent acord:
•

L’Ajuntament des Mercadal acorda prorrogar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca
i els ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran i
Ferreries, per a la prestació del servei integral de neteja de platges, els accessos i l’entorn
per un període de 2 anys més, fins el 31 de desembre de 2019.

•

L’efectivitat d’aquest acord queda condicionada al fet que s’inclogui al mateix una clàusula
resolutòria, segons la qual si abans del 2 d’octubre del 2019, no s’ha modificat la seva data
de finalització, la qual no es podrà estendre més enllà del 2 d’octubre del 2019, quedarà
extingit i sense efecte a patir d’aquesta data.

2. El conveni es podrà signar, però els seus efectes quedaran subjectes a la condició suspensiva
de l’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions que se’n deriven. Es
dotarà en els pressupostos dels anys 2018 i 2019, el crèdit pressupostari suficient per fer front
a les obligacions del conveni. L’any 2017 aquest acord 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.»
El batle comenta l’anterior proposta, i el secretari dona lectura als punts 2 i 3 d’aquesta
ressaltant que s’ha d’incloure a l’addenda la clàusula resolutòria prevista en aquests punts.
La Sra. Florit Ponce demana per un problema de dates, el qual és aclarit per l’interventor.

Vista l’anterior proposta i els acords que conté , és aprovada per 10 vots a favor i 3 abstencions
del grup PP.
Una cop acabat aquest punt, i abans d’aixecar la sessió sol·licita la paraula la Sra. Cantallops
per felicitar al secretari titular amb motiu de la seva jubilació el pròxim dia 31 de desembre de
2017, i agrair-li la feina que ha realitzat en aquest ajuntament.
Així mateix, el Sr. Coll Pons també felicita el secretari pels 35 anys de servei a l’Ajuntament i per
les facilitats que sempre els hi ha donat en la remissió de documentació i la col·laboració que
sempre han rebut als regidors pel bon desenvolupament en la seva funció.
Per acabar, el batle agraeix el treball i dedicació del secretari que es jubila, ha treballat amb
eficàcia durant 35 anys. Comenta que ell ha estat un suport clau pels 4 batles i molts regidors, i
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explica que mai es podrà agrair prou l’estaló que ha significat tenir-lo pel progrés evident del
municipi des Mercadal.
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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