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

8/2017
ORDINARI
27 de setembre de 2017
de les 19 h a les 22.35 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 26 de juliol de 2017, de caràcter ordinari, que és
aprovada per unanimitat dels assistents.
II. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CIM PER A LA CONSERVACIÓ I EL
MANTENIMENT DE LES CARRETERES DE LA XARXA VIÀRIA DE MENORCA, LA XARXA
VIÀRIA LOCAL, LES RUTES CICLOTURÍSTIQUES I ELS CAMINS DE SERVEIS
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
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«Es ret compte de la proposta de la Batlia de data 20 de setembre de 2017, que diu:
«Vista la proposta del Conveni amb el Consell Insular de Menorca i diferents ajuntaments de
l'illa per a la conservació i el manteniment de la xarxa viària de Menorca que modifica l'acord
marc signat en data 13 de maig de 2003, a fi de completar-lo i ampliar-lo per tal d'incloure, a
més de la xarxa viària local, les rutes cicloturístiques i els camins de serveis;
Que l'esmentat Conveni preveu que el Consell Insular de Menorca s'obliga a dur a terme la
conservació de totes les vies d'acord amb el que estableix l'annex I, en què l'aportació
municipal és de 28.081,31 euros i el Consell Insular de Menorca també hi aportarà la mateixa
quantitat. (D'aquest import, s'estima que en l'exercici del 2017 s'hi aplicarà un màxim de
4.000,00 euros.);
Que el Conveni tindrà una durada inicial de dos anys i es podrà prorrogar de forma expressa i
per escrit abans de la fi de la seva vigència, respectant el que preveu l'article 49 de la Llei
40/2015,
Per tot el que s'ha exposat, aquesta Batlia proposa aprovar el conveni després que s'hagin
realitzat tots els tràmits administratius corresponents.»
Havent deliberat sobre el tema, els membres de la Comissió, per 3 vots a favor i 4 abstencions
dels senyors Florit Ponce (Entesa) Riera Pallàs (Entesa), Cantallops Llabrés (PP) i Pons Febrer
(PP), emeten dictamen favorable.»
El batle explica l’anterior conveni. La Sra. Cantallops Llabrés diu que hi votaran a favor, ja que
tot el que sigui conservar camins és positiu. I la Sra. Florit Ponce diu que opina el mateix.

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per unanimitat.
III. RECEPCIÓ DE LA URBANITZACIÓ POL. 2 I 3 DE COVES NOVES II
Es ret compte del dictamen de la Comissió d’Obres i Urbanisme, que diu:
«El president de la Comissió ret compte de la següent:

«PROPOSTA DE BATLIA
Atès que el consistori, en sessió tinguda el dia 26 de febrer de 1998, acordà aprovar
definitivament el projecte de compensació de ses Coves Noves II, després que l’hagués aprovat
la Junta de Compensació del Polígon de ses Coves Noves II;
Atès que l’esmentat projecte de compensació s’inscrigué en el Registre de la Propietat de Maó;
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió tinguda el dia 22 de març de 2004, va acordar
aprovar el “DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DE PARCELACIÓN,
EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO EN EL ÁREA DE RECONVERSIÓN
TERRITORIAL DEFINIDA POR EL PLAN TERRITORIAL INSULAR (PTI) DE MENORCA
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QUE COMPRENDE EL PLAN PARCIAL DE COVES NOVES II Y UNOS TERRENOS DEL
PLAN PARCIAL COVES NOVES I DES MERCADAL (MENORCA)”, que fou acceptat i
firmat per la presidenta de l’Entitat de Compensació del Polígon de ses Coves Noves II i per tots
els propietaris, o els seus representants, de la zona de ses Coves Noves (I i II), i inscrit en el
Registre de la Propietat de Maó;
Atès que el Ple del Consell Insular, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2005, acordà
aprovar definitivament, el projecte de modificació del Pla parcial ses Coves Noves II;
Atès que el 28 de juliol de 2006, la Batlia, mitjançant decret, resolgué:
«Primer.- RATIFICAR la distribució dels beneficis de la urbanització del
SECTOR 12 b: ses COVES NOVES II, continguda al corresponent projecte
de compensació aprovat pel consistori el 26 de febrer de 1998 i al document
titulat, “DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DE
PARCELACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO EN
EL ÁREA DE RECONVERSIÓN TERRITORIAL DEFINIDA POR EL
PLAN TERRITORIAL INSULAR (PTI) DE MENORCA QUE
COMPRENDE EL PLAN PARCIAL DE COVES NOVES II Y UNOS
TERRENOS DEL PLAN PARCIAL COVES NOVES I DES MERCADAL
(MENORCA)”, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió tinguda
el dia 22 de març de 2004, acceptat i firmat per la presidenta de l’Entitat de
Compensació del Polígon de ses Coves Noves II i per tots els propietaris, o
els seus representants, de la zona de ses Coves Noves (I i II), i inscrit en el
Registre de la Propietat de Maó.
Segon.- MODIFICAR els coeficients de participació, sobre el seu respectiu
polígon, de les parcel·les incloses en el SECTOR 12 b: ses COVES NOVES
II, modificant, doncs, les determinacions al respecte contingudes al projecte
de compensació aprovat pel consistori el 26 de febrer de 1998 i al document
aprovat pel Ple el 22 de març de 2004 (citat en el punt anterior), fixant els
nous coeficients tal com es recull al document “ANNEX I PROPOSTA
MODIFICACIÓ COEFICIENTS DE PARTICIPACIÓ, SOBRE EL SEU
RESPECTIU POLÍGON, DE LES PARCEL·LES INCLOSES EN EL
SECTOR 12B: ses COVES NOVES II”, proposat pel senyor CARLOS
CASALS PAGÈS en la dita representació i que figura a l’expedient, sens
perjudici que les parcel·les de l’Excm. Ajuntament des Mercadal es
mantenen lliures de la càrrega de contribuir a les obres d’urbanització.
Tercer.- REDACTAR un document administratiu en el qual es reculli la
modificació dels coeficients de participació, sobre el seu respectiu polígon,
de les parcel·les incloses en el SECTOR 12 b: ses COVES NOVES II i
sol·licitar la seva inscripció en el Registre de la Propietat de Maó.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució als interessats perquè en prenguin
coneixement i tengui els efectes oportuns.»
Atès que en data 28 de juny de 2016, registre d'entrada núm. 2498, la “ENTIDAD
URBANÍSTICA DE COMPENSACIÓN POLÍGON B COVES NOVES II”, presentà un escrit
sol·licitant la recepció de les obres d'urbanització dels pol. 2 i 3 SECTOR 12 b: ses COVES
NOVES II i aportant documetació diversa a aquest efecte;
Atès que consten a l'expedient de sol·licitud de recepció de la urbanització els següents
documents:
Memòria as built de les obres d'urbanització dels polígons 2 i 3 del SECTOR 12 b: ses
COVES NOVES II.
• Documentació gràfica as built de les obres d'urbanització dels polígons 2 i 3 del
SECTOR 12 b: ses COVES NOVES II.
• Certificat emès pel secretari de la “ENTIDAD URBANÍSTICA DE
COMPENSACIÓN POLÍGON B COVES NOVES II”, amb el vistiplau del seu president,
en el qual es fa constar que en l'assemblea general extraordinària celebrada el 27 de juny
de 2016 s'acordà recepcionar de la constructora JUAN MORA, S.A. les obres
d'urbanització dels polígons 2 i 3 de ses Coves Noves II i es facultà el presidents Sr. Carles
Casals Pagès per realitzar les gestions i subscriure els documents necessaris per a la
posterior recepció dels susdits polígons.
• Certificat final d'obra expedit per l'arquitecta directora de les obres, Sra. Alicia Casals
San Miguel, el 27 de juny de 2016, visat pel COAIB el 29 de juny de 2016 amb el núm.
12/00821/16.
• Certificat de final de coordinació de seguretat i salut
• Certificat expedit per l'empresa constructora, JUAN MORA, S.A. sobre l'execució de
les obres d'urbanització.
• Relació de béns i serveis de cessió obligatòria.
• Posada en servei de la xarxa de baixa tensió i enllumenat públic.
• Acta de recepció de les instal·lacions elèctriques per part de la companyia GESA
ENDESA.
• Informe favorable a recepció de les instal·lacions de proveïment i sanejament
executades, per part de l'empresa concessionària d'aquests serveis ANTONIO GOMILA,
S.A.

•

Atès que en data 4 d'agost de 2017, els Serveis Tècnics Municipals emeteren informe en el qual
conclouen: «Con lo anterior, teniendo en cuenta el estado de conservación de las obras de
urbanización, a juicio del ingeniero que suscribe, de acuerdo con los artículos 6 y 7 del decreto
38/1987 y, también, con el apartado 2. del art. 116 Recepción de las obras de urbanización de
la LOUS – en lo referente a las obras propias de los polígonos II y III – procede levantar acta
de la recepción comenzando, a partir de la firma, el plazo de garantía de una año para
responder de los posibles defectos y/o vicios ocultos que sean apreciados para proceder, en su
caso, a su reparación subsanación»;
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Atès que en data 9 d'agost de 2017 se subscrigué l'acta de recepció dels polígons 2 i 3 del
SECTOR 12 b: ses COVES NOVES II;
Atès que de conformitat amb el que es preveu a l'art. 7.2 del Decret 38/1987, de 4 de juny,
sobre recepció d'urbanitzacions per part dels ajuntaments, que preveu que, un cop subscrita,
l'acta de recepció ha de ser ratificada pel Ple de l'Ajuntament,
PROPÒS l'adopció del següent acord:
«Primer. RATIFICAR l'acta de recepció dels polígons 2 i 3 del SECTOR 12 b: ses COVES
NOVES II, subscrita el 9 d'agost de 2017.
Segon. TRASLLADAR aquest acord al Registre de la Propietat de Maó als efectes prevists a
l'art. 3.3 del Decret 38/1987, de 4 de juny, sobre recepció d'urbanitzacions per part dels
ajuntaments.»
La Comissió, per unanimitat (tres del grup PSOE, dos vots del grup Entesa i dos del grup PP),
proposa l’adopció de l’anterior acord.»
El batle diu que ja es va explicar el tema a la Comissió d’Obres. El Sr. Riera Pons comenta que
es tracta d’un simple tràmit administratiu; i el Sr. Coll Pons comenta que hi votaran a favor, ja
que els Serveis Tècnics van explicar el tema a la Comissió d’obres.
Posat a votació l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per
unanimitat.
IV. 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:
«A continuació es dóna compte de la proposta del regidor d'Hisenda de data 19 de setembre 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).
La Comissió paritària de l’Ajuntament des Mercadal, òrgan de negociació entre la corporació i el
personal municipal, va acordar, en la reunió del 9 d’agost, que el batle promogui diversos canvis en
la relació de llocs de treball de l’Ajuntament: una plaça d’oficial de brigada i una altra d’operari
passen de règim laboral a funcionari; la plaça d’AODL es converteixi en advocat, i que es
converteixin dues de les tres places de policia turística en una d’auxiliar administratiu.
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 d’eliminar les següents places:
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2

Policia temporada estiu
C1
Titulació: batxillerat o equivalent
1.994,93
Diploma aptitud Escola Policia Local
1.719,34
Provisió: concurs/concurs oposició/oposició lliure

14
Especial responsabilitat
Especial dedicació (ajust 40 h)

2n. Modificar la relació de llocs de treball del personal funcionari de l’Ajuntament des
Mercadal, en el sentit de crear i ampliar les següents places:

1

Tècnic d’Administració General
A1
24
Titulació: graduat/llicenciat en Dret
Especial responsabilitat i
10.500,00
Provisió: concurs/concurs oposició/oposició lliure

Les places de: aux. Admin.-serveis generals
Les places de: oficial Brigada d'Obres (bomber)
Les places de: operaris Brigada d'Obres

C2
C2
E

dedicació

passaran de nou a deu.
passaran de una a dues.
passaran de una a dues.

3r. Modificar la relació de llocs de treball del personal laboral fix de l’Ajuntament des
Mercadal, en el sentit d’eliminar les següents places:
Operari

fix

14.772,14

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

fix

18.141,52

Agent de desenvolupament local (ADL)
Titulació: diplomat universitari
Provisió: concurs/concurs oposició/oposició lliure»

fix

5.392,10
Titulació: certificat escolaritat o equivalent
Provisió: concurs/concurs oposició/oposició lliure

21.136,47

Atesos els informes favorables de l'interventor interí i de Secretaria i havent deliberat
sobre el tema, els membres de la Comissió, per 3 vots a favor i 4 abstencions dels
senyors Florit Ponce (Entesa) Riera Pallàs (Entesa), Cantallops Llabrés (PP) i Pons
Febrer (PP) emeten dictamen favorable.»
El batle explica, com ja ho va fer a la comissió d’Hisenda, els canvis en la relació de llocs de
treball que es proposen .
La Sra. Cantallops Llabrés diu que no dubten que es necessiti més personal en els serveis
administratius; no obstant açò, la qüestió d’eliminar dues places de la policia d’estiu els genera
dubtes. Per aquest motiu s’abstindran.
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La Sra. Florit Ponce diu que aquests canvis han estat consensuats amb els funcionaris i que el
més ideal seria no llevar cap plaça i augmentar les que siguin necessàries, però Madrid no ho
permet.
El batle explica que les places de policies turístics ja fa anys que no es cobreixen i, a més a
més, hi ha una altra plaça de policia per tot l’any vacant. Enguany es va intentar cobrir
interinament, i no es va poder cobrir, ni fins i tot utilitzant la borsa del Govern balear. Quan el
govern central autoritzi crear més places, la primera cosa serà augmentar les de la Policia local.

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per 10 vots a favor i 3
abstencions del PP.
V. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE SUBVENCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ PUNT@RT
DE L’ANY 2016
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Seguidament es ret compte de la proposta de la regidora de Cultura, de data 15 de setembre,
que diu:
«Per Resolució de Batlia de 7 d’abril de 2016, (BOIB núm. 48 de 16/04/2016), es va aprovar la
convocatòria dels ajuts per a la realització i organització d’activitats culturals al terme municipal
des Mercadal per entitats sense ànim de lucre. En data 28 de setembre de 2016 es va aprovar
la concessió d’una subvenció, per un import de 1.394,00 euros, a l’Associació d’artistes Punt@rt.
En data 30 de novembre de 2016, l’esmentada Associació va presentar la documentació
justificativa de la subvenció concedida i la Intervenció municipal va emetre informe de
fiscalització prèvia sobre aquest ajut cultural concedit per un import final de 1.393,50 € per
complir amb el que hi ha previst a la convocatòria i a la Llei 38/2033, de 17 de novembre,
general de subvencions. Mitjançant l’informe d’Intervenció, per tant, s’informava favorablement
sobre el reconeixement de la despesa per un import de 1.393,50 € perquè l’entitat havia
justificat correctament la despesa dins el termini establert.
Per causes alienes a l’Associació d’Artistes Punt@rt, l’Ajuntament des Mercadal no va dictar la
Resolució de Batlia perquè es fes el pagament corresponent.
Si l’esmentada Associació interposa recurs o reclamació davant un Tribunal, és evident que se li
resoldria favorablement, ja que ha complert amb totes i cadascuna de les condicions establertes
en les bases de la convocatòria i ha estat l'Administració qui no ha acabat amb el tràmit
administratiu que li corresponia.
Per aquest motiu, i sobre la base de totes les consideracions que s’han exposat, aquesta
Regidoria
PROPOSA:
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•

Aprovar el reconeixement extrajudicial de l’ajut concedit l’any 2016 per a la realització
d’activitats culturals al TM des Mercadal a l’Associació d’Artistes Punt@rt per un import de
1.393,50 €, ja que l’esmentada Associació havia justificat correctament la subvenció
concedida de la forma que es preveia a la convocatòria indicada, i havia rebut l’informe
favorable de part de la Intervenció municipal; va ser l’Administració qui no va acabar amb
el tràmit administratiu que li corresponia.

•

Notificar l’acord que s’adopti sobre aquest assumpte a l’Associació d’Artistes Punt@rt.»

Havent deliberat sobre el tema, els membres de la Comissió per unanimitat emeten dictamen
favorable.»
La Sra. Vinent Melià explica el tema que ja va ser comentat a la Comissió d’Hisenda. La Sra.
Cantallops Llabrés diu que es tracta d’un tràmit administratiu, i el Sr. Riera Pallàs diu que el seu
grup també hi votarà a favor.

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per unanimitat.
VI. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2016: APROVACIÓ
El secretari explica que el compte general de pressupost general del 2016 va rebre el dictamen
de la Comissió d’Hisenda del passat mes de juliol, i exposat al públic mitjançat anunci al BOIB i
al tauler d’anuncis sense que s’hagin fet al·legacions; per aquest motiu, s’aprovarà per enviar-la
a la Sindicatura de Comptes Generals abans del proper dia 15 d’octubre.
El Sr. Riera Pons diu que es tracta d’un tràmit administratiu i que el seu grup l’aprovarà.
El Sr. Coll Pons diu:
«Aquest tema ja ens agafa una mica a contrapeu perquè estam a punt de discutir el pressupost
de 2018.
Es repeteix, com en els darrers anys, que els imposts (sobretot IBI) són, amb diferència, l’ingrés
ordinari més important, i va augmentant any rere any. I si als imposts hi sumam les taxes, tenim
que més del 70% del pressupost municipal prové de les aportacions dels ciutadans. Per una
banda pot semblar positiu perquè econòmicament l’ajuntament

té més estabilitat i menys

dependència de les aportacions d’altres administracions. Però hem de recordar que encara hi
ha moltes famílies en situacions difícils, i que una fiscalitat alta provoca encara més dificultats
(veim com molts ciutadans sol·liciten fraccionar el pagament de l’IBI per quantitats molt petites).
Una cosa que ens sembla positiva és que baixa l’endeutament i en conseqüència la baixada de
despeses per interessos bancaris, tot i que també ve obligada en gran part per normatives de
caràcter estatal amb les quals no hi estam gaire d’acord, perquè hi ha moments en què és
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necessari gastar els romanents en coses més socials, més útils, que no retornar diners als
bancs.
Com en els darrers anys, en 2016 l’ajuntament ha tingut un superàvit important pe diverses
coses: s’ha ingressat un 9,8 % més del pressupostat (capítols 1 i 2 d’imposts propis; l’augment
dels ingressos per plusvàlues és molt important), i perquè s’ha gastat un 10,6 % menys del que
s’havia previst (en personal, en despesa corrent), també en part obligat per mor de les lleis de
l’Estat; no podem gastar en tot allò que voldríem o que creim que convé més, però també
perquè no poden cobrir totes les vacants de treballadors municipals o crear-ne d’altres que són
necessàries, i creim que no hauria de ser així perquè aquest ajuntament té una de les taxes de
funcionaris/habitant més baixes de Menorca, la qual cosa repercuteix en un servei deficient.
Sous dels funcionaris estan congelats, també ajuda a tenir superàvit, però a costa de no tenir
un sou digne, cosa amb la qual no estam d’acord perquè és un greuge per als treballadors
d’aquest ajuntament Per tant, és un superàvit una mica forçat i enganador, perquè per un
ajuntament no ha de ser prioritari tenir superàvit, sinó donar el millor servei possible al ciutadà.
Per una banda l’Entesa no va participar en l’elaboració ni en la gestió del pressupost de 2016,
l’aprovació ara d’aquest compte general és més un tràmit administratiu que altra cosa. Ens
abstindrem. »
El batle diu que està d’acord amb quasi tot el que ha manifestat el Sr. Coll Pons, però diu que
l’Ajuntament està sanejat i des del Govern Central ens tenen enganxats i la regla de despesa ho
complica tot; hi ha uns quants ajuntaments que tenen superàvit que no ho poden emprar.

Ordenada la votació, el consistori, per 9 vots a favor i 4 abstencions del grup ENTESA, acorda
aprovar el Compte General de Pressupost municipal de l’any 2016 i enviar-lo a la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.
VII. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 11/2017 I MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL
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 Memòria de la Batlia de data 19 de setembre de 2017, que
diu:
«Atès que la memòria elaborada prèviament contenia una aplicació pressupostària que no podia
ser aplicada totalment a aquest expedient, pel fet de tenir un saldo declarat no disponible;
considerant, a més, que no és necessari dotar l’import anual de les retribucions del personal, ja
que serà contractat el darrer trimestre de l’any, se substitueix, en conseqüència, la memòria
inicial per aquesta.
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1. Atès que hi ha diverses despeses, una subvenció i quotes de la Seguretat Social, 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
40 334 48300 SUBVENCIONS A ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS
90 920 16000 QUOTES SOCIALS SERVEIS GENERALS

Import
1.393,50
1.679,66

2. Atès que el 2016 no es va fer el decret que aprovava el reconeixement d’una
subvenció que havia estat justificada i tenia informe favorable, cal modificar la relació
de subvencions nominatives, tot incloent la següent:
40 33448300 SUBVENCIONS A ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS
1.393,50
No és pròpiament una subvenció nominativa, ja que l'entitat es va presentar a la
convocatòria del 2016
ASSOCIACIÓ PUNT@ART

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:
40 334 48300 És necessari per reconèixer l'obligació del reconeixement extrajudicial de crèdits
90 920 16000 Es fa urgent disposar de les places de jurista i auxiliar administratiu
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. Atès que les quantitats consignades en el pressupost inicial s’han revelat insuficients, per crèdits
de personal per a un jurista i un auxiliar administratiu i és necessari ampliar aquestes dotacions en
detriment d’altres que poden ésser reduïdes sense afectar la cobertura de les necessitats dels
serveis i activitats municipals:
Aplicacions pressupostàries que es minoren:
Codi
Descripció
90 132 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL
90 132 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL
90 132 15000 PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS POLICIA LOCAL
90 920 13000 LABORAL FIX SERVEIS GENERALS
90 132 16000 QUOTES SOCIALS POLICIA

Import
2.520,91
3.194,18
379,47
6.406,53
2.029,49
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Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Codi
Descripció
90 920 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS
90 920 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS
90 920 15100 GRATIFICACIONS FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS
90 920 16000 QUOTES SOCIALS SERVEIS GENERALS
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. 11, de modificació de crèdits
pressupostaris, mitjançant suplement de crèdit, finançat amb el romanent de Tresoreria de
despeses generals i transferència de crèdit, d’un import total de DESSET MIL SIS-CENTS TRES
euros i SETANTA-QUATRE cèntims (17.603,74) euros, amb la qual cosa restarà sense utilitzar un
romanent de Tresoreria per despeses generals d’ 1.777.169,77 € (1.777.130,24 € 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)

1.780.242,93
1.780.203,40
39,53
3.073,16
3.073,16
0,00
1.777.169,77
1.777.130,24
39,53

6. Atès que s’ha modificat la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, per crear una plaça de
jurista, una d’auxiliar administratiu, una d’oficial de la brigada d’obra i una altra d’operari, les
quals es compensen amb l’amortització d’altres places de personal administratiu i laboral, es
modifica la plantilla de l’Ajuntament, aprovada juntament amb el pressupost general del 2017,
la qual quedarà en els termes següents.»
Havent deliberat sobre el particular, els membres de la Comissió, per 3 vots a favor i 4
abstencions dels senyors Florit Ponce (Entesa), Riera Pallas (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. 11/2017, i la modificació
de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.
2. Exposar-lo al públic mitjançant anunci en el BOIB per un termini de 15 dies. En cas de no
presentar-se reclamacions en contra, es considerarà definitivament aprovat.»
El batle explica l’anterior modificació. La Sra. Cantallops Llabrés diu que els seu grup s’abstindrà
pel tema dels policies. La Sra. Florit Ponce comenta que donaran suport a aquesta modificació,
ja que en l’anterior punt sobre modificació de la relació dels llocs de treball i en el
reconeixement de la subvenció Punt@rt hi han votat a favor, i aquesta modificació només recull
aquests dos temes.
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Import
5.879,94
7.209,65
918,34
522,65

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per 10 vots a favor i 3
abstencions del grup PP.
VIII. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER RESOLUCIÓ DE LA BATLIA I INFORME
D’ESTABILITAT: DONAR-NE COMPTE
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Seguidament, es dona compte de l'expedient de modificació pressupostària núm. 10 de
l'actual any 2017, aprovada mitjançant resolució de la Batlia de data 3 d'agost de 2017, així com
de l'informe d'estabilitat pressupostària emès per l'interventor interí.
Es passa còpia dels documents als grups polítics; i el president n’explica breument el contingut.
Els membres de la Comissió en resten assabentats.»

El Consistori es dona per assabentat.
IX. MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN
Es ret compte de la moció presentada per l’equip de govern, amb registre d’entrada núm. 3227, de dia 18
de setembre de 2017, que diu:
«MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST «PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE
FINANÇAMENT»
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Havent estat sol·licitat, per part del Cercle d’Economia de Mallorca, a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) la remissió a tots els ajuntaments de les Illes del text del mani fest “Per la reforma del sistema de finançament”, per tal que, si escau, els respectius consistoris
adoptin el corresponent acord de suport a l’esmentat manifest, que es transcriu a continuació:
MANIFEST “PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT”

“L'Estat de les Autonomies ha millorat la qualitat de vida i l'equitat en l'accés als serveis públics
dels ciutadans però el seu finançament segueix presentant problemes seriosos. Des de la seva
creació, el tracte que s'ha donat a les Illes Balears en matèria de finançament ha estat clara ment deficient.
El 22 de juliol del 2005 la Plataforma Cívica “Demanem als partits polítics un gran acord de finançament per a les Balears”, integrada per trenta-una entitats, va presentar a tots els partits
polítics amb presència parlamentària el document: “Proposta de reforma del model de finançament”.
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Amb el model de finançament previ a la reforma del 2009, érem sens dubte l'autonomia pitjor
tractada pel que fa als recursos assignats per l'Estat per finançar les transferències rebudes, el
gruix de les quals es correspon amb la despesa social de l'estat del benestar: sanitat, educació i
serveis socials.
A partir de l'any 2009, amb la reforma de la Llei de Finançament de les Comunitats Autònomes,
es millora parcialment aquesta situació crònica d’infrafinançament, que segueix sent insuficient,
i és que cal no oblidar que la totalitat dels recursos financers disponibles per les Illes Balears
està condicionada per:
- El Model de Finançament en si mateix
- Les inversions de l'Estat
- El Règim Especial de les Illes Balears
- El deute de la Comunitat
1. El Model de Finançament
La reforma del 2009 aportà millores considerables. Va permetre a les Illes Balears sortir de la
cua del finançament, passant d'un saldo fiscal negatiu del 7,43% del PIB a un 5,08% del PIB.
És una passa important però no suficient.
Les Illes Balears són una de les majors aportants a la solidaritat interterritorial, principi que no
es qüestiona. No sembla just que comunitats amb una capacitat de recaptació inferior a la nostra acabin rebent recursos en algun cas fins a un 30% per sobre de la mitjana.
En altres termes, som els segons que més aportem per càpita al sistema i passem a la desena
posició com a perceptors de recursos per càpita.
Sembla raonable que el nou model cerqui un finançament homogeni de l'estat del benestar,
sense discriminacions, perquè tots els espanyols independentment d'on visquem rebem els mateixos recursos. Entenem que hauria d'elaborar-se una “cistella comuna de serveis bàsics per a
tots els espanyols” valorada objectivament, de manera que cada comunitat tingui els mateixos
recursos per càpita per prestar els mateixos serveis.
Segons les últimes dades disponibles, la mitjana espanyola de la despesa pública per habitant
en sanitat és de 1.357 euros, i la mitjana de Balears és 1.275. Si parlem d'educació, la mitjana
espanyola és de 915 euros i la de Balears de 831 euros.
El sistema actual és de guanyadors i perdedors. Aquesta és una de les deficiències del sistema:
els que mostren una major capacitat fiscal, els majors aportants al sistema, no haurien de rebre
menys recursos que els beneficiaris d’aquest. Això significa, en el cas de les Balears, que comu nitats amb les quals som solidaris disposen de més recursos per càpita que nosaltres.
La distribució de recursos del sistema actual resulta arbitrària, entesa com a aliena a la raó i a
la justícia, de manera que la societat balear demana que es compleixi el principi bàsic d’ordinalitat de manera que els mecanismes d'anivellació no alterin la posició de les Balears en l'ordenació de recursos per càpita rebuts del sistema de finançament, que no hagués de tenir un altre
filtre que el relatiu a un sistema fiscal efectivament progressiu, que garanteixi una distribució
justa dels recursos que no reverteixi la posició ordinal dels seus ciutadans en termes de recurC/ Major, 16 – 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) – Tel. 971 37 50 02 – Fax 971 37 55 76
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sos finals disponibles. Una postura lògica aniria en l'adreça d'un fons únic per pagar l'estat del
benestar, per pagar els serveis mínims comuns a tots els espanyols, que podria ser bàsicament
l'actual Fons de Garantia.
Més enllà d'aquests serveis mínims comuns, cada comunitat autònoma hauria de debatre quins
serveis addicionals volen els seus ciutadans i els seus dirigents assumir el cost polític del seu fi nançament. En el nou model les comunitats autònomes han d'assumir els principis de transparència, autonomia financera i responsabilitat fiscal. Els ciutadans demanem un nou model de finançament basat en: la solidaritat, l'equitat entesa com l'accés als serveis públics independentment de les capacitats fiscals, l'absència de privilegis, l'anivellació parcial que, si no, d'una altra
manera desapareixen els incentius a recaptar, el respecte al principi d’ordinalitat, una redistribució de recursos vinculada al bon ús que se’n es faci, la simplicitat, l'eficàcia i la transparència.
2. Inversions de l'Estat
En l'última dècada, en la recepció d'inversions per càpita de l'Estat, hem estat cadascun dels
anys els últims, excepte un any que vam anar els penúltims.
S'entén que alguns anys es doni prioritat a altres comunitats, però no s'entén que sempre estiguem en la cua, i sovint per sota del 50% de la inversió mitjana per càpita, quan les Balears
són una de les comunitats que disposa de menys capital públic per habitant a causa del dèficit
històric d'inversions públiques.
Els ciutadans demanem que les inversions de l'Estat en les comunitats autònomes segueixin un
procediment transparent, que permeti la comparació, que hi hagi un debat polític on es tinguin
en compte elements de decisió com ara: els condicionaments geogràfics, la insularitat, la desi gualtat en la riquesa, el capital públic i la inversió mitjana per càpita en cadascuna de les comu nitats.

3. El Règim Especial de les Illes Balears
És un instrument, independent del sistema de finançament, que hauria d'aportar a les Balears
recursos per corregir els costos de la insularitat i la pluriinsularitat. Les Illes Balears presenten
uns fets diferencials i excepcionals que han de tenir-se en compte no solament en les despeses
corrents sinó també en la inversió pública. Els Fons Comunitaris tampoc ajuden en aquest sentit
perquè som una de les comunitats amb més restriccions a poder-hi accedir.
La mateixa Constitució estableix que s'atendrà el fet de la insularitat per garantir el principi de
solidaritat entre territoris.
La insularitat i la pluriinsularitat fan que el cost de la vida i per tant el del manteniment de l'es tat del benestar sigui superior al de la península. D'altra banda, referent a la inversió pública,
destaquem com a elements diferencials que les nostres comunicacions amb l'exterior no depenen de vies ferroviàries o de carreteres intercomunitàries sinó dels ports i aeroports, la nostra
indústria turística necessita unes infraestructures específiques per rebre més de tretze milions
de visitants a l'any, l’estacionalitat de la majoria dels nostres turistes, un litoral enorme a prote gir, etcètera.
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Els ciutadans demanem que es desenvolupi aquest Règim Especial, que no és cap privilegi sinó
un mecanisme habitual en la Unió Europea, de manera que es compensi el cost d'insularitat.
4. El deute de la Comunitat
El deute de les Balears ascendeix a uns nou mil milions d'euros.
L’infrafinançament crònic de les competències transferides, la falta d'equitat vertical del sistema
i la falta de finançament d'inversions per l'Estat ha obligat a les Balears a endeutar-se. En el millor dels casos, s'han substituït transferències o participacions en tributs de l'Estat per deute
amb l'Estat, quan les Balears han aportat i aporten molt més del que reben.
Tot aquest endeutament públic i privat provoca que una part important del pressupost de la Comunitat es destini al pagament d'interessos i a la devolució del principal del deute, disminuint
els recursos disponibles per al finançament dels serveis bàsics.
Els ciutadans de les Balears sol·licitem que la part del deute de la Comunitat provocada per l’in frafinançament de l'estat del benestar i de la inversió pública sigui assumida per l'Estat a canvi
de compromisos efectius per part de la comunitat autònoma en el control del dèficit públic.
Petició urgent
El sistema de finançament actual és un element d'inestabilitat política i de frustració per als ciutadans. Tots som conscients que el pas del temps no soluciona aquest problema sinó que
l’agreuja.
Els membres de la Plataforma demanem als partits polítics una reforma urgent del sistema
de finançament que corregeixi tants d’anys de finançament injust.”
PER TOT AÇÒ EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA AL PLE LA SEGÜENT PROPOSTA:
Primer. L’Ajuntament des Mercadal dóna suport al manifest “Per la reforma del sistema de
finançament” impulsat pel Cercle d'Economia de Mallorca.
Segon. L’Ajuntament des Mercadal col·laborarà en les iniciatives impulsades per part del Cercle
d’Economia tendents a aconseguir un sistema de finançament autonòmic més favorable per a
les Illes Balears.
Tercer. L’Ajuntament des Mercadal donarà compte d’aquests acords a la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB).»
El batle presenta l’anterior moció i el Sr. Riera Pons diu que el seu grup hi donarà suport, ja que tot el que
sigui millorar el sistema de finançament és bo i, a més a més, possibilitaria que aquesta comunitat
autònoma es poguessin abaixar les quotes autonòmiques de l’IRPF, l’impost de successions, l’impost de
transmissions patrimonials...
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El Sr. Coll Pons diu que aquests temes sempre es demanen quan no hi ha governs iguals a Madrid i a les
Illes Balears; no obstant açò, el seu grup hi donarà suport; i que en el punt segon de la proposta d’acords,
on hi diu «més favorable», proposa que hi digui «més just».

Vista l’anterior moció, és aprovada per unanimitat.
X. MOCIÓ DE L’ENTESA
Es ret compte de la moció presentada per l’ENTESA, amb registre d’entrada núm. 3312, de dia 15 de
setembre de 2017, que diu:
«PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA DES MERCADAL I
FORNELLS AL PLE DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL
Assumpte: crear una bonificació en l’ordenança de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut
com a plusvàlua, és el que grava l’augment del valor del sòl urbà després de la seva
transmissió per venda, herència, donació, etc. Aquest impost està regulat per la Llei
reguladora de les hisendes locals, d’àmbit estatal, i és gestionat pels ajuntaments
mitjançant les ordenances municipals, fixant els tipus impositius que s’apliquen.
Té sentit que la hisenda pública cobri aquest impost quan existeix un benefici per la
venda d’un immoble, però, d’entre tots els casos de transmissió, algun pot esdevenir
injust. Un exemple pot ser el de l’herència de l’habitatge habitual pel fet sobrevingut de la
mort d’un familiar directe. En aquest cas no hi ha ànim de lucre, i es donen casos,
especialment entre les persones més grans, que passen moltes dificultats per satisfer
unes quantitats que, a vegades, resulten molt elevades.
L’ordenança municipal de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana determina una sèrie d’exempcions que venen regulades per la llei estatal, però no
hi ha prevista cap bonificació.
Atès que pròximament el Goven de l’Estat modificarà la Llei reguladora de les hisendes
locals, concretament els articles que regulen les plusvàlues, i per tant, els ajuntaments
també hauran de modificar les respectives ordenances, consideram que és un bon

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

Correu electrònic: general@esmercadal.es

16

moment perquè l’Ajuntament des Mercadal inclogui una bonificació de la qual se’n puguin
beneficiar, sota la supervisió de l’àrea de Serveis Socials, les persones amb menys
recursos. Perquè un ajuntament que vetlla pel benestar dels seus ciutadans ha de ser
sensible envers les persones més necessitades.
En cap cas la bonificació que proposam suposaria deixar d’ingressar una quantitat
econòmica rellevant per a l’Ajuntament des Mercadal ja que s’aplicaria en casos molt
concrets i puntuals. I ajudaria a evitar situacions difícils i angoixants per a algunes
famílies.
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, a través de la Comissió d’Hisenda, estudiarà la modificació de
l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua) amb l’objectiu d’incloure una bonificació sobre aquest impost de la qual se’n puguin
beneficiar, sota la supervisió de l’àrea de Serveis Socials, les persones amb menys recursos
del nostre municipi.»
El Sr. Mariano Vadell presenta l’anterior moció i diu que el constitucional ja va emetre
sentència, però el govern ha de legislar, i en la seva opinió és un impost que haurà de
desaparèixer, ja que es paguen altres imposts per l’increment del valor patrimonial, com per
exemple l’IRPF.
El Sr. Riera Pons diu que està d’acord amb la moció, ja que el mes de novembre del 2014 el
seu grup va presentar una moció similar, i creu que és un problema, especialment en matèria
de successions; ja que no es pot fer una exempció, sí que es podria bonificar, i per altra banda,
comunica que l’article número 108 de la Llei d’hisendes locals permet fer reduccions en
quoficients i tipus impositius com fan altres ajuntaments, ja que és un contrasentit que com més
anys tengui l’immoble més has de pagar.
El Sr. Mariano Vadell diu que ja hi ha ajuntaments que han suspès la liquidació d’aquest impost
fins que surti la nova regulació, i des de l’ENTESA són partidaris de recaptar, però no de ser
usurers.
El batle manifesta que l’equip de govern donarà suport a aquesta moció i que efectivament
s’està elaborant una nova normativa, i és positiu que es discuteixi en una comissió informativa.

Posada a votació l’atnterior moció, és aprovada per unanimitat.
XI. MOCIONS DEL PP
Es ret compte de les mocions presentades pel PP:
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1. Amb registre d’entrada núm. 3282, de dia 13 de setembre de 2017, que diu:
«Motiu: Decret de posidònia i com afectaria el Port de Sanitja.
Sanitja fou el primer nucli de població i port fundat a Menorca per les tropes romanes quan van
conquerir l’illa durant les guerres púniques. Els primers habitants romans a l’illa van establir el
seu primer campament que anys més tard es convertiria en un nucli de població estable per la
seva orientació i configuració. De llavors ençà, sempre ha estat un lloc de resguard per a
pescadors en les diferents etapes de la història de Menorca. A més, encara existeix un refugi
per a pescadors del segle XVIII conegut com s’Almadrava.
Sanitja forma part de la Reserva Marina del Nord de Menorca (BOIB núm. 81, de 24 de juny)
que es va crear l’any 1999 pel seu bon estat de conservació, pel seu atractiu paisatgístic i de
gran heterogeneïtat i varietat d’hàbitats en el fons marí.
L’any 2000 es va declarar la zona anomenada Àrea Marina del Nord de Menorca (ES 5310035)
com a lloc d’importància comunitària en el marc de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de
maig, relativa a la conservació́ dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
En el 2006, es va aprovar la proposta del LIC definitivament i es va adoptar la proposta balear
del LIC de la regió́ biogeogràfica mediterrània mitjançant Decisió́ de la Comissió́ de 19/VII/2006.
En el 2007 es va aprovar el Pla de Gestió́ del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) Àrea Marina
del Nord de Menorca (ES 5310035) (Decret 29/2007), essent un dels espais mes singulars de
les Balears per la gran diversitat d’ambients que presenta. Entre les seves comunitats
bentoniques destaquen les praderies de fanerogames marines de posidonia oceànica i
Cymodocea nodosa (hàbitats prioritaris per la Directiva 92/43/CEE).
La zona del port de Sanitja és considerada zona de fondeig prohibit segons el Pla de Gestió
Àrea Marina del Nord de Menorca.
Sanitja segueix sent un port de resguard per als pescadors tant professionals com recreatius on
sempre han estat fondejats.
A dia d’avui, gràcies a la sensibilitat vers el medi marí, existeixen nous sistemes d’ancoratge
que no malmeten la posidònia oceànica.
En l’actualitat, l’ofici de pescador d’aquí a uns pocs anys pot arribar a desaparèixer perquè no
hi ha canvi generacional; per tant, s’ha de tenir present que és un del oficis més antics que
existeixen.
Per tot això, el Grup Popular demana a l’Ajuntament des Mercadal:
1. Instar el Govern balear per saber en quin estat es troba l’esborrany del Decret de
posidònia del Govern balear.
2. Instar el Govern balear que ens informi de com afectaria i què suposaria la posada
en marxa d’aquest Decret de posidònia al port de Sanitja.
3.

Instar el Govern balear a modificar l’article 6 del Decret 29/2007 perquè pugui ser un
fondeig lliure condicionat amb boies ecològiques.»

A continuació, es ret compte de l’esmena de substitució de l’equip de Govern, que diu:
«Es proposa mantenir l’exposició de motius i els dos primers punts de la proposta d’acords, i
substituir el punt 3, que quedaria amb la següent redacció:
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3. Per tal de facilitar que els usuaris dels pantalans del Port de Sanitja (majoritàriament veïns del municipi
des Mercadal) puguin legalitzar i emprar les instal·lacions amb seguretat, es proposa instar la Conselleria
de Medi Ambient del Govern balear i la Demarcació de Costes que facin tot el possible per regularitzar
els pantalans existents i s’estudiï una possible modificació de l’article 6 del Decret 29/2007 per si en
algun lloc del Port de Sanitja hi pot haver fondeig lliure condicionat amb boies ecològiques.»
La Sra. Pons Febrer accepta l’anterior esmena i explica la moció. Seguidament el batle explica
l’esmena de substitució.
El Sr. Riera Pallàs diu que el decret el que fa és augmentar la protecció, ja que anteriorment
tampoc es podia fondejar, i es va reservar tres punts per a professionals però no poden
fondejar perquè no hi caben i les boies ecològiques no són el mateix que els fondejos.
El batle diu que també s’ha de defensar els usuaris d’aquesta zona.

Posada a votació l’anterior moció amb l’esmena de substitució incorporada, és aprovada per
unanimitat.
2. Amb registre d’entrada núm. 3326, de dia 18 de setembre de 2017, que diu:
«Assumpte: Estat de funcionament de l’antena de telefonia mòbil instal·lada a cala
Tirant.

Exposició de motius
L’ajuntament des Mercadal, per tal d’adaptar els espais a les tecnologies que ens envolten i
facilitar la comunicació telemàtica i telefònica al nostre municipi, ha anat fent una sèrie
d’actuacions per poder garantir un bon servei i comunicació dels veïns, visitants i usuaris.
Avui dia les telecomunicacions han avançat i facilitat la feina en molts casos i, en altres,
permeten tenir una comunicació puntual des de casa a l’oficina o arreu del món, un món
globalitzat en què a mesura que passa el temps és més necessari tenir una bona connexió a la
xarxa.
Als mesos d’estiu, a causa de la gran afluència turística s’incrementen els usuaris que en fan ús,
i per tant les xarxes telemàtiques i de comunicació tendeixen a perdre facultats provocant
fallades i retards en la prestació de serveis, cosa que se supleix instal·lant noves antenes de
telefonia, implantant noves xarxes de fibra i altres solucions segons l’origen concret desitjat.
Després d’escoltar algunes veus locals, se’ns demana sobre l’estat de les antenes que
l’Ajuntament va facilitar d’instal·lar a Platges de Fornells i el seu bon funcionament.
Per tot açò, el grup municipal del Partir Popular des Mercadal i Fornells, proposa al Ple de
l’Ajuntament des Mercadal, la següent proposta d’acord:
1. El Ple de l’Ajuntament des Mercadal acorda instar els òrgans competents per tal de facilitar la
informació pertinent als portaveus amb representació a aquesta Sala sobre l’ús i les condicions

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

Correu electrònic: general@esmercadal.es

19

actuals (contractuals) de les antenes instal·lades a cala Tirant, així com del seu estat i
funcionament.
2. En el cas que s’hagin detectat deficiències de manteniment i/o manca de servei, al cas
exposat al punt 1, l’Ajuntament des Mercadal, i en la mesura de les seves possibilitats, facilitarà
tots els mecanismes necessaris per tal de garantir un bon servei de comunicacions i pal·liarà i
resoldrà les deficiències derivades.
3. Fer extensiu als portaveus la solució acordada.
No obstant açò, el Ple de l’Ajuntament amb superior criteri determinarà.»
La Sra. Cantallops presenta l’anterior moció i diu que a Platges de Fornells hi ha una furgoneta
amb una antena, però que no deu estar activa. Per altra banda, un particular que va guanyar el
concurs per instal·lar una antena, tampoc fa res.
El Sr. Mariano Vadell diu que el seu grup donarà suport a la moció, ja que el fet de no tenir
cobertura és un mal assumpte, i afirma que no sap de qui és la culpa, però s’hauria de
solucionar.
El Sr. Arjona Camps manifesta que farà una consulta amb les empreses de telefonia. També
comenta que, efectivament, hi ha una empresa que té la concessió i li van dir que entre el mes
de setembre i final d’any estaria muntada l’antena; quan parli amb les empreses de telefonia
informarà el consistori.
La Sra. Cantallops demana si quan estigui aquesta antena muntada, s’haurà de llevar una
antena de Fornells, i el batle li contesta que, efectivament, és el que es pretén i que, a més a
més, la nova antena també hauria de donar cobertura fins a Cavalleria, Sanitja...

Posada a votació l’anterior moció, és aprovada per unanimitat.
XII. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Cantallops Llabrés fa els següents precs i preguntes:
1. Prega que es procedeixi a conservar i pintar les portes de la cotxeria de la Unitat Sanitària, ja
que estan força deteriorades.
2. Demana si s’ha donat resposta a les firmes recollides per al canvi de circulació.
El batle li contesta que hi va haver més de 400 signatures i que es va fer un canvi en la
circulació; per altra banda, els informes de la Policia i de Trànsit no han canviat.
3. Demana si les excursions de fillets que fan el PIJ a l’estiu són exclusives per als infants des
Mercadal, ja que li van dir que hi havia fillets d’altres pobles.
La Sra. Sintes Triay li contesta que hi havia molta demanda i es van fer dues excursions, però
no té constància que hi hagin anat fillets d’altres pobles; no obstant això, ho demanarà.
A continuació el Sr. Riera Pons fa els següents precs i preguntes:
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1. Prega que en els pressuposts de l’any que ve s’hi inclogui una partida per renovar maquinària
del poliesportiu des Mercadal.
2. Prega que s’enviï una còpia de la remodelació del Pla de Fornells a la Junta Local de Fornells.
3. Prega que s’estudiï la modificació de normes per incloure l’ús hoteler en el poble de Fornells,
com ja hi ha as Mercadal.
4. Per acabar, vol agrair a tots aquells qui fan possible el Triatló de Fornells la seva col·laboració,
ja que contribueix a la dinamització del poble.
Seguidament, la Sra. Pons Febrer fa els següents precs i preguntes:
1. Diu que uns dies després de tancar l’accés a cala Viola, encara hi havia cotxes.
El batle comenta que efectivament així és, i que un arquitecte ha fet un estudi, que respecte
molt el medi ambient; diu que el Pla Especial només permet 10 aparcaments, i se n’hi haurien
de posar més. També s’hauria d’evitar que els cotxes arribin a la platja. Per altra banda, en
aquest estudi s’ha procurat que els cotxes aparcats no presentin un impacte visual; diu que
passarà l’informe d’aquest estudi al PP i a l’ENTESA.
2. Prega que es posi una barra a una banda de l’accés al camp de futbol des de la petanca, com
la que hi ha a l’altra banda.
3. Demana si s’ha actuat a la zona de l’incendi de ses Coves Noves de l’any passat, ja que
encara hi ha restes (en mostra una fotografia).
El batle li contesta que va parlar-ne amb l’encarregat i creu que aquestes restes ja s’han recollit.
El Sr. Mariano Vadell fa els següents precs i preguntes:
1. Prega que es facin net determinats contenidors orgànics que estan molt bruts.
2. Li diu al batle, sobre el tema de la circulació del poble, que «rectificar és cosa de savis».
El Sr. Coll Pons fa els següents precs i preguntes:
1. Es van fer uns cartells, igual que a Catalunya, sobre una concentració i la Policia Local els va
llevar, per això demana si la Policia Local tenia alguna instrucció de l’Ajuntament, ja que amb
motiu del jurament de bandera des Castell se’n van penjar en uns quants edificis municipals.
El batle li contesta que des de l’Ajuntament no es va ordenar res, i que per al jurament de
bandera des Castell es van demanar els corresponents permisos.
2. El Sr. Coll Pons diu:
«En el camí de Tramuntana, concretament entre l’antic accés a la platja de Cavalleria i Santa
Teresa, hi ha molts cartells informatius i senyals de trànsit que estan en molt mal estat
(rovellats, romputs, descolorits), com es pot veure en les fotografies annexes. A més, és
possible que hi hagi una concentració de senyals excessiva, que distorsiona el paisatge.
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En un municipi on l’activitat turística és important, la imatge que dona aquesta senyalització és
pèssima, per la qual cosa pensam que aquesta situació s’ha de corregir amb urgència.
Per açò pregam que l’Ajuntament des Mercadal estudiï si tota la senyalització viària vertical
existent en aquesta zona, de competència municipal, és necessària. I que, en conseqüència,
renovi els senyals que siguin necessaris si estan en mal estat, i elimini els que no ho són.
I que insti les altres administracions propietàries dels cartells informatius en mal estat (Govern
balear i/o Govern de l’Estat) que els renovi, o, si no són necessaris, els retiri.» I també
acompanya diferents fotografies.
El batle li contesta que mirarà aquesta qüestió.
Finalment, el Sr. Riera Pallàs fa els següents precs i preguntes:
1. Tant al carrer Major de Fornells com as Mercadal hi va haver bastants conflictes de terrasses,
en matèria d’ocupació i neteja, per aquest motiu demana que es controli més.
El batle diu que aquest estiu s’ha tingut una dura lluita amb l’ocupació, i en matèria de neteja
tenen l’obligació de garnar, però en moltes ocasions és matèria greixosa que cau en terra, i
estudiarà que ens pròxims permisos d’ocupació es faci constar que també hagin de fregar el
terra.
2. Demana si es pot anar en bicicleta pel carrer Nou des Mercadal.
El batle li contesta que li haurà de demanar a la Policia si ha posat qualque denúncia; però si
van a poc a poc, creu que no hi hauria d’haver cap inconvenient.

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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