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

7/2017
ORDINARI
26 de juliol de 2017
de les 19 h a les 20 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 LES ACTES ANTERIORS

Es ret compte de les actes del Ple del passat dia 31 de maig de 2017, de caràcter ordinari; de
dia 21 de juny de 2017, de caràcter extraordinari; i de dia 29 de juny de 2017, de caràcter
extraordinari, que són aprovades per unanimitat dels assistents.
II.

ASSENYALAMENT DELS DIES FESTIUS D’ÀMBIT MUNICIPAL PER A L’ANY
2018

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Es dóna compte de la proposta de la Batlia de data 19 de juliol de 2017, que diu:
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«Atès que cal assenyalar les festes locals per a l'any 2018 i la Direcció General de Treball i Salut
Laboral del Govern de les Illes Balears sol·licita que se li comuniquin les dades que s'aprovin
sobre l'assumpte, aquesta Batlia proposa al Ple l'adopció del següent acord:
ÚNIC. Assenyalar els següents dies com a festius de caràcter local per l'any 2018:
Dia 17 de gener, Sant Antoni, a tot el municipi.
Dia 13 de febrer, dimarts de Carnaval, as Mercadal.
Dia 16 de juliol, el Carme, a Fornells.»
Els membres de la comissió per unanimitat proposen d'aprovar-la íntegrament».

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per unanimitat.
III.

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL

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 del regidor d'Hisenda de data 13 de juliol de 2017, que diu:
«Per acord de Ple del 13 de gener del 2017, el Ple de l’Ajuntament des Mercadal va aprovar
definitivament el pressupost general del 2017, que fou publicat en el BOIB núm. 8, de 19 de
gener. Com a document 11 hi figura la plantilla i relació de llocs de treball (a. 126 RDL
781/1986).
Amb data 30 de juny s’ha produït la renúncia com a bomber semiprofessional d’un agent de la
Policia Local.
Amb data 13 de juliol un cap de la brigada d’obres (fuster) ha comunicat a l’Ajuntament la seva
voluntat d’acollir-se a la jubilació anticipada, amb efectes 31 de juliol.
El complement que retribueix l’exercici de les funcions de bomber semiprofessional ve recollit en la
relació de llocs de treball. L’Ajuntament vol suplir la vacant produïda amb un treballador de la
brigada d’obres que realitza les seves funcions en règim laboral. Per aquest motiu, cal procedir al
canvi en el complement de bomber semiprofessional de la categoria de policia local a la de brigada
d’obra (laboral).
Així mateix, en la relació de llocs de treball s’indica de manera errònia que hi ha un “Operari
Fornells”, quan haurà de ser “Operari”; i un “Fuster”, quan hauria de ser “Encarregat de la brigada
d’obres”.
Sobre la base de les anteriors consideracions, es proposa acordar:
1r. Modificar la relació de llocs de treball del personal funcionari de l’Ajuntament des Mercadal,
en el sentit que la plaça de policia local que fins ara tenia atribuït un complement per especial
perillositat (Bomb) de 5.392,10 €, el perdi i resti en els següents termes:
C/ Major, 16 – 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) – Tel. 971 37 50 02 – Fax 971 37 55 76

Correu electrònic: general@esmercadal.es

2

2

Policia Local

C1

14

Titulació: Batxillerat o equivalent
Diploma aptitud escola Policia Local

Especial responsabilitat

3.989,86

Especial dedicació (ajust 40 h)

3.438,68

Provisió: Concurs/concurs oposició/oposició lliure
2n. Modificar la relació de llocs de treball del personal laboral fix de l’Ajuntament des Mercadal,
amb relació al fins ara anomenat Operari Fornells i l’anomenat Fuster, que quedaran en els
següents termes:
Operari

fix

14.772,14

5.392,10

Titulació: Certificat escolaritat o equivalent
Provisió: Concurs/concurs oposició/oposició lliure
Encarregat Brigada

fix

18.141,52

Titulació: Certificat escolaritat o equivalent
Provisió: Concurs/concurs oposició/oposició lliure»
El secretari de la Comissió explica en detall tota la tramitació que s'ha de dur a terme per
procedir a les modificacions que estan previstes.
Una volta deliberat sobre el particular, els membres de la Comissió, per 3 vots a favor, i 4
abstencions dels senyors Riera Pallàs (Entesa), Florit Ponce (Entesa), Cantallops Llabrés (PP) i
Pons Febrer (PP), emeten informe favorable i així ho proposen al Ple».
El batle explica que hi ha un error material en la proposta i en el dictamen, i és que on diu
«encarregat de brigada» ha de dir «oficial de brigada». Continua dient que en l’informe de
l’interventor es deia que faltava negociar amb els representants de personal i que, dilluns
passat, es va reunir amb els delegats de personal i van aprovar de fer aquests canvis per
unanimitat.
La Sra. Cantallops Llabrés diu que el seu grup s’abstindrà, ja que en allò que es refereix als
bombers semiprofessionals no veuen clar com s’atorguen les places i si aquesta nova persona
ha fet cursos i està preparada per fer aquesta feina.
El Sr. Riera Pallàs diu que votaran a favor de la proposta, i aprofita per agrair la feina del
funcionari que es jubila el pròxim dia 31 de juliol, el Sr. Lluís Salort Villalonga.
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El batle diu que els bombers voluntaris o semiprofessionals es nomenen en aquest ajuntament
amb previ acord de tots els interessats; i que a Ciutadella fan pràctiques, cada cert temps,
sobre el que han de fer en cas d’incendi.

Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté és aprovada per 10 vots a
favor i 3 abstencions del PP.
IV.

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 9/2017

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 13 de juliol de 2017, que diu:
«1. Atès que cal 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.
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org

Prog Econ

Descripció

Import

90

1621

60000

ADQUISICIÓ DE SOLAR AL POLÍGON PER INSTAL·LAR CAMIONS DE RECOLLIDA DE FEMS

175.400,00

90

165

61916

MILLORES DE SERVEIS I DE VORAVIES A PLATGES DE FORNELLS (FASE 3)

186.426,76

90

165

61985

PROJECTE DE DOTACIÓ D'ENLLUMENAT AL VIAL ARENAL DE SON PARC

62.913,47

90

4311

63260

ADEQUACIÓ DE LA COBERTA DE LA NAU 2 DEL RECINTE FIRAL

59.837,96

90

4311

63261

ADEQUACIÓ DE LA COBERTA DE LA NAU TRANSVERSAL DEL RECINTE FIRAL

24.798,50

80

165

63570

CANVI DE L'ENLLUMENAT VIARI A LED A FORNELLS

17.819,19

40

333

78000

SUBVENCIÓ FUNDACIÓ HOSPITAL DE L'ILLA DEL REI

600,00

Totes, excepte la darrera, són inversions financerament sostenibles.
2. Atès que hi ha diverses despeses 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 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 Projecte
45 342
90 920

Descripció
REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA:
61950 2017 2 A 1 TENNIS, PISCINA I ACCESOS
ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMATICS I
62600
FOTOCOPIADORES

Import

Justificació

120.000,00Mem. Batlia
5.000,00Mem. Batlia

3. Atès que aquestes despeses no es poden demorar a l’exercici següent pels següents motius:
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Org
90
90
45
90
90
90
90
80
40

Prog
1621
165
342
165
920
4311
4311
165
333

Econ
60000
61916
61950
61985
62600
63260
63261
63570
78000

Motivació de la inajornabilitat a l'exercici següent:
IFS
IFS
Urgent per poder licitar l'obra en els terminis fixats pel CIME
IFS
Implantació de l'Admiistració electrònica
IFS
IFS
IFS
És necessari fer l'aportació per poder tancar un espai a l'Illa del Rei

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 a
despeses generals i que, segons els estats d’execució que s’adjunten, la resta dels ingressos del
pressupost s’estan liquidant amb normalitat;
4. Atès que sis projectes d’inversió relacionats i inclosos en aquest expedient poden ser
considerats com a financerament sostenibles, en els termes prevists en el Reial decret 2/2014,
de 21 de febrer, prorrogat per la DA 82 de la Llei 48/2015, segons es justifica a continuació.
Org

Prog

Econ

Descripció

90

1621

60000

ADQUISICIÓ DE SOLAR AL POLÍGON PER INSTAL·LAR CAMIONS DE RECOLLIDA DE FEMS

90

165

61916

MILLORES DE SERVEIS I DE VORAVIES A PLATGES DE FORNELLS (FASE 3)

90

165

61985

PROJECTE DE DOTACIÓ D'ENLLUMENAT AL VIAL ARENAL DE SON PARC

90

4311

63260

ADEQUACIÓ DE LA COBERTA DE LA NAU 2 DEL RECINTE FIRAL

90

4311

63261

ADEQUACIÓ DE LA COBERTA DE LA NAU TRANSVERSAL DEL RECINTE FIRAL

80

165

63570

CANVI DE L'ENLLUMENAT VIARI A LED A FORNELLS

Les anteriors aplicacions s’inclouen en els grups de programa prevists en la disposició addicional
setzena del Text refós de les hisendes locals (RDL 2/2014) i s’han confeccionat les memòries
econòmiques amb la projecció dels efectes pressupostaris i econòmics d’aquestes inversions;
Atès que l’endeutament de l’Ajuntament, incloses les operacions recollides en el pressupost del
2017, representa el 29,64% dels seus ingressos ordinaris i no supera els límits d’autorització
prevists en la Llei reguladora de les hisendes locals;
Atès que la liquidació del 2016 va presentar superàvit, en termes de capacitat de finançament
segons les regles de la Comptabilitat Nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses
generals;
Atès que en la modificació de crèdit 2/2017 ja es va destinar una part del superàvit a atendre
les obligacions pendents d’aplicar al pressupost comptabilitzades a 31 de desembre del 2016;
Atès que el ritme d’execució pressupostària i l’experiència dels anys anteriors fan improbable
que l’Ajuntament incorri en dèficit en termes de Comptabilitat Nacional el 2017;
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Atès que el període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre del 2017 ha estat de
9,91 dies i no supera, per tant, el termini màxim previst de 30 dies de la normativa sobre
morositat. (Aquesta dada ha estat publicada en el web de l’Ajuntament.)
5. 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. 9 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 SIS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL SET-CENTS
NORANTA-CINC euros i VUITANTA-VUIT cèntims (652.795,88) euros, amb la qual cosa restaran
sense utilitzar romanent de tresoreria per a despeses generals d’ 1.780.242,93 € (1.780.203,40
€ lliures i 39,53 € per amortitzar deute o inversions financerament sostenible), segons el
següent detall:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles anterior:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2015)
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles emprat
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2015)
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles final:
Romanents de Tresoreria desp. grals disponibles no condicionats:
Romanent per amort. deute o IFS (Superàvit 2015)

2.433.038,81
1.905.803,40
527.235,41
652.795,88
125.600,00
527.195,88
1.780.242,93
1.780.203,40
39,53

El batle fa una explicació detallada de les partides que se suplementen; i una volta deliberat
sobre el particular i posat a votació, els membres de la Comissió, per 3 vots a favor, i 4
abstencions dels senyors Riera Pallàs (Entesa) Florit Ponce (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. 9/2017.
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 fent especial referència a les inversions sostenibles que no computen per a la regla de despesa.
El Sr. Riera Pons diu que el seu grup donarà suport a aquesta modificació perquè algunes partides ja les van proposar i l’informe d’Intervenció, amb un advertiment, és favorable.
El Sr. Coll Pons diu que el seu grup s’abstindrà perquè tenen dubtes que totes les partides no
puguin demorar-se a l’exercici següent, i demana si la partida d’adquisició de terrenys de
175.000 € és només per a camions i si té res a veure amb el contracte de fems.
El batle agraeix al Sr. Riera Pons el suport anunciat; i diu al Sr. Coll Pons que la intenció és que
el solar sigui per a construir-hi naus amb destinació a la Brigada o camions de residus, i que
s’adquirirà una parcel·la en el polígon perquè és on es permet aquest ús.

Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté és aprovada per 9 vots a favor i 4 abstencions de l’ENTESA.
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V.

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRIMER SEMESTRE PRESSUPOST 2017: DONAR-NE
COMPTE

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«A continuació i d'acord amb la normativa vigent, es dóna compte de l'estat d'execució del
primer semestre de l'actual any 2017, del qual se’n facilita una còpia a cada grup polític.
Els membres de la Comissió en resten assabentats».
El Sr. Riera Pons vol donar les gràcies als tècnics de l’Ajuntament per la feina feta; i el Sr. Coll
Pons diu que els 6 primers mesos de cada exercici no és representatiu de com estan els
comptes.

El Consistori es dóna per assabentat.
VI.

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES BATLIA I INFORMES D’ESTABILITAT:
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. 7 i 8 de
l'actual any 2017, aprovades mitjançant resolució de la Batlia de dates 11 de juliol i 13 de juliol
respectivament, així com dels informes d'estabilitat pressupostària emesos de cadascun per
l'interventor interí.
S'entrega una còpia íntegra dels esmentats expedients als grups polítics; i el president n’explica
breument el contingut.
Els membres de la comissió es resten assabentats».

El Consistori es dóna per assabentat.
VII.

INFORME DE MOROSITAT I PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT SEGON
TRIMESTRE 2017: 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 realitzats durant el segon 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 se’n facilita una còpia als grups polítics.
Els membres de la Comissió en resten assabentats».

El Consistori es dóna per assabentat.
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VIII.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL «A MENORCA VOLEM ACOLLIR» SOBRE LA
CRISI DE LES PERSONES REFUGIADES

Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«A continuació es ret compte de la Declaració institucional signada el dia 20 de juny de 2017 i
que diu:
«La crisi de les persones desplaçades i refugiades a la Mediterrània i a Europa s’ha convertit en
la pitjor crisi humanitària des de finals de la Segona Guerra Mundial.
La inestabilitat a la regió d’Orient Mitjà, amb les guerres i conflictes d’Afganistan, Síria, Iraq o
Iemen, entre altres, està provocant des de 2015 el major èxode de l’època contemporània. Al
llarg dels últims dos anys, més d’un milió de persones han arribat a la Unió Europea procedents
d’aquests conflictes, i es calcula que prop de dos milions més malviuen en camps de refugiats i
campaments irregulars a països de la perifèria d’Europa com Turquia, Líban o Jordània.
Davant aquesta gravíssima realitat, les institucions comunitàries i els governs dels estats
membres de la Unió Europea han respost tard i malament, amb una passivitat vergonyosa que
qüestiona severament els valors ètics i polítics que fonamenten el projecte europeu.
Les institucions públiques de Menorca han expressat reiteradament la seva adhesió al clam
social per l’obertura de fronteres i l’acollida efectiva de persones refugiades a la nostra illa.
S’han aprovat declaracions institucionals, manifestos, mocions i propostes d’acord. Els vuit
ajuntaments de Menorca i el Consell Insular han unit esforços entorn del Fons Menorquí de
Cooperació per elaborar un Pla d’acollida i poder respondre de manera eficaç i coordinada quan
es produeixi la vinguda de persones refugiades a la nostra illa. S’ha instat en diverses ocasions
les instàncies polítiques superiors perquè s’obrin les fronteres, es creïn corredors de passatge
segur, es respecti la legalitat internacional en matèria d’asil, i es compleixin els compromisos
d’acollida d’una quota mínima de persones refugiades a l’Estat. Però veim, amb preocupació i
impotència, que les nostres peticions no han estat ateses.
L’incompliment dels compromisos contrets pel Govern espanyol és especialment flagrant. De les
17.337 persones refugiades que Espanya es va comprometre a acollir abans del setembre de
2017, quan només hi falten pocs mesos pel compliment d’aquest termini, el nombre de
persones acollides és gairebé anecdòtic: a finals de maig, just arribava a 1.300, un pobre 7,5%
del total previst. Segons un recent informe d’Intermon Oxfam, aquesta ridícula quota de visats
d’asil concedits situa Espanya a la cua de la Unió Europea en el compliment dels acords
d’acollida de refugiats.
Aquesta actitud d’Espanya és, desgraciadament, coherent amb el tractament que ha donat
l’Estat a un col·lectiu refugiat amb el qual Espanya té llaços històrics i una responsabilitat ètica i
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política evident, com és el poble sahrauí, amb milers de desplaçats als camps algerians de
Tindouf. Novament, la passivitat i el pas del temps són la combinació letal perquè aquest
conflicte deixi de ser notícia i es vagi enfonsant en l’oblit.
Mentrestant, la crisi a la Mediterrània continua i s’agreuja, i les institucions europees no sols no
relaxen el tancament de les fronteres, sinó que des de 2016 la UE ha pactat amb Turquia —un
estat que no respecta els drets humans i on la democràcia es troba en franca recessió— un
acord de tancament de fronteres i retorn forçat de persones refugiades al territori turc, a canvi
de compensacions econòmiques per a aquest estat.
Com a conseqüència de tot aquest despropòsit, els camps de refugiats creixen en nombre i en
ocupació, i les persones mortes a la Mediterrània en intents no reeixits d’arribar a la riba nord
s’incrementen fins a unes xifres que fan estremir.
Les competències en matèria d’asil i refugi són de l’Estat, però la responsabilitat ètica i política
és de totes les institucions i, per extensió, de tota la ciutadania. Per açò, des de Menorca volem
reiterar una vegada més la crida del Consell Insular i dels ajuntaments per a l’habilitació de
solucions ràpides i efectives que responguin a aquesta gravíssima crisi humanitària. Així, idò:
1. Defensam el dret a la lliure circulació de les persones com a dret humà fonamental, tal com,
de fet, reconeix l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans.
2. Reiteram el nostre compromís per impulsar una política efectiva d’acollida de migrants i
persones refugiades, en compliment de les nostres competències i responsabilitats, en
coordinació amb les altres administracions públiques de Menorca i de les Illes Balears, i a través
dels projectes i iniciatives del Fons Menorquí de Cooperació.
3. Ens comprometem a habilitar els recursos necessaris perquè Menorca pugui acollir persones
refugiades, i a treballar activament per garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de
les persones migrades i refugiades a Menorca.
4. Expressam el nostre suport a les campanyes de denúncia, reivindicació i sensibilització de la
Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca i del grup A Menorca som refugiats, i els animam a
continuar impulsant accions que desvetllin la consciència ciutadana i pressionin les
administracions públiques a actuar.
5. Feim una crida al Govern de l’Estat espanyol, i en particular al seu president, Sr. Mariano
Rajoy, perquè doni les instruccions oportunes als organismes pertinents per tal que es compleixi
el compromís d’acollida de 17.337 persones refugiades dins l’any 2017.
6. Instam la Unió Europea a canviar la política comunitària d’atenció a les persones refugiades i,
en general, la política de migracions, desenvolupant una nova estratègia global per eradicar les
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causes d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets humans en origen, que
són l’arrel i la causa dels moviments forçats de persones.
7. Demanam al Govern de les Illes Balears una major implicació en l'acollida de refugiats, així
com una major agilitat en el repartiment dels refugiats dins les Balears, recordant que
actualment es troben allotjats a un alberg.
8. Anunciam la nostra intenció de visitar el president del Govern espanyol, Sr. Mariano Rajoy,
per lliurar-li a mans aquesta declaració institucional, les signatures que recullin els manifestos
de la Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca i del grup A Menorca Som Refugiats, i el Pla
d’acollida de persones refugiades elaborat pel Fons Menorquí de Cooperació, tot insistint en la
nostra capacitat, preparació i disponibilitat per acollir persones refugiades des d’ara mateix.»
Una volta explicat amb més deteniment el contingut de l'esmentada declaració institucional, els
membres de la comissió per unanimitat emeten dictamen favorable».
Abans de començar la deliberació es fa constar que aquesta declaració la proposen
conjuntament tots els grups polítics de la corporació, i el batle mostra la cadira amb l’emblema
«A Menorca volem acollir».
A continuació la regidora Sra. Sintes Triay presenta l’anterior declaració i diu que:
«Sabem de la dura realitat de la regió d’Orient Mitjà, situació on es vulneren els drets humans.
Les Institucions ja han expressat reiteradament la voluntat d’obrir les fronteres i s’han aprovat
declaracions institucionals, manifestos, mocions, propostes d’acord...
L’incompliment de tot el que s’havia aprovat i dels compromisos adquirits fa que haguem de
presentar aquesta declaració, tot reiterant els punts d’acord que ja s’han comentat durant
aquest any».
La Sra. Cantallops Llabrés diu que està d’acord amb la Declaració i no saben per què hi ha
aquest endarreriment que s’admetin les persones refugiades.
El Sr. Mariano Vadell diu que és un comunicat de bona voluntat, però que no està tan segur que
se compleixi el que s’ha acordat perquè els grans partits no estan per la labor. A més, hi ha tots
els que vénen de l’Àfrica subsahariana i, fins i tot, els de l’antic Sàhara que amb el carnet
espanyol els van deixar a l’estacada.

Posada a votació l’anterior declaració institucional és aprovada per unanimitat.

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

Correu electrònic: general@esmercadal.es

10

IX.

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Riera Pallàs fa els precs i preguntes següents:
1. Dóna l’enhorabona a les Comissions de Festes de Sant Martí i Sant Antoni.
2. Hi ha pocs lavabos durant les festes, de la qual cosa els han arribat bastants queixes.
Prega que per a pròxims anys n’hi hagi més i que hi hagi un control policial perquè la
gent no faci les seves necessitats fora d’aquests.
3. Demana si s’ha posat en marxa el tema del regot; la regidora de Festes diu que
enguany, no. I per acabar, prega que es posin més contenidors tant de dia com de nit
durant les festes.
El Sr. Mariano Vadell fa els precs i preguntes següents:
1. Una jove des Mercadal ha tingut un accident a la platja de cala en Porter i sembla que
el servei de socorrisme no estava preparat, perquè, havent rebut picades d’algues a la
mar que li van paralitzar una cama, resulta que no tenien ni moto d’aigua, ni
medicaments; va ser la moto d’un particular qui la va haver d’ajudar. Per la qual cosa
prega que la Batlia s’interessi per aquest tema.
2. Arran de les queixes dels treballadors de l’empresa externa de recollida de fems,
demana com està el contracte, ja que té notícies que hi ha un camió avariat i només
fan el servei amb l’altre camió, i a més, aquest camió recull també a Ferreries i as
Migjorn Gran, per la qual cosa prega a la Batlia que faci un seguiment d’aquest tema.
El batle diu que ha contactat amb l’empresa i li ha fet saber la seva preocupació per aquest
escrit dels treballadors. Li van contestar que ho mirarien i en parlarien amb els operaris.
El Sr. Mariano Vadell afegeix que, pel que sembla, el servei de neteja de contenidors tampoc es
fa correctament.
Tot seguit, una persona assistent del públic fa una pregunta sobre el tema de la circulació en el
nucli urbà, que contesten la Sra. Cantallops Llabrés i el 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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