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

4/2017
ORDINARI
31 de maig de 2017
de les 19 h a les 20.45 h
sala d’actes de l’Ajuntament des Mercadal

Assistents
Batle:

Sr. Francesc Ametller Pons

(PSOE)

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

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

Regidors:

Secretari:
Interventor:

Sr. Gerardo Puente Ibáñez
Sr. Alfons Méndez Vidal

Desenvolupament de la sessió
I.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Es ret compte de l’acta del Ple del passat dia 29 de març de 2017, que és aprovada per unanimitat.

II.- CONVENI CIM-AJUNTAMENT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE
PERSONES ADULTES: APROVACIÓ
El batle retira aquest punt de l’ordre del dia. I la regidora de Cultura explica que el Consell
Insular de Menorca, com ja es va dir a la Comissió d’Hisenda, tenia previst un conveni per a 4
anys; però quan va passar a Comissió Executiva, la secretària i l’interventor del Consell Insular
de Menorca van dir que no hi havia temps per fer el concurs per a la contractació externa abans
del dia 1 de setembre, per la qual cosa, es proposarà prorrogar l’actual per un any més.
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III.- REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL PUNT D’INFORMACIÓ JOVE I CASAL DE
JOVES DES MERCADAL: APROVACIÓ INICIAL
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Es ret compte de la proposta de la regidora de Joventut sobre el Reglament de funcionament
del Punt d'Informació Juvenil i Casal de Joves des Mercadal, i que diu:
«En data 30 de març de 2017, el responsable del Punt d’Informació Juvenil i Casal de Joves de
l’Ajuntament des Mercadal va presentar un escrit de proposta perquè s’elaborés un reglament
de règim intern que reguli el funcionament d’aquests serveis.
Per altra banda, la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, en el punt 4 de l’art. 38,
preveu que «el coneixement, els objectius, les funcions i els requisits i les condicions de
funcionament d’aquests serveis s’han de determinar reglamentàriament».
Actualment l’Ajuntament des Mercadal no disposa de cap reglament de funcionament del Punt
d’Informació Juvenil i Casal de Joves des Mercadal, i es creu convenient elaborar-ne un amb
què es regulin les normes de convivència en aquests establiments.
Així mateix, amb aquest reglament es pretén la protecció integral tant dels usuaris com de
l’equip laboral i la mateixa entitat.
Tenint en compte les consideracions anteriors, es proposa al Ple, amb el dictamen previ de la
Comissió d’Hisenda, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient, l’aprovació del Reglament de
funcionament del Punt d’Informació Juvenil i Casal de Joves des Mercadal, que quedarà
redactat de la manera següent:

«REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL
I CASAL DE JOVES DES MERCADAL
Art. 1 Objecte
1.1. L'objecte del present reglament és regular el funcionament del Punt d'Informació Juvenil
(en endavant PIJ) i Casal de Joves des Mercadal.
1.2. El PIJ i Casal de Joves és un equipament municipal que té per objectiu oferir un espai
perquè el jovent hi pugui desenvolupar activitats cíviques, socials, culturals, d'oci i també
d'informació i assessorament.
1.3. El reglament de règim intern del PIJ i Casal de Joves regula les condicions per a la
utilització de les instal·lacions i recursos d'aquest espai.
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1.4. La principal missió d'aquest reglament és de procurar la protecció integral tant dels usuaris
com també de l'equip laboral i de la mateixa entitat.
Art. 2 Dependència
El PIJ i Casal de Joves des Mercadal depèn de l'Ajuntament des Mercadal.
Art. 3 Ubicació
El PIJ i Casal de Joves des Mercadal comparteixen espai. Es tracta d'un espai que està integrat
al Centre de Formació amb accés des del c/ Ronda de ses Costes, 22, si bé el PIJ i Casal de
Joves disposa d'accés independent pel c/ Llevant, 13, des Mercadal.
Art. 4 Descripció dels espais i de l'equipament
4.1. El PIJ-Casal de Joves des Mercadal disposa dels següents espais:
– Una sala gran on alhora s'hi situa el Punt d'Informació Juvenil i el Casal de Joves.
Per una banda, hi ha tota la part d'informació, orientació i assessorament juvenil
(cartelleria, panells informatius, díptics, premsa especialitzada, borsa de treball,
autoconsulta, etc.); i per l'altra, tota una zona de jocs i entreteniments (TV,
videoconsola, jocs de taula, manualitats, etc.).
– Lavabos, que són compartits amb el Centre de Formació.
4.2. El PIJ-Casal de Joves des Mercadal està equipat amb els següents recursos i materials:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ordinadors d'ús públic
1 ordinador d'ús de la persona responsable de l'espai
Telèfon
Impressora
Connexió gratuïta a Internet
Televisió de plasma
1 videoconsola (wii)
Pantalla plegable
Forn i cuina elèctrica
1 taula de ping-pong
2 futbolins
1 taula de billar
1 equip de música i altaveus
1 cinema domèstic (home cinema)
Càmera de fotos
1 projector
Diferents jocs de taula
Taula de reunions, taules informatives i per als ordinadors
1 armari i prestatgeries informatives
Sofàs, butaques i cadires
Plafons informatius
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Art. 5 Descripció dels serveis
En el PIJ-Casal de Joves des Mercadal es proporciona informació, orientació i assessorament als
joves sobre: treball, ensenyament, cursos, beques, vida social, participació, turisme, albergs,
carnets, activitats esportives... A més de:
-

Premsa especialitzada
Borsa de treball
Autoconsulta
Internet, Wi-Fi
Segellament de targetes de l'atur
Casal de Joves

Art. 6 Funcions
6.1. Sigui quin sigui l'equipament juvenil, existeixen unes necessitats comunes que han d'estar
cobertes per qualsevol instal·lació dedicada al jovent. De l'anàlisi d'aquestes necessitats, se'n
deriven una sèrie de funcions generals que haurien de complir aquests tipus d'instal·lacions:
• Ha de ser un espai de trobada i referència dels joves, un espai de cohesió social.
• Oferir recursos, serveis i activitats als joves, així com fomentar i dinamitzar tots
aquests aspectes.
• Canalitzar i donar suport a la participació juvenil i a les iniciatives juvenils.
• També pot funcionar com un espai de relació entre l'Administració i els joves.
6.2.1. Funcions del Punt d'informació Juvenil: el Punt d'Informació Juvenil és un espai de
referència de tot el jovent ja que és on se'ls facilita l'accés a la informació i, en alguns casos, a
les noves tecnologies.
6.2.2. El PIJ fa les funcions de:
- Dinamitzar la informació (recerca i tractament).
- Informar, orientar, assessorar i formar.
- Donar suport i dinamitzar les iniciatives dels joves. Facilitar l'aprenentatge de la
participació i fomentar-la.
- Espai d'autoconsulta.
6.2.3. En el PIJ s'ofereixen els següents serveis:
• Informació, orientació i assessorament als joves sobre: treball, ensenyament,
cursos, beques, vida social, participació, turisme, albergs, carnets, activitats
esportives...
• Premsa especialitzada.
• Borsa de treball.
• Autoconsulta.
• Internet, wifi gratuït.
• Segellament de targetes de l'atur.
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6.3.1. Funcions del Casal de Joves: el Casal de Joves és i ha de ser un espai de referència, de
trobada i d’oci per als i les joves. Un espai de relació entre el jovent i per donar resposta a les
seves inquietuds.
6.3.2. Les funcions del Casal són clares:
- Foment de la participació.
- Suport a les iniciatives juvenils.
- Espai de formació.
- Dinamització del treball de les entitats i els col·lectius de joves.
6.3.3. Objectius del PIJ/Casal de Joves
6.3.3.1. Objectiu terminal: aportar a la joventut del municipi aquella informació que pot ser del
seu interès i fer-la dinàmica i a la vegada aportar propostes alternatives i saludables d’oci.
6.3.3.2. Objectius generals:
- Promoure actituds actives i participatives entre els joves, quant a la informació, a
l’espai, i a les activitats que puguin desenvolupar-se a partir d’aquest centre.
- Facilitar l’accés gratuït a Internet i el maneig de les noves tecnologies.
- Facilitar l’accés dels joves, en un entorn al més acollidor possible, als recursos
documentals.
- Potenciar els recursos d’identificació de les necessitats.
6.3.3.3. Objectius específics:
- Identificar i individualitzar les demandes d’informació i la documentació necessària.
- Organitzar i repartir la informació entre el PIJ, els llocs on acudeixen els joves (Casal
de Joves, Poliesportiu, Biblioteca, bars, institut) i els mateixos joves (considerant-los a
més de receptors, productors d’informació).
- Aprofitar la xarxa d’Internet, així com el fet de pertànyer a la Xarxa d'Injove i
Infojove, per poder estar al dia de les informacions d’interès.
- Optimitzar els recursos que permetin dur a terme aquesta activitat.
- Fomentar hàbits d’autonomia i inquietud intel·lectual.
- Establir un lloc de trobada entre potencials usuaris que, ja sigui per edat o per altres
circumstàncies, no fan explícites les seves demandes informatives.
- Fomentar la participació del jovent.
- Potenciar les activitats i els programes d'àmbit juvenil.
- Desenvolupar les iniciatives que puguin sorgir de les inquietuds i necessitats dels
joves.
- Dinamitzar les polítiques i iniciatives juvenils.
- Millorar els canals de comunicació joves-Administració.
- Fomentar hàbits saludables.
- Promoure oci alternatiu nocturn.
- Fomentar el voluntariat.
- Fomentar la dinamització per a una integració social.
- Fomentar la igualtat de sexes.
- Promoure programes intergeneracionals.
- Fomentar un millor ús de les noves tecnologies.
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Art. 7 Usuaris
7.1. La utilització d'aquestes instal·lacions està destinada bàsicament a activitats de joves
d'edats compreses entre els 12 i els 30 anys, o a les activitats que tenguin una estreta relació
amb el món juvenil i laboral.
7.2. Qualsevol persona, associació, col·lectiu o institució des Mercadal podrà fer ús de les
instal·lacions utilitzables del Casal de Joves tenint en compte el que determinen les ordenances
fiscals corresponents i sempre que compleixi la present normativa i la regidoria de Joventut hi
doni el vistiplau.
7.3. La prioritat en l'accés i la utilització de l'espai del Casal de Joves i Punt d'Informació Juvenil
es determina per ordre d'entrada a les instal·lacions i fins a arribar a l'aforament màxim
permès.
7.4.1. Pel que fa a la utilització de l’espai fora del seu horari d’obertura, es requereix una petició
mitjançant sol·licitud escrita amb indicació del dia, hora i durada així com de l'activitat que s’hi
pretén dur a terme.
7.4.2. Aquesta petició podrà ser autoritzada o denegada segons les necessitats de l'àrea de
Joventut; en cas de denegació, es mirarà de trobar alternatives per a la realització de l'activitat.
7.4.3. La prioritat per a la utilització d'aquest espai és per ordre d'entrada de sol·licituds, llevat
de casos excepcionals segons que valori la regidoria de Joventut.
7.4.4. La seva utilització queda limitada a activitats juvenils i/o d'interès social i en cap cas no
pot tenir finalitats comercials.
Art. 8 Normes generals de convivència
8.1.1. Respectar la dignitat individual dels companys i les companyes.
8.1.2. Respectar i seguir les indicacions de les persones responsables del Casal de Joves i totes
aquelles persones que hi treballin (dinamitzadors/es, monitors/es, talleristes, personal de
neteja, voluntaris i col·laboradors/es...).
8.1.3. Mantenir les sales, els espais i la plaça del Casal nets i de tenir cura de no malmetre el
material, el mobiliari i les instal·lacions. Quan un jove malmeti mobiliari, equipament o
instal·lacions del Casal o espais del voltant, s’haurà de fer càrrec del restabliment econòmic o
material dels desperfectes ocasionats, així com de fer-ne la neteja si fos necessari, i podrà ser
motiu de ser exclòs de les instal·lacions.
8.1.4. Respectar els torns a l’hora d’utilitzar els jocs i els ordinadors, per la qual cosa és
necessari inscriure’s prèviament en un registre que el personal responsable té amb aquesta
finalitat.
8.1.5. Respectar els horaris establerts tant del Casal com de les activitats que es proposin.
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8.1.6. En acabar les activitats, caldrà deixar l'equipament en les mateixes condicions en les
quals s'haurà trobat.
8.1.7. No es permet el consum de tabac, alcohol ni altres tòxics dins el Casal.
8.1.8. Quan el Casal organitzi activitats que hagin de tenir lloc fora de l'equipament del Casal de
joves, les dites activitats s’han de regir per la normativa del lloc on s’organitzi l'acte i també per
les normes del present reglament que li siguin aplicables.
8.1.9. Queda reservat el dret d’admissió.
8.1.10. Pel que fa a la utilització dels ordinadors:
1. No hi ha límit de temps per a cada connexió, excepte si hi ha coa. En aquest cas la
connexió màxima és de 30 minuts. I caldrà que s’inscriguin al registre de torns.
2. La prioritat per a la utilització dels ordinadors és per ordre d’inscripció al registre,
llevat dels casos excepcionals segons que valori l'equip de professionals de l'àrea de
Joventut. I en l’ús dels ordinadors, sempre ha de tenir prioritat l’elaboració de treballs
o deures davant altra mena des consultes.
3. No és permès instal·lar arxius o programes a l'ordinador.
4. Si és necessari instal·lar algun programa per visionar alguna web, s'ha de consultar
amb el responsable de l'equipament.
5. Si es vol copiar alguna informació consultada a Internet, cadascú ha de disposar del
seu propi USB.
6. No és permès visitar pàgines amb continguts violents, xenòfobs o pornogràfics. Es
podran instal·lar programes que deneguin l’entrada en aquesta mena de pàgines.
7. No és permès menjar ni beure mentre es fa ús dels ordinadors.
8.2. En cas de no complir alguna d’aquestes normes, els responsables podran aplicar les
sancions o prendre les mesures que creuran més convenients, i n’hauran d’informar les
corresponents famílies, segons que s’indica al capítol IV.
Art. 9 Distribució de les funcions del personal
9.1. Funcions de la persona responsable del PIJ/Casal de Joves, anualment revisables:
- Dissenyar i executar un programa d'activitats periòdiques.
- Conèixer la realitat juvenil amb la qual treballa.
- Promoure la difusió de la informació i activitats que es desenvolupin en el PIJ/Casal
de Joves.
- Implicar els diferents col·lectius i/o entitats del municipi en la dinàmica general del
PIJ/Casal de joves.
- Fer inventari del material necessari per a la realització de les activitats i controlar
que no en falti.
- Garantir l'optimització dels recursos i serveis del PIJ/Casal.
- Mantenir relacions amb altres serveis de l'Ajuntament.
- Mantenir contacte amb altres regidories.
- Qualsevol altra funció segons les necessitats del Servei.
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9.2. Tasques de la persona responsable del PIJ/Casal de Joves relacionades amb el
funcionament del PIJ/Casal de Joves:
9.2.1. Vigilància:
- Controlar l'entrada i sortida dels joves i atendre les trucades telefòniques.
- Obrir el centre al començament i tancar-lo al final, un cop no hi quedi ningú.
- Abans de tancar, cal assegurar-se que totes les dependències del PIJ/Casal queden
tancades, així com les portes interiors, finestres...
- Comunicar a la Batlia, o regidoria delegada, qualsevol anomalia que observi i que
pugui perjudicar el desenvolupament normal de les activitats.
9.2.2. Atenció a l'ordre:
- Vigilància de l'ordre interior, procurant que no es provoquin aldarulls ni
desperfectes.
- Vigilància del moviment de joves en les entrades i sortides al PIJ/Casal.
9.2.3. Manteniment:
- Informar la Batlia, o regidoria responsable, de les deficiències que s'observin.
- Contactar amb els serveis municipals competents quan calgui fer reparacions o
tasques de manteniment concretes.
9.2 4. Altres tasques. Totes les tasques s’han de fer segons les directrius que
estableixi la Batlia, o regidoria delegada, la qual podrà encomanar al responsable del
PIJ/Casal de Joves les gestions de relació que es considerin oportunes: control de la
correspondència, repartiment de cartells, actualització de cartelleres...
Art. 10 Horari de funcionament
10.1. L'horari de funcionament del PIJ/Casal de Joves és el següent:
- MATINS: de dimarts a dijous, de 10 a 14 h
- CAPVESPRES:

dimarts, de 17 a 20.30 h
divendres, de 18 a 22 h
dissabtes, de 19 a 23 h

10.2. L'horari previst anteriorment podrà modificar-se per decisió de la regidoria. Així mateix, el
PIJ/Casal de Joves podrà tancar de manera excepcional algun dia per necessitats d'interès
públic o per decisió de la regidoria.
10.3. Qualsevol canvi d'horari o tancament de les instal·lacions s’ha de fer públic amb prou
temps i anunciar-ho a les cartelleres del PIJ/Casal.
Art. 11 Causes de tancament temporal de les instal·lacions del Casal
El Casal tancarà total o parcialment les seves instal·lacions quan es doni alguna de les
següents circumstàncies:
- Per motius d'organització interna.
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- Davant una situació de perill o preveient-ne.
- Per realització d'obres o millores.
- Per vacances o dies festius.
Art. 12 Òrgans de participació
12.1. Per tal de participar en la gestió del PIJ/Casal, existeix una Assemblea Jove oberta a tots
els joves del municipi que ho vulguin en edats compreses preferentment entre els 12 i els 30
anys.
12.2. Aquesta assemblea de joves té les funcions de participar, proposar i col·laborar en
l’organització de la programació de les activitats del Casal de Joves i les relatives a la
programació de l’àrea de Joventut del municipi.
Art. 13 Règim sancionador: principis generals, infraccions, sancions i procediment
13.1. Les sancions no han de tenir únicament un efecte punitiu, sinó que han de tenir un
caràcter més tost integrador i positiu.
13.2. L'aplicació de sancions ha de ser proporcional a la conducta del jove i ha de contribuir, en
la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora del procés educatiu.
13.3. Quan calgui aplicar una sanció s'hauran de tenir en compte les circumstàncies atenuants o
agreujants del jove o joves.
13.4. No es descarta la possibilitat de demanar informació i assessorament a altres
professionals.
13.5. Infraccions
13.6.1. Les infraccions es classifiquen en lleus i greus.
13.6.2. Són infraccions o faltes lleus les següents:
a) Alterar el normal funcionament dels tallers o altres activitats del PIJ/Casal de Joves.
b) Actes d'incorrecció o desconsideració envers els responsables i/o companys/es.
c) Deteriorament lleu de les dependències del PIJ/Casal de Joves, del material
d'aquest o dels objectes i les pertinences d'altres joves.
d) Actes d'indisciplina, injúries i ofenses lleus contra els responsables del PIJ/Casal de
Joves i/o companys/es.
e) Suplantació de la personalitat en activitats del PIJ/Casal de Joves i la falsificació o
sostracció de documents i/o material.
13.6.3. Són infraccions o faltes greus les següents:
a) Reiteració de les faltes lleus.
b) Fumar dins el local.
c) Consumir altres tòxics dins el local.
d) Consumir alcohol dins el local.

C/ Major, 16 – 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) – Tel. 971 37 50 02 – Fax 971 37 55 76

Correu electrònic: general@esmercadal.es

9

e) Actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra els responsables i/o
companys/es.
f) Agressió física o amenaces contra els responsables de l'espai i/o companys/es.
g) Deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del PIJ/Casal, del
material d'aquest o dels objectes i les pertinences dels educadors/es i/o companys/es.
h) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les
activitats del PIJ/Casal de Joves.
i) La incitació sistemàtica a actuacions molt perjudicials per a la salut i la integritat
personal dels companys/es.
j) Promoure el consum de drogues dins del PIJ/Casal de Joves.
k) Qualsevol altra falta de les normes contingudes en el present Reglament no
considerada falta lleu.
13.7. En el cas que alguna infracció pogués ser constitutiva de delicte, caldrà donar-ne compte
a l'autoritat judicial competent.
13.8. Sancions
13.8.1. Els responsables del PIJ/Casal de Joves podran fer fins a 3 avisos verbals al/s jove/s
abans de considerar que s'ha comès una falta lleu.
13.8.2. Per la comissió d'una falta tipificada com a lleu, els responsables s'han d’entrevistar amb
l'autor/s de l'esmentada falta per arribar a la confecció dels "pactes reparadors" amb compromís
verbal i/o escrit del jove a reparar els danys que se li imputin (ja siguin materials, morals...).
13.8.3. Si es reitera la comissió de faltes lleus i/o s'incompleixen els pactes reparadors, el tècnic
de Joventut ha de seguir el procediment següent:
13.8.3.1. En cas de ser menor d’edat:
- Notificació escrita als pares i/o tutors legals de l'autor/s dels danys, a més
d'entrevistar-se amb el jove/s i redissenyar amb ell/s la reparació dels danys.
- La reiteració de 3 avisos i/o l'incompliment dels pactes reparadors confeccionats per
l'educador/a, el tècnic de joventut i els pares i/o tutors legals amb el jove/s donarà
lloc a la imposició d'una sanció de la suspensió del dret a assistència al PIJ/Casal per
un període d'entre 15 dies i 3 mesos, amb el compromís escrit de reparació de danys
signat pel responsable de Joventut, els pares i/o tutors legals i el jove/s autor/s dels
fets imputats.
- La comissió d'una falta tipificada com a greu donarà lloc a la imposició d'una sanció
de la suspensió del dret a l’assistència al PIJ/Casal per un període d'entre 3 i 6 mesos,
amb el compromís escrit de reparació de danys signat pel responsable de Joventut, els
pares i/o tutors legals i el jove/s autor/s dels fets imputats.
- La reiteració de faltes greus donarà lloc a la imposició d'una sanció de la suspensió
del dret a l’assistència al PIJ/Casal per un període d'entre 6 mesos i 1 any, amb el
compromís escrit de reparació de danys signat pel responsable de Joventut, els pares
i/o tutors legals i el jove/s autor/s dels fets imputats.
- En el cas que no s’arribi a cap acord pel que fa als pactes reparadors, es podrà
aplicar el dret d’admissió pel termini que, aplicant criteris de proporcionalitat, decidís
la regidoria de Joventut.
C/ Major, 16 – 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) – Tel. 971 37 50 02 – Fax 971 37 55 76

Correu electrònic: general@esmercadal.es

10

13.8.3.2. En cas de major d’edat:
- Caldrà entrevistar-se amb el jove/es i redissenyar amb ell/s la reparació de danys.
- L'incompliment dels pactes reparadors i/o la comissió d'una falta tipificada com a
greu donarà lloc a la imposició d'una sanció de la suspensió del dret a l’assistència al
PIJ/Casal per un període d'entre 6 mesos i 1 any, amb el compromís escrit de
reparació de danys signat pel responsable de Jjoventut i el jove/s autor/s dels fets
imputats.
- En el cas que no s’arribi a cap acord pel que fa als pactes reparadors, es podrà
aplicar el dret d’admissió pel termini que, aplicant criteris de proporcionalitat, decidís
la regidoria de Joventut.
13.9. Procediment sancionador
13.9.1. La imposició de la sanció s'ha d’efectuar prèvia audiència del jove i/o entitat responsable
i/o dels seus representants legals, els quals en el termini de quinze dies podran presentar les
al·legacions que considerin oportunes.
13.9.2. A la vista d'aquestes actuacions, l'instructor de l'expedient efectuarà la corresponent
proposta de resolució, que ha de contenir la descripció dels fets, la identificació de les persones
responsables, les infraccions que aquests fets puguin constituir, amb indicació de la normativa
infringida i les sancions aplicables.
13.9.3. La resolució de l'expedient i imposició de les sancions correspon al batle, o persona en
qui delegui. La sanció s’ha de notificar, a més de fer-ho a l'interessat, als tutors o responsables
legals del jove en cas de ser menor d’edat.
13.9.4. Contra la sanció imposada es podrà interposar recurs de reposició davant del batle en el
termini d'un mes, a comptar des de la notificació de la sanció.
Art. 14 Responsabilitat derivada de l'ús
14.1. De les dependències indicades, se n’ha de fer un bon ús, i no causar cap dany, perjudici o
deteriorament.
14.2. Són responsables del bon ús de les instal·lacions i dels danys i perjudicis que es puguin
causar, l'entitat o el sol·licitant de l'ocupació i els joves i/o els pares, tutors o representants
legals.
Art. 15 Interpretació
En cas de dubte en la interpretació del present Reglament, l'Ajuntament des Mercadal es
reserva el dret de fer prevaler la seva interpretació.
Art. 16 Dret supletori
En tots els casos no prevists en aquest Reglament, són d’aplicació supletòria la normativa
estatal, autonòmica i local aplicable al servei corresponent.
Entrada en vigor
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Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de l’endemà de ser-ne publicat el text íntegre en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears».
Havent deliberat sobre el tema, els membres de la Comissió, per 3 vots a favor, 4 abstencions
dels senyors Florit Ponce i Mariano Vadell (Entesa), Cantallops Llabres (PP) i Pons Febrer (PP),
proposen al Ple l'adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Punt d'Informació Juvenil i Casal de
Joves des Mercadal.
2. Exposar-lo al públic per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci en el BOIB, per a
al·legacions. En cas que no s’hi presentin reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord, i es publicarà íntegrament en el BOIB».
La regidora d’àrea, Sra. Regina Sintes Triay, explica els motius pels quals es va redactar aquest
Reglament i comenta breument el seu contingut.
La Sra. Cantallops Llabrés diu que el seu grup coneix com funciona el Casal i que aprovar el
Reglament és un tràmit pur, per la qual cosa anuncia el seu vot favorable.
La Sra. Florit Ponce demana per què en aquest Reglament no es recull el de Fornells, i com
queda; que suposa que s’actualitzarà l’equipament i es farà inventari; i demana que els articles
4 i 5 es difonguin entre les associacions del poble.
La Sra. Sintes Triay contesta que el punt de Fornells no pot considerar-se un casal; i el Consell
Insular de Menorca va dir que se’n llevés el nom, perquè es necessita que els al·lots tenguin un
mínim de 14 anys, però que el Consell va autoritzar es Mercadal a abaixar-lo fins als 12 anys.
Mentre que a Fornells, la majoria dels fillets que van al Punt tenen 5 i 6 anys; que, és clar,
s’anirà actualitzant l’equipament i que se’n farà difusió entre les associacions.
Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté és aprovat per unanimitat.
S’incorpora a la sessió l’interventor.
IV.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 6/2017
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Es ret compte de la Memòria de la Batlia de data 19 de maig de 2017, que diu:
El batle president d'aquesta corporació municipal, justificant-se en les circumstàncies que
motiven la tramitació de l'expedient de modificació de crèdits pressupostaris núm. 6 per crèdit
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extraordinari i suplement de crèdit, sotmet a la consideració dels membres del consistori la
següent
MEMÒRIA
1. Atès que s’han de realitzar diversos projectes d’inversió, en què es tracta de despeses
específiques i determinades, segons la descripció que es fa de cada aplicació, , i que per a
aquestes finalitats específiques no existeix dotació econòmica al pressupost vigent del 2017, és
necessari incoar un expedient de crèdit extraordinari.
Org Prog Econ Descripció
RENOVACIÓ DE LA PASSAREL·LA I ALTRES ELEMENTS DE
80 1532 61980S'ARENAL D'EN CASTELL
INSTAL·LACIÓ DE COBERTA MÒBIL PER A LA PISCINA
45 342 62250MUNICIPAL

Import
9.000,00
35.000,00

2. Atès que hi ha diverses despeses corrents i financeres d’incorporació obligatòria, així com
diverses d’inversions, en què es tracta de despeses específiques i determinades, segons la
descripció que es fa de cada aplicació, i que per a aquestes finalitats específiques la dotació
econòmica al pressupost vigent del 2017 s’ha demostrat insuficient, és necessari incoar un
expedient de suplement de crèdit.
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org Prog Econ Descripció
90 1531 61965 ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE CARBONELL
60 1532 62500 ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ I ALTRES VIES PÚBLIQUES
90 920 62500 ADQUISICIÓ DE MOBILIARI I EQUIPAMENT DIVERS
40 326 62900 ADQUISICIÓ MATERIAL PER ACTIVITATS MUSICALS
ADEQUACIÓ CUINA I EXTRACCIÓ FUMS SALA POLIVALENT
80 920 63200 FORNELLS
ADQUISICIÓ DE SENYALÍTZACIÓ I SIMILARS POLICIA
95 133 63500 LOCAL

Import
25.000,00
7.000,00
2.800,00
2.600,00
7.500,00
6.500,00

3. Atès que aquestes despeses no es poden demorar a l’exercici següent pels següents motius:
Org Prog Econ Motivació de la inajornabilitat a l'exercici següent:
80 1532 61980És urgent arreglar la passarel·la i les cadires dels socorristes abans de l'estiu
És necessari tenir els projectes redactats abans de licitar l'obra de la nova piscina i
45 342 62250posar els suports per adaptar els tres projectes
90 1531 61965 És necessari adequar el camí rural per a la seguretat dels vianants
60 1532 62500 És necessari adquirir unes tarimes per a les actuacions musicals d'aquest estiu
És necessari adquirir una caseta i altres elements per tenir recollides les juguetes dels
90 920 62500 fillets petits
40 326 62900 És necessari tenir el material per a actuacions d'aquest estiu
80 920 63200 És necessari eliminar els fums de la sala polivalent de Fornells
95 133 63500 És necessari per adequar la senyalització als nuclis turístics i tradicionals
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Sobre la base de les anteriors circumstàncies, es considera que la despesa no es pot demorar a
exercicis posteriors.
Atès que aquesta modificació de crèdit es finança amb càrrec al romanent de tresoreria per
despeses generals i que, segons els estats d’execució que s’adjunten, la resta dels ingressos del
pressupost s’estan liquidant amb normalitat.
4 Sobre la base de les anteriors consideracions, i fent ús de les facultats que m'atorga la vigent
legislació he ordenat la incoació de l'expedient núm. 6 de modificació de crèdits pressupostaris,
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançats amb el romanent de tresoreria
de despeses generals, d’un import total de NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS euros i ZERO
cèntims (95.400,00) euros, amb la qual cosa restaran sense utilitzar romanent de tresoreria per
despeses generals de 2.433.038,81 € (1.905.803,40 € lliures i 527.235,41 € per amortitzar
deute o, si s’autoritzessin, inversions financerament sostenibles), segons el següent detall:

Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles anterior:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2015)
Despeses pendents d'aplicar al pressupost
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles emprat
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Despeses pendents d'aplicar al pressupost
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles final:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2015)
Despeses pendents d'aplicar al pressupost

2.528.438,81
2.001.203,40
527.235,41
0,00
95.400,00
95.400,00
0,00
2.433.038,81
1.905.803,40
527.235,41
0,00

El batle fa una explicació detallada de les partides que se suplementen. I havent deliberat sobre
el particular i posat a votació, els membres de la Comissió, per 3 vots a favor, i 4 abstencions
dels senyors Florit Ponce (Entesa), Mariano Vadell (Entesa), Cantallops Llabrés (PP) i Pons
Febrer (PP), proposen al Ple l'adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària núm. 6/2017.
2. Exposar-lo al públic mitjançant anunci en el BOIB per un termini de 15 dies. En cas de no
presentar-s’hi reclamacions en contra, es considerarà definitivament aprovat».
El batle explica l’anterior modificació pressupostària; i el Sr. Riera Pons diu que, segons l’informe
de l’interventor, les partides no afecten la liquidació i que el seu grup les valora positivament,
per la qual cosa hi votaran a favor.
El Sr. Coll Pons diu:
«La majoria de partides que es proposa modificar, com que no vivim el dia a dia de l’ajuntament
no tenim prou informació per valorar si són urgents o no (tot i que la proposta diu que no es
poden demorar a l’exercici següent); en qualsevol cas, no ens semblen malament.
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Quant a la quantitat més elevada de 35.000 € per redactar el projecte d’una coberta retràctil
per a la piscina, tot i que se’ns ha explicat què es vol fer, no coneixem al detall aquesta
proposta perquè el projecte no està redactat, no sabem si aquestes instal·lacions són eficients,
si són funcionals, quina vida útil tenen, quant costen, etc. Per açò ens abstindrem, i quan el
projecte estigui redactat ja opinarem amb més coneixement de causa. L’equip de govern ha
visitat alguna instal·lació d’aquests tipus?».
El batle contesta que, quan estiguin fets els treballs de cobrir-la, s’exposarà; i que un arquitecte
i un enginyer han visitat instal·lacions i tenen catàlegs, ja que des de fa 20 anys hi ha fabricants
que fan aquestes cobertes. Que quan estigui, l’avantprojecte definitiu es posarà a disposició de
tots els grups.
Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté és aprovat per 9 vots a
favor i 4 abstencions del grup ENTESA.
V.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER RESOLUCIÓ DE LA BATLIA I
INFORMES D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: DONAR-NE COMPTE
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«A continuació es ret compte dels expedients de modificació pressupostària núm. 3, 4 i 5 de
l'actual any 2017, aprovats mitjançant resolució de la Batlia de dates 23 de març, 4 d'abril i 17
de maig respectivament, així com dels informes d'estabilitat pressupostària emesos per
l'interventor interí sobre cadascun.
S'entrega una còpia íntegra dels esmentats expedients als grups polítics; i el president n’explica
breument el contingut.
Els membres de la comissió en resten assabentats».
El consistori es dóna per assabentat.
VI.- PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I INFORMES DE MOROSITAT: DONAR-NE
COMPTE
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Seguidament es dóna compte dels pagaments fets durant el primer trimestre de 2017 i de les
factures pendents de pagament, així com de l'informe de Tresoreria amb relació al període de
pagament, de la qual cosa es facilita còpia als grups polítics.
Els membres de la comissió en resten assabentats».
Els grups de l’oposició manifesten que s’està fent una bona feina amb els funcionaris i esperen
que se segueixin pagant les empreses amb la màxima rapidesa possible.
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El consistori es dóna per assabentat.
VII.- MOCIONS DEL GRUP ENTESA
Es ret compte de les mocions presentades per l’ENTESA des Mercadal i Fornells, dia 19 de maig
de 2017:
1. Amb registre d’entrada núm. 1586:
«Assumpte: millorar la ubicació del bust del músic Mestre Galmés
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Llorenç Galmés Camps (1911-1997), més conegut com a Mestre Galmés, va ser un
mestre, compositor i pianista mercadalenc admirat pels músics del seu temps i aplaudit
pels seus alumnes. Aquest fill de pagès ja de ben jove manifestà la seva passió per la
música; destacà com a investigador del folklore musical de Menorca i fou un exemple
d’esforç i d’amor per la cultura.
Fa tres anys l’Ajuntament des Mercadal va instal·lar un bust de l’il·lustre músic, donat per
la seva vídua, als Jardins de Mestre Galmés. Semblava un indret apropiat perquè aquest
espai porta el seu nom, però el pas del temps ha demostrat que no és així, ja que, en ser
un racó apartat i poc visible, s’han succeït actes de vandalisme: pintades, i fins i tot han
arrabassat una part de l’escultura.
Des de l’Entesa pensam que aquesta situació s’ha de corregir. En un municipi on
l’educació musical està destacant en els darrers anys i està demostrant una especial
sensibilitat cap a la música, s’ha de cercar un espai més adequat per col·locar-hi el bust
del Mestre Galmés, per tal de dignificar la seva figura.
Per tot això, el Grup de l’Entesa des Mercadal i Fornells presenta davant el Ple de
l’Ajuntament des Mercadal per al seu debat i aprovació, si escau, la següent
PROPOSTA D’ACORD
L'Ajuntament des Mercadal acorda estudiar, en una comissió en què es tractin assumptes
de l’àrea de cultura, el trasllat del bust de Llorenç Galmés Camps, situat actualment en
els Jardins del Mestre Galmés, a un espai més adequat del poble des Mercadal».
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ANNEX FOTOGRÀFIC

El Sr. Mariano Vadell explica l’anterior moció i diu que és un fill des Mercadal que va arribar molt
amunt en la música i que el trasllat no val molts diners; i, fins i tot, ells poden proposar un altre
indret per a la col·locació de l’estàtua, com pot ser l’entrada de la Sala Multifuncional o de
l’escola de Música.
La Sra. Cantallops Llabrés diu que la moció li sembla bé i que cada grup hauria d’aportar unes
ubicacions i després discutir-les en una comissió.
El Sr. Arjona Camps manifesta que estan d’acord amb la moció i que el seu grup hi donarà
suport.
Posada a votació l’anterior moció és aprovada per unanimitat.
2. Amb registre d’entrada 1587:
«Assumpte: suport a les treballadores de neteja de l’Aeroport de Menorca
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
KLE Servicios Integrales S.L. és l’empresa concessionària del servei de neteja contractada
per AENA per fer les tasques de neteja a l’aeroport de Menorca i Eivissa. A més, és la
concessionària d’hospitals i de diferents centres de salut. En total disposa d’uns 400
treballadors només a les Illes Balears.
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A Menorca té en plantilla una vintena de treballadores, entre fixes i fixes discontínues, que
des de fa mesos pateixen reiterats endarreriments en el cobrament de les seves nòmines,
recordem-ho, d’entre 800 i 900 €. Hi ha treballadores especialment vulnerables, ja que la
seva situació laboral és de precarietat, temporalitat i sous baixos.
KLE Servicios Integrales ha perdut diversos judicis i va arribar a un acord amb el Tribunal de
Mediació i Arbitratge de Balears el passat 19 de gener, pel qual es va comprometre a abonar
els salaris entre els dies 1 i 5 de cada mes, acord que l’empresa no ha complert mai.
Els esdeveniments s’han precipitat en les darreres setmanes. KLE Servicios Integrales va
anunciar que iniciava de manera voluntària un concurs de creditors, i Aena va comunicar que
iniciava tràmits per adjudicar de manera urgent el contracte de neteja a una altra empresa.
Mentrestant, les treballadores KLE Servicios Integrales a l’aeroport de Menorca van
començar una recollida d’aliments per ajudar les companyes que estan en una situació més
vulnerable, i entre els passats dies 16 i 20 van dur a terme una vaga indefinida per exigir els
seus drets.
Aquestes situacions es podrien evitar amb la inclusió de clàusules socials en els processos de
contractació, que permetrien la incorporació de criteris socials ètics i ambientals. Així,
mitjançant els contractes públics es poden aconseguir diversos objectius relacionats amb la
qualitat en l’ocupació, estabilitat laboral, millora de les condicions salarials, igualtat efectiva
entre dones i homes, conciliació entre la vida laboral i familiar, contractació d’empreses
d’inserció i centres especials d’ocupació, etc.
Per tot això, el Grup de l’Entesa des Mercadal i Fornells presenta davant el Ple de
l’Ajuntament des Mercadal per al seu debat i aprovació, si escau, la següent
PROPOSTA D’ACORD


L’Ajuntament des Mercadal manifesta el seu suport a les treballadores del servei de
neteja de l’aeroport de Menorca perquè els seus drets no siguin vulnerats, i rebutja
les pràctiques antisocials en els processos de contractació pública, que prioritzen els
criteris econòmics per damunt dels socials.



L’Ajuntament des Mercadal demana a AENA que vetlli per garantir la continuïtat dels
llocs de feina de les treballadores del servei de neteja de l’aeroport de Menorca, i
que faci les gestions pertinents perquè aquestes puguin recuperar els salaris
pendents de cobrar.



L’Ajuntament des Mercadal insta AENA que, en el futur, inclogui clàusules socials
en els contractes de serveis per tal de garantir els drets de tots els treballadors.



Traslladar els presents acords a AENA, al Ministeri de Foment, al Govern de les Illes
Balears i als grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears».

El Sr. Riera Pallàs explica la moció anterior i diu que malgrat que darrerament ha canviat la
situació, la moció va ser presentada fa temps; que sembla que AENA ha rescindit el contracte
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amb l’adjudicatària actual del Servei de neteja i la nova n’absorbirà els treballadors, tot i que
encara no han cobrat tot el que els deuen.
La Sra. Cantallops Llabrés diu que, encara que l’Ajuntament no tengui competència en aquest
tema, donaran suport a la moció per fer costat als treballadors. La Sra. Sintes Triay opina el
mateix; i encara els falten 3 mesos per cobrar.
Posada a votació l’anterior moció és aprovada per unanimitat.
VIII.- MOCIONS DEL GRUP PP
Es ret compte de la moció presentada pel PP, amb registre d’entrada núm. 1432, de dia 15 de
maig de 2017, que diu:
«Assumpte: Proposta d’estudi a l’equip de govern sobre l´aplicabilitat de canvi de
circulació complementari als carrers Dr. Llansó i General Albertí
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L´Ajuntament des Mercadal, amb l´afany de millorar la fluïdesa del trànsit, la seguretat
dels vianants, comptant amb informes tècnics favorables i primant l´interès general, ha revertit
el sentit de direcció del carrer Pla de ses Eres cap a Fornells i costa nord. Després que aquest
canvi s´hagi duit a terme per pocs dies, ens sorgeixen alguns dubtes que motiven el fet d
´intentar aportar una possible solució perquè aquest canvi, si escau, sigui més complet i el seu
impacte sigui menor, tant per a residents com visitants.
Després d´uns dies de funcionament, les observacions que la nostra formació ha pogut
comprovar són les següents,
•
Amb el nou canvi, la sortida del poble cap a Maó o Ciutadella s´efectua en un sol temps,
una única sortida, fet que deriva cap a un major trànsit per les rondes i, a major afluència,
açò implica un increment considerable del temps d´espera per poder sortir.
•
Aquest canvi implica que tot usuari de tractors ubicats a la zona nord i disseminats hagin d
´agafar ronda i carretera general per anar a la cooperativa a carregar tot son menester.
•
Els fillets i filletes des Mercadal que s´hagin de desplaçar des de la zona esportiva al centre
hauran d´agafar rondes, fet que implica més lentitud al major trànsit de via ronda i menor
seguretat vial per als usuaris de bicicletes.
•
Perjudica mig poble, en el sentit que famílies que vulguin accedir a casa amb cotxe, abans
amb 200 metres ho tenien solucionat i ara han de fer la gran volta per arribar al mateix
destí.
•
Queixes dels comerços locals a l´interior del poble, per la “possible” pèrdua de clients
potencials.
Per tal de garantir les bondats amb què s´ha fet aquest canvi de circulació, el PP des Mercadal i
Fornells pensa que pot aportar uns canvis a aquesta proposta que permetin consolidar l’objectiu
marcat per l´equip de govern.
Per tot açò, el grup municipal del Partit Popular des Mercadal i Fornells, proposa al Ple de
l’Ajuntament des Mercadal, la següent:
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1.

MOCIÓ
En la mesura de les seves possibilitats, l´equip de govern d´aquesta Casa Consistorial
estudiarà la possibilitat de complementar aquest canvi de sentit de direcció, afegint a la
proposta original dos canvis més:

a. Un que revertesqui el sentit de direcció del carrer Dr. Llansó, i que així es man-

b.

c.

tengui fins al carrer d´Enmig, i que, un cop arribats al Pont, s´habiliti un estop
que reguli el pas entre els qui entren direcció al Pla de ses Eres i els qui van a
sortir cap a Ciutadella i Ponent. Així es tindria dues sortides del poble.
Invertir, també, el sentit de direcció del carrer General Albertí perquè, en dies
de mercat si és que es volgués tancar Sa Plaça, es pugui fer sense perjudici
dels vehicles que venen de la zona nord i esportiva, els quals accedirien pel carrer Dr. Llansó i podrien girar al carrer General Albertí i així agafar les rondes.
A la zona que va des de Sa Plaça ( Dr. LLansó ) fins al començament de Gene ral Albertí, potser seria interessant estudiar la viabilitat de tenir-hi nous aparcaments, 8 en concret, al poble.

2. Fer extensiu als portaveus dels grups amb representació al consistori les deliberacions
preses pels òrgans competents.

No obstant açò, el Ple de l’Ajuntament amb superior criteri determinarà».
A continuació es ret compte de l’esmena d’addició de l’equip de govern, que diu:
«L’equip de govern presenta una esmena d’addició i proposa modificar la moció del PP, amb
registre d’entrada núm. 1432, de data 15 de maig de 2017, en el sentit de mantenir l’exposició
de motius i afegir-hi els paràgrafs en negreta i afegint un nou punt (d):
1. En la mesura de les seves possibilitats. l’equip de govern d’aquesta Casa Consistorial
estudiarà la possibilitat de complementar aquest canvi de sentit de direcció, afegint a la
proposta original els quatre punts següents si fossin possibles o altres alternatives que
hi pugui haver per millorar el trànsit:
a. Idem.
b. Idem.
c. Idem.
d. Es tractarà el tema en una propera comissió amb la presència de la
Policia local.
2. Idem».
La Sra. Cantallops Llabrés explica la moció anterior, i diu que el motiu de presentar-la és que
van parlar amb força gent i els sembla que una sola sortida del poble cap a la general és
insuficient; que els veïns de la zona de Tramuntana han de fer molt de recorregut i sortir a la
carretera, igual que els pagesos i els qui venen de la zona esportiva; que els comerciants del
carrer Dr. Llansó també diuen que han notat més poca circulació de vehicles.
El batle explica l’esmena d’addició, la qual és acceptada pel Grup PP.
C/ Major, 16 – 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) – Tel. 971 37 50 02 – Fax 971 37 55 76

Correu electrònic: general@esmercadal.es

20

El Sr. Coll Pons diu que així com està redactada la moció i l’esmena d’addició és com deixar-la
damunt la taula, i aquesta reunió de Comissió s’hauria d’haver fet abans dels canvis. El Sr. Coll
Pons continua manifestant el següent:
«Des de l’Entesa pensam que ens hem d’acostumar a admetre que en el centre de les
poblacions han de tenir prioritat la gent a peu i les bicicletes, i que els cotxes han de circular
molt a poc a poc. Pensam que l’urbanisme modern, la teoria de la mobilitat moderna, va en
aquest sentit. I a més està clarament demostrat que el comerç hi surt guanyant. És a dir, que
els cotxes han d’aparcar als afores dels pobles o, com a mínim, del nucli antic. És cert que
podríem intentar discriminar entre residents i visitants, però no sé si en la pràctica és viable.
ANTECEDENTS: CANVI DEL SENTIT DEL PLA DE SES ERES que es va fer fa unes setmanes, no
ens agrada per:
-La sortida a la carretera general des de la rotonda de la piconadora ha estat un dels punt
negres de la carretera ME-1; ara ho és menys per la limitació de velocitat a 50 km/h, però
segueix sent un punt complicat, i encara ho serà més durant els mesos d’estiu si tots els
cotxes, camions, busos que venen del nord del municipi han d’accedir a la carretera general
per allà.
-Obligarem les persones i fillets que vulguin entrar al poble des de la zona esportiva en
bicicleta a agafar la via Ronda. I a alguns, fins i tot la carretera general. O a circular en
direcció prohibida, cosa gens raonable pel perill que tot açò comporta (ja ens hem trobat en
aquesta situació).
-Inconvenients dels vesins i treballadors del Polígon Industrial, dels carrers Hort dels Jurats,
Ciutadella, Pla de ses Eres i tota aquella zona, que hauran de sortir a la carretera general per
arribar en cotxe a ca seva quan venguin de la zona Nord. Si aquest canvi fos manifestament
positiu per a tot el poble, per l’Entesa seria molt difícil defensar dels vesins, però és un
inconvenient afegit.
Segur que aquest canvi té aspectes positius, però també els negatius que hem mencionat. El
problema és que per solucionar un problema de trànsit uns dies puntuals durant l’estiu (quan
es tanca la plaça Constitució), haurem de suportar els inconvenients els 365 de dies de l’any.
PROPOSTA PP: invertir el sentit actual de circulació del carrer Dr. Llansó i Gral. Albertí.
Pensam que té uns quants inconvenients i que no millora el que teníem fa un mes:
-abocaria molts de cotxes al centre del poble, i açò va en contra del que hem explicat que
defensa l’Entesa.
-la sortida del carrer Gral Albertí a la via Ronda és complicada.
-els cotxes que vagin del carrer d’Enmig cap a Ciutadella es creuaran amb els que entren cap
al Pla de ses Eres damunt el pont.
-la moció del PP diu, entre altres coses, que amb la situació actual, els tractors que venen del
camí de Tramuntana tindrien dificultats per accedir a la Cooperativa Agrària del Polígon
Industrial. És molt cert, però si la solució que proposen és que passin pel carrer Dr. Llansó i la
plaça Constitució no ens sembla gens raonable.
Després d’analitzar el tema i escoltar tot tipus d’opinions pensam que la millor solució seria
tornar a la situació de fa unes setmanes, és a dir, que el Pla de se Eres sigui entrada des de
Ciutadella. I si de ver volem millorar el trànsit en el poble no n’hi ha prou de canviar el sentit
de circulació d’un parell de carrers, sinó que s’haurien de prendre altres mesures, com per
exemple:
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-aplicar algunes mesures proposades per un arquitecte que va redactar un informe per
millorar l’accessibilitat a la zona esportiva.
-una de les propostes del procés de participació ciutadana per invertir 100.000 €: d’adquirir un
solar/hort per connectar el carrer Ciutadella amb el pàrquing des Molí. Ajudaria a donar més
fluïdesa al trànsit rodat.
-els dies de mercat dels dijous s’ha de millorar la informació i l’accés al recinte firal per
aparcar. L’any passat es va fer però encara s’ha de millorar més, pensam que és molt
important.
-i com que nosaltres no som experts, cercar assessorament en una persona experta en
mobilitat, que sigui de fora, que no estigui “contaminat”, que no tengui idees preconcebudes,
perquè ens assessorés en la millora del trànsit del municipi.
Sabem que posar en pràctica algunes d’aquestes propostes no es pot fer d’avui per demà, per
açò no tenim més remei que posar-nos-hi ja des d’ara mateix».
El batle diu que totes les propostes i les explicacions s’han d’estudiar en aquesta Comissió
específica que es proposa en l’esmena d’addició, que tot canvi en matèria de circulació implica
sempre una certa problemàtica. I recorda quan es va eliminar una direcció sentit del c/ del Dr.
Llansó o quan es va fer el c/ Nou per a vianants; que està d’acord que s’han de treure els
cotxes del centre cap a fora de la població, però el tema no és senzill; que la Policia demanava
aquest canvi, i recorda que es va fer una reunió de veïns i es va demanar ampliar la zona de
mercat; que seria difícil diferenciar entre veïns i visitants en matèria de circulació, però no en
aparcaments; que, evidentment, s’hauria de cercar una solució per als fillets i les persones que
van en bicicleta i que mai s’ha multat a ningú; que poden recórrer qualque tram per la voravia a
peu, baixant de la bicicleta i que s’està estudiant adquirir un terreny per connectar el c/
Ciutadella amb l’aparcament des Molí. Per acabar, el batle diu que s’ha de prioritzar la seguretat
i s’ha fet cas dels informes policials.
La Sra. Cantallops diu que comparteixen alguns dels canvis, però pensa que no tots; i diu a
l’ENTESA que li sembla estrany que li reclami que en la moció es digui «s’estudiï» quan ells en
moltes mocions sol·liciten que es demanin informes, la qual cosa és una contradicció; la finalitat
de la moció en darrer terme és debatre el tema per intentar millorar-lo.
El Sr. Coll Pons replica que, en la seva opinió, no es contradiuen en les mocions; que no sap que
resulta més perillós: si posar cons a la carretera general o la situació actual. El Sr. Coll Pons
segueix manifestant que:
«-Dies de mercat: no solucionarà gran cosa que el Pla de ses Eres sigui entrada, perquè és
quasi impossible trobar aparcament dins el poble. El que s’ha de fer és habilitar el màxim de
places d’aparcament als afores.
-Com que el PGOU no el tindrem a curt ni a mitjà termini; com que sembla que, amb el
projecte de millora de la carretera general, el CIM té intencions de traslladar la rotonda de la
piconadora enmig de la carretera, possibilitat de construir-ne una altra davant la carretera des
Migjorn, i en construirà una altra davant el camí del cementeri. Però açò tampoc no es farà
demà. L’Ajuntament ha de prendre les mesures que pugui al més prest possible.
-Els dies que es tanqui la Plaça, no té sentit que Dr. LLansó sigui entrada perquè hauran de
sortir per Gral. Albertí. Seria millor que vagin directament per la Ronda».
El batle replica que sempre està disposat a debatre els temes. Li diu al Sr. Coll Pons que l’any
passat ja es va aparcar en el Recinte Firal; que està d’acord que en el Pla General s’han
d’estudiar altres solucions; que també està d’acord a adaptar-ho per a vianants, però abans
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s’han de cercar alternatives; que a la carretera general, el tram des d’Alaior a Ferreries és el
darrer de fer-se (i, recentment, ja va demostrar la seva preocupació a la presidenta del Consell
Insular de Menorca). Que l’Ajuntament va contractar un enginyer per redactar un projecte de
rotonda en l’enllaç de la general amb Dr. Camps i els quarters, que valia només 400.000 €, i el
Consell Insular de Menorca està estudiant el tema, encara que en un principi no ho veia gaire
viable per manca d’espai.
La Sra. Cantallops Llabrés diu que si es demana agilitat al Consell Insular de Menorca per al
tema de les rotondes, estam arreglats, i que el seu grup intenta sempre fer una oposició
constructiva. Demana al batle que posi data tot d’una perquè no es retardi la Comissió.
El Sr. Coll Pons diu que només ha comentat que des del canvi de circulació ha disminuït el
trànsit en el c/ Dr. Llansó; i diu a la Sra. Cantallops Llabrés que no ha dit que sempre s’hagin
d’estudiar els temes, ja que ells de vegades proposen i en qualque ocasió demanen que
s’estudiïn.
Posada a votació la moció anterior amb l’esmena d’addició incorporada, és aprovada per 9 vots
a favor i 4 en contra (del grup ENTESA).
IX.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Riera Pons fa els precs i preguntes següents:
1. Prega que en el cartell del carrer des Pujol cap as Mercadal hi digui «Mercadal i
Sortida».
2. Demana si es va fer qualque actuació en el cas dels renous dels hotels a Arenal d’en
Castell.
El batle contesta que es va posar en contacte amb ASHOME per als hotels de tot el municipi i
que a l’hotel de Coves Noves s’hi ha posat un limitador i, tal vegada, no el tenen bé, per la qual
cosa ho dirà a la Policia perquè vigili.
La Sra. Cantallops Llabrés diu que en el camí del Toro i en el camí d’en Kane s’haurien de fer
net les voravies.
El Sr. Arjona Camps diu que ja es va posar en contacte amb el Consell Insular de Menorca amb
la finalitat que açò es faci.
El Sr. Riera Pallàs fa els precs i preguntes següents:
1. En relació amb les banderes blaves, demana per què no n’hi ha cap en el municipi, i,
especialment, a la platja d’Arenal d’en Castell que ja en tenia.
El batle contesta que no tenir bandera blava a les platges des Mercadal no vol dir que estiguin
pitjor; de fet, estan millor que mai. Això es pot comprovar amb l’anàlisi de l’aigua, el passeig
que es va fer per a vianants a l’Arenal d’en Castell o l’accés per a persones amb discapacitat;
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que el tràmit burocràtic per preparar la documentació és molt gros i no hi ha prou tècnics a
l’Ajuntament.
2. Prega que es faci un manteniment dels jocs que hi ha a la banda del parc infantil a la
plaça Pare Camps.
3. Demana com està el tema de la instal·lació d’aparells de gimnàstica a l’aire lliure que
s’havia aprovat en una moció.
El Sr. Arjona Camps contesta que ho estan estudiant i que enguany, màxim l’any que ve,
s’instal·laran as Mercadal i creu que també s’havia dit que se’n posassin a ses Salines.
A continuació el Sr. Coll Pons fa els precs i preguntes següents:
1. Reitera que se li enviï còpia de l’escrit amb registre d’entrada núm. 642, relatiu a l’inici
de l’expedient sancionador per infracció en matèria de domini públic hidràulic.
2. El passat cap de setmana vam anar a les Jornades de cultura popular i tradicional que
es van fer a Alaior. Hi havia un interessant muntatge expositiu anomenat “Coneix
l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca”. I se’ns va comentar que
possiblement seria itinerant. Si és així, pregam que l’Ajuntament des Mercadal sol·liciti
al CIM que aquesta exposició arribi al nostre municipi.
3. A la zona boscosa de sa Roca on hi ha els pous d’aigua potable, concretament en el vial
que connecta els pous 3 i 4, hi ha els residus que es poden observar a la fotografia.
Pregam que l’equip de govern faci les gestions necessàries perquè siguin retirats amb
urgència.
4. El passat mes de gener l’Entesa va presentar una proposta, aprovada per unanimitat,
per millorar el control de la població de moixos assilvestrats en el nostre municipi.
Pregam que ens informin com es va resoldre aquest tema.
El Sr. Arjona Camps contesta que es va arribar a un acord amb la Protectora de Ciutadella i ells
fan la feina i se’ls paga 1.500 € mitjançant factura.
5. Pregam que se’ns faciliti la memòria de 2016 del Centre d’Interpretació del Far de
Cavalleria. (La dels Amics del Far ja la tenim.)
El batle diu que els en farà enviar una còpia a l’ENTESA i al PP.
6. Pregam que l’equip de govern rectifiqui, de manera que el carrer Pla de ses Eres torni a
ser sortida cap a Ciutadella.
7.

Pregam que l’Ajuntament des Mercadal demani un informe al Departament de
Carreteres del CIM sobre la incidència que el canvi de sentit de circulació del Pla de ses
Eres pot tenir en el trànsit de la carretera general Me-1.

8. Ens agradaria saber què ha passat amb aquella iniciativa d’una empresa privada que,
en col·laboració amb els ajuntaments, proposava emprar gots reutilitzables per les
festes patronals.

C/ Major, 16 – 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) – Tel. 971 37 50 02 – Fax 971 37 55 76

Correu electrònic: general@esmercadal.es

24

La Sra. Sintes Triay diu que es van fer unes proves as Castell i que el tema està un poc aturat.
9. Una pregunta per al regidor de Medi Ambient, Sr. Periañez: voldríem saber si hi ha
alguna novetat d’última hora sobre la presència del morrut vermell (l’escarabat que
ataca les palmeres) a Fornells, que vam comunicar fa uns dies.
El Sr. Periañez Párraga contesta que l’Ajuntament fa un seguiment de totes les palmeres
municipals a través de la persona que té contractada; que a Fornells no en va veure cap
d’afectada. Per altra banda, si aquesta persona veu qualque palmera de caràcter privat se
l’avisa i es posa en coneixement del propietari: l’any 2015 hi va haver 10 palmeres privades
afectades i l’any 2016 n’hi va haver 2.
10. Prega que es tengui més cura amb els nius de vinjolita/oronella, ja que els que hi havia
a la façana de Ca n’Àngel es van rompre per les obres de rehabilitació de l’edifici.
A continuació el Sr. Mariano Vadell fa els precs i preguntes següents:
1. Diu que a ses Salines hi ha un punt de recollida de fems i que s’hi depositen tot tipus
de deixalles. Passa el mateix en el Punt Verd des Mercadal, per la qual cosa prega que
es vigili aquest tema.
2. El Sr. Mariano Vadell demana què s’ha fet en relació amb la petició feta en la moció
sobre l’arranjament del camí que hi ha al costat de la urbanització de Binialmaia, de la
zona verda.
El Sr. Arjona Camps contesta que hi va anar amb el cap de brigada, es va esbrossar, es va
adequar el camí arreglant els clots i es va mirar la qüestió de posar-hi enllumenat, però és molt
complicat.
El Sr. Mariano Vadell demana si no s’hi posaran rajoles; a la qual cosa el Sr. Arjona Camps
contesta que no, que no és el que es va demanar i, a més, no està previst.
Acabat el Ple, s’obre un torn de precs i preguntes per al públic assistent. Es fan unes quantes
preguntes, bàsicament sobre el tema dels canvis de circulació as Mercadal, que són contestades
pel batle.
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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