PLE MUNICIPAL, DIA: 07 - 05 - 2020 N. SESSIÓ: 1A
AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
===========================
ACTA DE REUNIÓ DEL PLE MUNICIPAL
==================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT REALITZADA EL 07 - 05 - 2020
========================================================
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 07-052020, sota la presidència del Sr. Héctor Pons Riudavets es reuneixen els senyors i senyores
membres del Ple municipal seugents:
President: Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde
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Regidors/res:
Sra. María José Camps Orfila
Sr. Carlos Javier Montes Vivancos
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. José Manuel García Pascual
Sra. María Carmen Seguí Puntas
Sr. Enrique Mas Martínez
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Antoni Carrillos Cantó
Sr. Manuel Lora Buzón
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes
Sra. Maria Pons Roselló
Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau
Excusa la seva assistència:
Sr. Llorenç Coll Pons
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es procedeix a
obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
1. Declaració de la urgència
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El Sr. alcalde justifica la urgència de la realització de la sessió plenària a la necessitat d’aprovar
quan abans, una sèrie de mesures per respondre a la situació social i econòmica actual.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 20 (7 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (19h 03m i 36 s) https://vimeo.com/416256943#t=216s
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2. Modificació de crèdit (suplements de crèdit) del Pressupost de l'exercici 2020, en aplicació
del superàvit (Exp. E099202000001)
Quan s’hagi de realitzar una despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent i no existeixi
en el pressupost de la corporació crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president pot incoar
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el
segon. Aquest augment es pot finançar, entre d'altres, amb nous o majors ingressos recaptats sobre
els totals previstos al pressupost corrent.
L’expedient ha d’especificar la partida pressupostària concreta que s’ha d’incrementar i el mitjà o
recurs que ha de finançar l’augment que es proposa.
Aquest augment es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, amb ingressos nous o
ingressos més grans recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent, i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost vigent no
compromesos, les dotacions de les quals es considerin reductibles sense pertorbació del servei
respectiu.
A l’expedient s’ha d’acreditar que els ingressos que preveu el pressupost s’estiguin efectuant amb
normalitat, llevat que tinguin caràcter finalista. En aquest cas, la modificació de crèdit es finança
amb majors ingressos recaptats sobre els previstos.
La proposta ha d’anar acompanyada d’una memòria justificativa de la necessitat de la mesura que
haurà d’indicar el tipus de modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les que afecta i els
mitjans o recursos que han de finançar-la, havent-se d’acreditar:
1. El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
2. La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquella finalitat
específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès
en la partida corresponent, en el cas de suplement de crèdit.
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3. Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els previstos, que
la resta d’ingressos s’estan efectuant amb normalitat, excepte aquells que tinguin caràcter
finalista.
4. La insuficiència dels mitjans de finançament previstos en l’art 36.1 del RD 500/1990 en el cas
que es pretengui acudir al finançament excepcional establert per l’art 177.5 del R D Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
L’expedient, sobre el qual la intervenció ha emès prèviament informe de data 30 d’abril de 2020 ,
s’ha de sotmetre a l’aprovació del ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos. També hi són aplicables les normes sobre informació, reclamació i
publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va dictaminar
favorablement, per unanimitat de tots els membres presents, la proposta d’acord següent:
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ACORD:
Primer. Aprovar el tràmit d’urgència d’aquest expedient, considerant que concorren excepcionals
raons d’interès públic, derivades de l’estat d’alarma vigent i la conseqüent necessitat d’afrontar, al
més aviat possible, les oneroses conseqüències que per a la ciutadania s’han creat, d’acord amb
l’article 33 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, reduint els terminis a la meitat.
Segon. Aprovar la modificació de crèdit següent, per suplement de crèdit, finançat amb romanent
de Tresoreria per a despeses generals i amb transferència de crèdits, segons el detall següent:
Org. Pro.

Eco.

G01

2310 1310001

S01
G01

9340
2310

S01
E01

9340 1600001
3230 2120001

E01
F01
F01
D01
D02

3230
3400
3400
3380
4320

G01

2310 2269901

1310001
1600001

2130001
2130001
2219901
2240001
2260201

Descripció
LABORAL TEMPORAL. ATENCIÓ
PRIMÀRIA
LABORAL TEMPORAL. TRESORERIA
RECAPTACIÓ
SEG. SOCIAL. ATENCIÓ PRIMÀRIA
SEG. SOCIAL. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I
RECAPTACIÓ
REP. MANT.EDIFICIS. EDUCACIÓ
REP. MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.
EDUCACIÓ
REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL. ESPORTS
PRODUCTES VARIS. ESPORTS
ASSEGURANCES.FESTES
PUBLICITAT I PROPAGANDA.TURISME
ALTRES DESPESES VÀRIES.ATE.
PRIMÀRIA I CASA ACOLLIDA

Modificació
54.000,00
10.000,00
16.000,00
3.000,00
616,11
2.105,40
1.250,00
1.001,76
540,13
10.000,00
1.176,82
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E01

3230 2269901

C01
D01
F01
D02
D01
D02

3344
3380
3400
4310
4313
4320

A01

1711 2270001

U01

1512 2270601

D02

4310 2270601

D02

4312 2270601

D02
C01

4320 2270601
1621 2279902

C01
C02

3344 4610211
1532 4610411

C01

1621 4670111

C01

1621 4670211

G01
S01
D02
U01
U02

2310
9290
4320
1511
1711

F01
D02

3400 6220111
4310 6220119

G01
S01
S01
S01

2310
110
110
110

2269901
2269901
2269901
2269901
2269901
2269901

4830111
5000000
6120111
6190211
6190211

7510003
9132101
9132201
9132701

ALTRES DESPESES VÀRIES.EDUCACIÓ
18.842,77
ALTRES DESPESES VÀRIES.PROMO.
CULT.
936,27
FESTES POPULARS.FESTES
1.517,45
ALTRES DESPESES VÀRIES.ESPORTS 3.909,85
ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ
10.000,00
ALTRES DESPESES VÀRIES. MERCATS
10.000,00
ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME
50.000,00
CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.
MICROCIUTAT
68.134,18
CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC. OBRA
PUBLICA
3.630,00
CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.
COMERÇ
20.000,00
CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.
ASSENTADORS MERCATS
20.000,00
CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.
TURISME
50.000,00
CONTR.SERV.CONCESSIONS.RSU
446.848,36
CIMe - CAMPANYA MONUMENTS
ARQUEOLÒGICS
14.000,00
CIMe. CAMINS RURALS
5.144,80
CONSORCI R.S.U. TRACTAMENT
RESIDUS
150.000,00
TRANSF. A CONSORCIS. CRSU DEIXALLERIES MAÓ
60.000,00
TRANSF. A FAMÍLIES. AT. PRIMÀRIA
EMERGENCIAS CIMe
103.000,00
FONS DE CONTINGÈNCIA
600.000,00
PROMOCIÓ TURÍSTICA
30.000,00
REFORMA DE CARRERS
270.000,00
MILLORES CIUTAT MICROACCIONS
2.782,58
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MILLORES
17.197,97
INVERSIONS EN MERCATS MUNICIPALS - 270.000,00
CAIB - CONVENI APARCAMENT
GERIÀTRIC
5.313,60
AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023
200.000,00
AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571
200.000,00
AMORT. PREST 2009 BBVA 159010
257.741,28
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TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

2.448.689,33

L’expedient es finançarà de la forma que s’assenyala seguidament:
Recurs de finançament

Import

RTDG 1
Superàvit 2019 - OPAs
Baixa per transferències
Alta per transferències
Total recursos

890.252,85
558.436,48
-270.000,00
270.000,00
2.448.689,33

Identif. doc. elect.: ES-07032-2020-D7DCB935-1D37-411F-9701-B660815BF8C0 02/06/2020 14:29:42 Pag.:5/14
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

Tercer. Acordar l’exposició al públic de l’expedient, durant un període de 8 dies, previ anunci en
el BOIB, durant els quals les persones interessades el poden examinar i presentar-hi reclamacions
davant el Ple.
La modificació de crèdit del Pressupost es considerarà definitivament aprovada si, durant el citat
període, no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de
quinze dies per resoldre-les i aprovar definitivament l’expedient.
Quart. Publicar en el BOIB, resumida per capítols, la modificació del Pressupost aprovada
definitivament; contra aquesta aprovació es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en la
forma i els terminis establerts per les normes de la citada jurisdicció.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 20 (7 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (19h 04m i 28 s) https://vimeo.com/416256943#t=268s
3. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per ocupació del domini
públic, tarifes b, c i e (Exp. E031920200002)
L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d'emergència
de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució
dels fets, a escala nacional i internacional, requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces
per a fer front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que concorren
constitueixen, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud tant pel molt
elevat nombre de ciutadans afectats com per l'extraordinari risc per als seus drets.
A l'empara del que es disposa en l'article quart, apartats b) i d), de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de
juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc, es va declarar l'estat d'alarma amb la finalitat d'afrontar
la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 mitjançant Reial decret
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463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
Amb motiu de l'estat d'alarma i la negativa incidència en els bars i comerços del municipi, obligats
a tancar els seus negocis, l'Ajuntament considera necessari la modificació de l’Ordenança fiscal
num 17 reguladora de la taxa per ocupació del domini públic, tarifa b, c i e.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per la crisi deslligada pel COVID-2019, el Reial
decret 463/2020, modificat pel Reial decret 465/2020, s’han establert determinades mesures
relatives als termes i terminis processals i administratius, a les quals sumen les establertes
mitjançant el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
Aquesta mesura podrà excepcionar-se per a la continuació dels procediments administratius
referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma o dels quals
siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o el funcionament bàsic dels serveis
com és aquest cas.
Vista la Memòria d’alcaldia, l’informe de la intervenció municipal i de secretaria de data 4 de
maig de 2020.
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va dictaminar
favorablement, per unanimitat tot els membres presents, la proposta d’acord següent:
ACORD:
Primer. Aprovar la tramitació d’urgència del procediment de l’expedient E0319-2020-000002,
d’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, per raons d'interès públic ocasionat per la declaració de l’estat
d’alarma, per la qual cosa es reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari,
excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.
Segon. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la
taxa per ocupació del domini públic, d’acord amb el que es detalla a continuació:
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera
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Tot el que no està previst en aquesta ordenança es regirà pel Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària, i, si és el cas, l’Ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.
Disposició addicional segona
Tarifes b), c) i e), aplicables de forma excepcional a causa de la crisi del COVID-19
De forma excepcional, i únicament durant el que queda de l’exercici 2020, d'acord amb
les competències atribuïdes en l'art. 29.1.t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, a causa de la reducció dràstica i
involuntària de la l’activitat econòmica, com a conseqüència dels efectes del coronavirus,
i amb l’objectiu de contribuir a la reactivació de les empreses, al manteniment del teixit
comercial i empresarial de Maó, i a l'impuls de la promoció i dinamització del sector
comercial i turístic, les tarifes de la taxa, apartats b) Taules, cadires i expositors (per a
instal·lacions que es desmuntin cada dia), c) Ambulants i e) Firaires, queden de la següent
manera:
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Tarifa

Unitat

Categoria
de darrer
1ª

b) Taules, cadires i expositors
(per a instal·lacions que es desmuntin cada dia)
Anual
€/m2/any
De novembre a març
€/m2/mes
Abril i maig
€/m2/mes
Juny, juliol i agost
€/m2/mes
Setembre i octubre
€/m2/mes
c) Ambulants
Altres ubicacions
€/m2/mes
Pl. Esplanada anual
€/m2/any
Pl. Esplanada, de novembre a €/m2/mes
març
Pl. Esplanada abril i maig
€/m2/mes
Pl. Esplanada juny, juliol, €/m2/mes
agost
Pl. Esplanada, setembre- €/m2/mes
octubre
Parc Rochina, maig a octubre €/m2/mes
Parc Rochina, juny i €/m2/mes
setembre
Mercats festes de Gràcia
€/m lineal
/dia
e) Firaires
Altres ubicacions
€/m2/dia
Sant Climent
€/m2/dia
Maó/Llucmaçanes
€/m2/dia

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

5,66
0,31
0,53
0,76
0,53

3,68
0,20
0,35
0,5
0,35

2,55
0,14
0,24
0,34
0,24

1,77
0,10
0,17
0,24
0,17

1,32
0,07
0,12
0,18
0,12

0,58
0,03
0,05
0,08
0,05

1,67
16,43
0,82

0,89

0,62

0,43

0,32

0,14

0,09

0,06

0,04
0,04

0,02

1,48
2,14
1,48
32,02
3,09
0,62

0,20

0,13

0,09
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió
realitzada 7 de maig de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la província i regirà fins a la seva
modificació o derogació expressa.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2020-D7DCB935-1D37-411F-9701-B660815BF8C0 02/06/2020 14:29:42 Pag.:8/14
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

Tercer. Exposar al públic, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la
província i en un dels diaris de major difusió de la província, l’acord provisional, durant el termini
de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, les persones que tenguin un interès directe
o que en resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hi hagin presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà
definitivament aprovat.
Quart. L’acord definitiu de modificació serà objecte de publicació en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província, moment en el qual entrarà en vigor.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 20 (7 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (19h 17m i 30 s) https://vimeo.com/416256943#t=1050s
4. Donar compte al Ple del cessament del regidor Sr. Llorenç Coll Pons (Exp.
E0207202000001)
Mitjançant escrit de data 11 de març de 2020, el Sr. Llorenç Coll Pons ha presentat la seva renúncia
al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.
D’acord amb l’article 9 del Reial decret 2568/1986, de 28 novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el regidor de
qualsevol entitat local perdrà la seva condició, entre altres causes, per renúncia, que haurà de ferse efectiva, per escrit, davant el Ple de la corporació.
Així mateix, segons l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, en el cas de renúncia d'un regidor l’escó s’atribuirà al candidat o, si escau, al suplent de
la mateixa llista a qui correspongui, atenent el seu ordre de col·locació.
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La Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs
representatius locals, estableix que, una vegada passats els cent dies de les eleccions, la Junta
Electoral central passa a ser l'òrgan permanent de l'Administració electoral als efectes de
l’expedició de credencial nova, en cas de renúncia.
El Ple de la corporació ha de prendre coneixement de la renúncia i remetrà certificat de l'acord
adoptat a la Junta Electoral Central, amb la finalitat que aquesta procedeixi a la substitució,
conforme a l’LOREG, indicant el nom de la persona a qui, segons el parer de la corporació,
correspon cobrir la vacant.
Cal esmentar que la renúncia només és efectiva una vegada que el Ple de la corporació n’ha pres
coneixement, i, per tant, fins a aquest moment el regidor afectat pot exercir els drets i funcions del
seu càrrec.
D’acord amb tot el relacionat anteriorment, i en ús de les facultats que m’atorga la llei, es dona
compte al Ple de l’adopció del següent
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ACORD:
Primer. Donar compte i prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Llorenç Coll Pons
al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, integrant de la llista electoral presentada pel Partit
Popular, i agrair-li els serveis prestats al municipi de Maó.
Segon. Declarar-ne la vacant, remetre certificació d’aquest acord i sol·licitar a la Junta Electoral
Central que expedeixi la credencial al següent membre de la llista.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (19h 42m i 02 s) https://vimeo.com/416256943#t=2522s
5. Donar compte del decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del Pressupost de
l'exercici 2019 i de l’informe d'Intervenció de data 31-03-20 (Exp. E0111202000001) (Decret
núm. 2020/HI2019/386)
La Sra. secretària dona compte al Ple, que en resta entemut, del decret d’Alcaldia que es transcriu
a continuació:
Héctor Pons Riudavets, L'Alcalde de l'Excm. Ajuntament de Maó, en ús de les delegacions
atorgades per l'Alcaldia per Decret d'Alcaldia de 26/06/2019:
El pressupost de l’Ajuntament de Maó per l’exercici 2019 va se aprovat definitivament en
data 24/01/2019 i es va publicar al BOIB el dia 09/02/2019.
El pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament
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d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la
Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives
contraccions.
Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l'últim dia de l'exercici, els drets
pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el romanent de
tresoreria de l'entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria haurà de realitzarse tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant d'acord amb el que
reglamentàriament s'estableixi els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil
o impossible recaptació.
Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia
primer de març de l'exercici següent.
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Atès que a la vegada s’han determinat les magnituds següents, tal com estableix l’apartat
2 de l’article 93 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos:
1) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre.
2) El resultat pressupostari de l'exercici.
3) Els romanents de crèdit.
4) El romanent de tresoreria
L’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera exigeix que els pressupostos i liquidacions hauran de contenir
informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i
l’observança dels requeriments acordats a la normativa europea en aquesta matèria.
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera són l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la regla de despesa i l’objectiu de deute públic.
S’ha emes informe per l’interventor accidental als efectes del que disposa l’article 191.3
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació als ens locals, relatiu a
l’avaluació de les regles fiscals de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Els articles 191.3 TRLRHL i 90.1 RD 500/1990 i 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, atorguen a l’alcalde la competència per a
l’aprovació de la liquidació del pressupost.
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Vista la documentació que forma l’expedient de liquidació del pressupost corresponent a
l’exercici de 2019 i d’acord amb allò establert en l’article 21 de la Llei //1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases del regim local, l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les
bases del pressupost de 2019 d’aquest ajuntament i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
DECRET:
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Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2019, que
en resum ofereix els següents resultats:
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Segon.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’ajuntament en la propera sessió que se
celebri.
Tercer.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost per a l’exercici de 2019 al Govern
de les Illes Balears i a l’Administració de l’Estat.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (19h 48m i 27 s) https://vimeo.com/416256943#t=2907s
6. Donar compte dels decrets d'Alcaldia
La Sra. secretària dona compte al Ple, que en resta entemut, dels decrets d’Alcaldia que es
transcriuen a continuació:
•

Aprovació d'incorporació de crèdits a l'exercici 2020. (Exp. E0104.2020.000001) (Decret núm.
2020/HI2019/412)
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•

Aprovació de la modificació pressupostària (Exp. E09920200002) (Decret núm.
2020/HI2019/611)
Héctor Pons Riudavets, alcalde de l'Excm. Ajuntament de Maó, en ús de les delegacions
atorgades per l'Alcaldia per Decret d'Alcaldia de 26/06/2019:
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El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a
l'impacte econòmic i social del COVID-19, estableix, que les corporacions locals disposen
d'una quantitat d'igual quantia del superàvit de l'exercici 2019 per a finançar les ajudes
econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades pels serveis socials d'atenció
primària i atenció a la dependència que venen recollides en l'Acord del Consell Territorial de
Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, de 16 de gener de
2013, que recull el Catàleg de Referència de Serveis Socials.
L’article 3 relatiu a la destinació del superàvit de les entitats locals corresponent a 2019 i
aplicació en 2020 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals estableix que el superàvit pressupostari de les entitats locals corresponent a
l'any 2019 es podrà destinar per a finançar despeses d'inversió inclosos en la política de despesa
23, «Serveis Socials i promoció social», recollida en l'annex I de l'Ordre EHA/3565/2008, de
3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals, prèvia
aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional sisena de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Dins d'aquella
política de despesa, es consideraran, amb caràcter excepcional i a l'exclusiu efecte d'aquest
article, incloses les prestacions assenyalades en el punt 2 de l'article 1 d'aquest Reial decret
llei.
Així mateix, serà aplicable el règim d'autorització recollit en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de
la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per altre banda, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 individualitza
l'import del superàvit que podran destinar les Entitats Locals a prestacions i inversions relatives
a despesa social, amb la consideració d'inversions financerament sostenibles, com estableix en
l'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. L'aplicació d'aquesta norma i del
seguiment que correspondrà realitzar al Ministeri d'Hisenda requereix que les entitats
subministrin la informació necessària, per la qual cosa es recull un annex amb el formulari.
En concret l’article 20 concreta que l'import que podrà destinar cada entitat local a la despesa
serà, com a màxim, equivalent al 20% del saldo positiu definit en la lletra c) de l'apartat 2 de
la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i el procediment.
Vist que l’import a destinar apuja a 375.679,08 €, i tenint e compte l’informe d’Intervenció
emes en data 29/04/2020.
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D’acord amb l’article 21.1.m de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local
DECRET:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria numero 1E0099202000002 consistent en
suplement de crèdit per a habilitar les partides que es detallen a continuació:
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Segon.- Convalidar aquest Decret en el primer Ple posterior que se celebri, exigint-se per a
això el vot favorable d'una majoria simple i la posterior publicació en el Butlletí Oficial
corresponent.
La falta de convalidació plenària no tindrà efectes d’anul·lació ni suspensius del decret aprovat,
sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via de la reclamació economicoadministrativa,
per al que el còmput de terminis es produirà a partir de la data de publicació de l'acord plenari.
Tercer.- Remetre per mitjans electrònics per la Intervenció municipal el formulari recollit en
l'Annex III del Reial decret llei per al seguiment per l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda,
en base al principi de transparència reconegut en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, per la
qual
Sotmès el Decret a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 20 (7 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (19h 49m i 23 s) https://vimeo.com/416256943#t=2963s
7. Informacions d'Alcaldia i grups municipals
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (19h 52m i 16 s) https://vimeo.com/416256943#t=3136s

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 20.10 hores del dia 07-05-2020,
de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
LA SECRETÀRIA

EL PRESIDENT

Mónica Clariana Nicolau

Héctor Pons Riudavets

Mónica Clariana Nicolau,
Secretària general
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