Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat
dels membres del consistori assistents en la sessió del ple
extraordinari de dia 14/06/2019

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

3/2019
ORDINARI
27 de març de 2019
19 h
20h 40
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
Sra. Maria Isabel Florit Ponce
Sr. Marc Riera Pallàs
Sr. Miguel Mariano Vadell
Sra. Antònia Cantallops Llabrés
Sr. Ricardo Riera Pons
Sra. Catalina Pons Febrer

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

Regidors:

Secretaria:
Interventor:

Sra. Ester Allès Coll
Sr. Alfonso Méndez

Desenvolupament de la sessió
1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Pel Sr. Batle es demana si hi ha alguna intervenció en relació a aquest punt d’aprovació de les actes
anteriors de dates 30/01/2019, i 21/02/2019, i no havent cap intervenció es passa a votació.

El consistori per unanimitat de tots els membres que liintegren adopta l’acord d’aprovació de les actes
anteriors
2. DONAR COMPTE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 1 I 2 DE 2019 I EL SEU INFORME
D’ESTABILITAT
Es dona compte dels expedients de modificació pressupostàries 1, i
compte en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda,
Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 20 de març de 2019 i
resolucions de Batlia:

2,de 2019 de les que es van retre
Règim Intern, Cultura, Àrea Social
que fan referència a les següents
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Per resolució de batlia 154 de data 12 de febrer de 2019 s’acordà l’aprovació de la modificació
pressupostària núm. 1/2019, generació de crèdit i transferències de crèdit segons el detall que
en aquella hi figura.
Per resolució de batlia 318 de data 14 de març de 2019 s’acordà l’aprovació de la modificació
pressupostària núm. 2/2019, generació de crèdit i transferències de crèdit segons el detall que
en aquella hi figura.
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El Ple de la Corporació resta per assabentat de les modificacions pressupostàries 1,
2/2019.
i
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PACTE DE FUNCIONARIS I DEL CONVENI
COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL
Es dona compte de la següent proposta esmenada del batle de modificació de l’acord del pacte de
funcionaris i el de conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament des Mercadal, la qual, en la
seva versió original va ser dictaminada en la Comissió Informativa ordinària de Comptes,
Hisenda,
Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 20 de març de 2019, per
3 vots a favor del grup PSOE i 4 abstencions, 2 del grup de l’ENTESA i 2 del grup PP (2).

PROPOSTA ESMENADA PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PACTE DE
FUNCIONARIS I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL
L’AJUNTAMENT DES MERCADAL

DE

Atès que la legislació en matèria de personal de les administracions públiques estableix que els
treballs realitzats fora de la jornada normal de treball seran retribuïts mitjançant gratificacions.
Aquesta retribució està regulada en l’article 46 del pacte de funcionaris i el pacte 29.8 del conveni
laboral, els quals preveu en l’apartat 5 que s’hi exclouen expressament els serveis extraordinaris
realitzats durant les festes de Sant Martí, Sant Antoni i Nadal, que seran objecte d’una gratificació
especial, prèviament acordada entre les parts, que es desenvoluparà de manera reglamentària.
Atès que s’ha acordat en la Comissió paritària de l’Ajuntament des Mercadal, en la reunió del 15
de febrer, l’import que ha de tenir aquesta retribució, que s’incorporarà al pacte de funcionaris
mitjançant un annex per a la policia local i un acord per a la resta del personal municipal.
En base a les anteriors consideracions, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
1. Modificar l’article 15.2 de l’Annex per a la Policia Local del pacte del personal funcionari de
l’Ajuntament des Mercadal, que quedarà redactat en els següents termes:
15.2 Els serveis extraordinaris realitzats:
- per les festes patronals de Sant Martí (10 h) dissabte i diumenge
- per les festes patronals de Sant Antoni (10 h) dissabte i diumenge
es retribuiran, addicionant a la quantitat que correspongui com hora extraordinària,
quantitat màxima de 145 € si es treballen un mínim de 10 hores.
Si durant aquests dos dies es treballa una nombre inferior d’hores,
manera proporcional.

amb la

es el servei es retribuirà de
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2. Modificar l’article l’article 46.5 del pacte de funcionaris i l’article 29.8e) del conveni col·lectiu per
al personal laboral de l’Ajuntament (per a tots els treballadors municipals,
inclosa la Brigada
Municipal, i exclosa la Policia Local), que quedarà redactat en els següents termes:
Article 46.5 del pacte de funcionaris
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Els serveis extraordinaris realitzats:
- per les festes patronals de Sant Martí
- per les festes patronals de Sant Antoni
Es retribuiran, addicionant a la quantitat que correspongui com hora extraordinària,
quantitat màxima de 162,38 € si es treballen un mínim de 8 hores.
Si durant aquests dos dies es treballa una nombre inferior d’hores,
manera proporcional.

amb la

es el servei es retribuirà de

Article 29.8e) del conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament
Els serveis extraordinaris realitzats:
- per les festes patronals de Sant Martí
- per les festes patronals de Sant Antoni
Es retribuiran, addicionant a la quantitat que correspongui com hora extraordinària,
quantitat màxima de 162,38 € si es treballen un mínim de 8 hores.
Si durant aquests dos dies es treballa una nombre inferior d’hores,
manera proporcional.

amb la

es el servei es retribuirà de

INTERVENCIONS

El Sr. Batle explica la proposta i l’esmena de la proposta i diu que es proposa acordar la retribució
pels serveis extraordinaris de Sant Martí i Sant Antoni la quantia de 145€ a percebre per la policia
local i 162,38€ per la resta de funcionaris i brigada o personal laboral si treballen mínim de 8
hores.
Intervé la Sra. Cantallops i demana si en aquestes modificacions entra el càrrec de confiança.
Respon el Sr. Batle que no, que estava inclòs el seu canvi en una altra proposta sobre la
modificació de les bases d’execució si bé aquest es retirarà.
La Sra. Cantallops diu que s’abstendran en aquest punt, i que si bé és una gratificació que es
cobra de fa anys, troba que si s’organitzassin d’altra manera no s’hauria de fer tantes hores extres,
perquè en dos dies entre hores extres i plus per hores extres s’enduen uns 600€. Diu que també
vol dir que amb els membres del propi partit sobre aquest punt tenim punts de vista diferents.
Intervé el Sr. Mariano per dir que també s’abstindran perquè troben que prendre aquest acord a
dos mesos de celebrar-se eleccions locals no és molt convenient, que seria millor que adoptessin
l’acord els nous membres que vinguessin, sense discutir que evidentment s’ha de pagar el treball
que es fa.
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El Sr. Batle diu que entenen l’abstenció que es fa i que si es du ara a aprovació es perquè s’ha
hagut de fer unes reunions amb el personal i uns estudis de comparativa de quanties, inclòs no ha
quedat resolt el tema de les gratificacions per Nadal i Cap d’any.
La Sra. Cantallops diu que també vol que consti amb acta que estan a favor de que es pagui
que es deu, i les feines que es fan.

el
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Passada a votació aquesta proposta esmenada és aprovada per 6 vots a favor delgrup municipal del
PSOE i 7 abstencions, 4 delgrup ENTESA i3 del grup municipalPP.
4.PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL L’ACORD REGULADOR DE CAPS DE SETMANES I
FESTIUS DE LA POLICIA DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL. (TORN DE NIT
TREBALLADA)
Aquest punt pel Sr. Batle es retira de l’ordre del dia
5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2019.
Aquest punt pel Sr. Batle es retira de l’ordre del dia
6. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES
Es dona compte de la següent proposta del batle de reconeixement extrajudicial de factures, la qual,
va ser dictaminada en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura,
Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 20 de març de 2019, per 3 vots a favor del grup
PSOE i 4 abstencions, 2 del grup de l’ENTESA i 2 del grup PP (2).

«PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DIVERSES
FACTURES
1. Atès que s’han presentat en el registre de factures les factures incloses a la relació de factures
núm. 1/2019, amb un import de 12.070,36 euros, totes les factures de la qual són de l’empresa
ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat. Es tracta d’una
prestació de caràcter recurrent que any a any respon a la mateixa necessitat
i el seu import
habitualment supera els 15.000 euros, IVA exclòs. Atès que l’Ajuntament no ha iniciat l’expedient
de contractació, aquest subministrament no està emparat per cap contracte administratiu.
Atès que les esmentades factures compten amb crèdit pressupostari suficient en les aplicacions
pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2019.
2. Atès que en data 10 de juny
del 2016 es va formalitzar el contracte administratiu de
subministrament d’energia elèctrica dels edificis, instal·lacions i enllumenat públic de l’Ajuntament
des Mercadal amb l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, el qual fou prorrogat per un any i finalitzà el
mes de maig. Atès que l’Ajuntament no ha iniciat l’expedient de contractació, aquest
subministrament no està emparat per cap contracte administratiu.
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38.306,91 euros, totes les factures de la qual són de l’empresa ENDESA, SAU pel subministrament
d’energia elèctrica de mercat lliure. Per tant, aquestes factures no estan emparades per
cap
contracte administratiu.
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Atès que les esmentades factures compten amb crèdit pressupostari suficient en les aplicacions
pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2019.
3. Atès que s’han presentat al registre de factures les factures corresponents al capítol 2, incloses
a la relació de factures núm.
6/2019 (amb un import total de 141.878,33 euros), que sumen
27.817,67 €, de les empreses
- Telefónica de España, SA, i Telefónica Móviles España, SA, pel servei telefònic,
- Zardoya Otis, SA i Schindler, SA, pel servei de manteniment d’aparells elevadors
- Mapfre España, compañía de seguros, SA
- Taller Pons Seguí, SL, pel servei de reparació de diversos vehicles municipals
- A. Palliser, SL i Prefabricados Menorca, SL, pel subministrament de materials de manteniment i
obres
- Dielectro Balear, SA, pel subministrament de material elèctric
- Estación Servicio Mercadal, SL o BP Oil España, SA, pel subministrament de combustible les quals
excedeixen constitueixen prestacions de caràcter recurrent que any a any respon a la mateixa
necessitat l’import anual dels quals habitualment supera els 15.000 euros, IVA exclòs.
Atès que l’Ajuntament no ha iniciat l’expedient de contractació, aquest subministrament no està
emparat per cap contracte administratiu.
4. Atès que, l’anterior relació inclou factures de les empreses:
- BALIMSA pels serveis de neteja d’edificis, amb un import de 33.665,78 euros, que va comptar
amb un contracte adjudicat
l’11 d’abril del 2014 i que ha finalitzat. Les darreres setmanes
l’Ajuntament va iniciar la contractació d’un nou contracte, però la licitació ha quedat deserta per la
qual cosa les factures informades no estan emparades per cap contracte administratiu.
- REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal, amb un import de 80.394,88
euros, que va comptar amb un contracte dels anys 2009 al
2018, i que ha finalitzat, sense que
l’Ajuntament hagi iniciat l’expedient de contractació, per la qual cosa les factures que s’informen
no estan emparades per cap contracte administratiu
Les esmentades factures compten amb crèdit pressupostari suficient en les aplicacions
pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2019.
5. Atès que la intervenció ha emès un informe desfavorable, ja que, en uns casos, en no haver-se
produït l’adjudicació de la contractació dels serveis, es tracta d’actuacions nul·la de ple de dret i en
altres eren actuacions sense crèdit pressupostari.
Atès que, malgrat no s’hagi complert amb la tramitació que prescriu la Llei,
les actuacions
esmentades han estat efectivament realitzades i l’Ajuntament no es pot deixar d’abonar-les, ja que
els tercers tenen dret al seu cobrament, per la qual cosa, segons l’art. 23.1.e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim
local i l’art. 60.2 del Reial Decret 500/90, correspon al Ple de l’Ajuntament el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
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1er. Aprovar, el reconeixement extrajudicials de crèdits dels següents dèbits, proveïdors,
conceptes i imports:
- Relació de factures núm. 1/2019, amb un import de 12.070,36 euros, totes les factures de la
qual són de l’empresa ENDESA, Energia XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat
lliure.
- Relació de factures núm. 2/2019, amb un import de 38.306,91 euros, totes les factures de la
qual són de l’empresa ENDESA Energia, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat
lliure.
- factures incloses a la relació de factures núm. 6/2019, amb un import de 27.817,67 euros, de les
empreses Telefónica de España, SA, pel servei telefònic; Zardoya Otis, SA i Schindler, SA, pel
servei de manteniment d’aparells elevadors; Mapfre España, compañía de seguros, SA; Taller Pons
Seguí, SL, pel servei de reparació de diversos vehicles municipals; A. Palliser, SL i Prefabricados
Menorca, SL, pel subministrament de materials de manteniment i obres; Dielectro Balear, SA, pel
subministrament de material elèctric, i Estación Servicio Mercadal, SL o BP Oil España, SA, pel
subministrament de combustible.
- factures incloses a la relació de factures núm. 6/2019, amb un import de 33.665,78 euros, de
l’empresa BALIMSA pel servei de neteja d’edificis.
- factures incloses a la relació de factures núm. 6/2019, amb un import de de 80.394,88 euros, de
l’empresa REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal.»
INTERVENCIONS
El Sr. Batle explica la proposta dient que tal i com ja es va tractar en la comissió d’hisenda
es
tracta de poder pagar factures de serveis ja vençuts, degut al retard que tenim en la contractació
municipal. Com ja s’ha dit varies vegades amb la nova llei
de contractes s’ha endarrerit les
licitacions. Amés com ja se’ls va informar la licitació del servei de neteja d’edificis municipals va
quedar desert, i s’haurà de treure novament, un cop tinguem aprovada la liquidació del pressupost
que aquest divendres sembla que es el darrer dia perquè l’interventor l’acabi. També s’ha
encomanat la redacció del plec de clàusules tècniques del servei de recaptació. Amb l’adhesió que
es va fer a la central de contractació de la FELIB també es vol demanar ajuda per a la licitació del
subministre d’energia d’electricitat.
La Sra. Cantallops diu que en el tema de la neteja van entendre que havia quedar
deserta la
licitació perquè no s’havia tingut en compte la puja dels sous reflectida en el conveni col·lectiu del
personal. Si es que ho va entendre bé.
La Sra. Maribel Florit diu que ells s’abstendran en aquest
punt i entenen que s’ha de dur a
aprovació no obstant haver informe desfavorable de l’interventor. Demanem com s’ha fet en altres
ocasions que quan es redactin els plecs dels diferents serveis, com ara el d’electricitat tenguin en
consideració criteris d’estalvi i d’energia neta, i també en tots clàusules socials.
El Sr. Batle en contestació a la Sra. Cantallops diu que sí que potser que el tema dels sous del
personal de neteja va ser un dels elements de no presentació d’ofertes, però també n’hi va haver
d’altres, com per exemple que amb la nova llei de contractes no es possible l’increment del preu
del contracte amb l’IPC, i ara s’està fent feina per incrementar la partida per pujar el preu de la
licitació.
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Passada a votació aquesta proposta esmenada és
del PSOE i 7 abstencions, 4 delgrup ENTESA i3 del grup municipalPP.

7. MOCIÓ DE L’ENTESA DES MERCADAL I FORNELLS SOBRE EL PROJECTE DE REFORMA
INTEGRAL DEL PORT DE FORNELLS
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Es dona compte de la següent moció del grup ENTESA de Es Mercadal i Fornells, la qual es va
retre compte en la Comissió d’urbanisme i Obres celebrada en data 18 de febrer de 2019, i que es
va dur pel seu debat en el ple extraordinari celebrat a petició d’aquest grup el passat 21 de febrer
de 2019:
Atès que el passat dia 27 de març de 2018 el
ple de l’Ajuntament des Mercadal va acordar
rebutjar la construcció d’un edifici de nova planta a la zona de domini públic Es Pla de Fornells
destinat a donar oferta complementària (bar, cantina, restaurant). Tot i que consideram molt
positiva i necessària la inversió anunciada per Ports IB a Fornells perquè les infraestructures
portuàries estan en molt mal estat, vam presentar la proposta bàsicament per aquests motius:
Després de la desaparició de l’antic restaurant Es Pla, la majoria del
nou edifici dedicat a la restauració en aquell espai.
Consideram que no hem de caure en l’error
coneguda com Es Pla.

poble de Fornells no vol un

de tornar a privatitzar la zona de domini

públic

Consideram que en el segle XXl és inadmissible edificar en primera línia de mar,
cosa que
malmetria l’atractiu de la façana marítima del
poble de Fornells i de la seva badia. Hi ha
alternatives per ubicar els serveis que es considerin necessaris (oficines, serveis públics,
magatzem) en espais més discrets i integrats dins la zona portuària.
Atès que Ports de les Illes Balears no va tenir en compte aquest acord i va licitar la redacció del
projecte de reforma integral del Port de Fornells, que contempla la construcció d’un edifici de
nova planta de quasi 250 m2 a es Pla.
Atès que el passat 6 de febrer el Parlament de les Illes Balears va acordar instar el Govern de les
Illes Balears i l’ens Ports de les Illes Balears a eliminar del projecte de reforma integral del Port
de Fornells, Fase 2, la nova edificació prevista a Es Pla.
Atès que el Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, màxim responsable de Ports de les Illes
Balears, ha declarat públicament que Ports IB no atendrà el mandat del Parlament i que, per
tant, tirarà endavant el projecte de reforma integral del Port de Fornells, Fase 2, que contempla
la construcció d’un edifici de nova planta de quasi 250 m2 a Es Pla.
Atès que el Conseller de Territori, Energia i Mobilitat ha afirmat públicament que el projecte
esmentat està avalat per l’Ajuntament des Mercadal, afirmació que no es correspon amb la
realitat.
Des de l’Entesa consideram que, a més de que seria un error històric permetre la construcció
d’un nou edifici que malmeti la façana marítima de Fornells, l’actitud de l’ens públic Ports IB en la
tramitació de l’esmentat projecte ha estat poc transparent, antidemocràtica i ha intentat
confondre els ciutadans.
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fer constar pública
que aquesta
va ser aprovada per unanimitat
Atès que Ports de les Illes Balears ha sotmès a Per
informació
la acta
tramitació
dels membres del consistori assistents en la sessió del ple
ambiental ordinària el Projecte bàsic de reforma integral delextraordinari
port de Fornells,
Fase 2, per a que
de dia 14/06/2019
les persones físiques i jurídiques que es considerin afectades puguin al·legar
el que estimin
procedent, i que

en aquesta documentació apareix la construcció d’un edifici
de nova planta de quasi
damunt es Pla de Fornells, una part del qual es destinarà a cantina.

250 m2
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Per tot açò, tal com preveu l’article 14 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament des Mercadal, el
Grup Municipal del l’Entesa des Mercadal i Fornells sol·licita la convocatòria del Plenari de
l’Ajuntament des Mercadal en sessió extraordinària, i proposa per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent acord:
1. L’Ajuntament des Mercadal insta el Govern de les Illes Balears i l’ens Ports de les Illes Balears
a no incloure en el projecte de reforma integral del Port de Fornells, Fase 2, cap nova edificació
en superfície a la zona de domini públic Es Pla de Fornells.
2. L’Ajuntament des Mercadal farà arribar aquest acord al Govern de les Illes Balears i l’ens Ports
de les Illes Balears dins el període d’al·legacions establert a l’efecte.
INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Coll i diu que aquesta moció es va deixar damunt la taula en el ple extraordinari del
mes de febrer, per si es podia trobar un acord sobre la construcció de l’edifici de 250m2 a es Pla
de Fornells però com que Ports no ha fet res ens veim obligats a tornar a dur-la a debat. Diu que
el projecte de Ports és dels anys 70, que recorda la construcció dels hotels a Son Bou, com del
segle passat i ara en el context actual és difícil entendre en aquests moments aquest projecte.
El Batle a continuació explica l’esmena que ha presentat i que s’ha repartit als dos portaveus dels
grups de l’oposició i diu que s’ha de partir de que nosaltres, ajuntament, no som administració
competent. I que hem de tenir en compte les nombroses reunions que s’han duit amb Ports i
la
reunió de l’endemà de la celebració del ple de 21/02/2019 amb Ports, representants polítics, veïns
que feien diferents peticions, com ara demanaven punt d’informació turística, servei de
socorristes, ni havia altres que proposaven un museu. Tothom deia sa seva. Diu que a ells no els
il·lusiona que allà a Es pla hi tengui que haver aquest edifici, però entenen que un ports ha de
tenir uns serveis i qui entén quins serveis han de ser és Ports. L’esmena que es presenta va amb
el sentit de que s’ha de tenir en compte el que es va dir i acordar en la junta local de Fornells i
llegeix l’esmena la qual literalment copiada diu:

Esmena de substitució que presenta l’equip de govern a la moció presentada pel
grup Entesa amb
el nombre de registre generald’entrada 569 de data 13-02-2019 sobre “Reforma integral
del Port
de Fornells”, esmena que es presenta per segona vegada ja que la primera vagada la moció va
quedar damunt la taula.
PROPOSTA:
A l’exposició de motiu es demana afegir el
següent canvi:
Atès que la Junta Localde Fornells de dia 12 de juliolde 2018 va aprovar elsegüent acord: donar
suport als projectes delPort de Fornells bàsic de reforma integral
del port de Fornells Fase 1 Fi ase
2 i a l’estudi d’alternatives de la reforma integral Port de Fornells condicionat a que l’edificació
situada a l’àmbit delPla de Fornells no hihagi l’ús de bar, cafeteria, restaurant o cantina. Assumint
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fer constar
que tècnics
aquesta acta
va ser aprovada
també íntegrament els tres informes emesosPer
pels
serveis
municipals
que
i per
es unanimitat
dels membres del consistori assistents en la sessió del ple
extraordinari
puguin remetre’ls a Ports de les Illes Balears segons la petició
feta.de dia 14/06/2019

I a l’apartat d’acord, substituir l’apartat 1 de la següent manera:
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1.

L’ajuntament des Mercadalinsta al Govern de les Illes Balears i l’ens de Ports de les Illes
Balears a assumir el nou informe municipal emès per l’arquitecte municipal en data
05/03/2019 i també l’acord aprovat per la Junta Local de Fornells del dia 12 de juliol de
2018, i sempre que es puguin mantenir els serveis bàsics en seguretat i qualitat al Port,
minimitzar, posar-ho no fixa, o no incloure en el projecte de reforma integraldel Port de
Fornells, Fase 2, cap nova edificació en superfície a la zona de domini públic Es Pla de
Fornells

Nota: Les esmenes podran ser, segons el seu contingut, de supressió, d’addició o substitució.
Diu que s’ha de tenir en compte un segon informe municipal emès per l’arquitecte municipals
El Sr. Coll diu que accepten de l’esmena presentada pel Batle, l’atès, el que disposa l’exposició de
motius, però el problema de la resta del text és que ells no han vist l’informe de l’arquitecte
municipal i si és cert que aquest diu que s’ha de justificar la construcció en part sembla que els hi
dona la raó. Diu però que la resta de l’esmena no poden acceptar-la perquè sembla que els hi
deim a Ports que facin el que vulguin. Aquesta esmena obra la possibilitat a que Ports decideixi el
que vulgui, i per açò no la podem acceptar.
El Sr. Batle diu que d’acord i per tant es debatrà la moció tal i qual la presenta el grup ENTESA.
Intervé el Sr. Ricard Riera i diu que en primer lloc vol agrair la reunió de Ports de l’endemà del ple
de 21/02/2019 i el desplaçament que van fer allà a Fornells. I en segon lloc dir que no està
d’acord amb que Ports pugui fer el que vulgui. Diu que si es llegeixen els escrits enviats a Ports
encara no s’ha justificat per aquests la necessitat per edificar allà damunt tant si es per una
cantina, casino o club d’altern, necessitat senyors. Diu que també s’ha demanat per tres vegades
si es compleix amb l’article 76 de la Llei 10/2005 de si es privatitza o no el port de Fornells.
També fa menció a que en data 20.07.2018 Ports va demanar a la Junta Local de Fornells informe
d’avaluació d’impacte ambiental, sense saber si es va demanar per error o no, igual que es va
demanar aquest informe a l’Ajuntament. Troba que hi ha prou indicis per parlar no de l’acord de la
junta local sinó d’avaluacions d’impacte ambiental
Diu que el PP el mes de juliol de 2018 va presentar al·legacions al projecte es van contestar que
no s’acceptaven perquè es diu que tant els usos de ports privats com públics s’han de regular. Diu
que encara no s’ha contestat la demanda de justificació. Hi ha sembla ser errors en la tramitació
d’impacte ambiental que es sol·licita per la 2ª fase a la Junta local
i no aquí. Tampoc s’ha
contestat si es privatitza o no el port. Diu que ell sí té l’informe de l’arquitecte municipal en el que i
que s’ha de valorar les alternatives. Ports sap que hi ha altres alternatives com el port esportiu a
l’entrada de Fornells. I tos açò no és crítica a l’Alcaldia ni a cap regidor, però vol dir que Ports ho
ha fet malament. Diu que vol donar l’enhorabona al tècnic municipal perquè en el seu informe
amb poques paraules ha estat valent. Vol fer un esmena a a la moció de l’ENTESA :
atès que
08/07/2018 ens van contestar que era un servei necessari i que 4 mesos després de l’avaluació
d’impacte ambiental no han rectificat proposa afegir al punt segon de la moció de l’ENTESA el
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següent:

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat
dels membres del consistori assistents en la sessió del ple
extraordinari de dia 14/06/2019

Que l’Ajuntament des Mercadal acorda instar i enviar pel conductes reglamentaris i urgent al
Consell d’Administració al President, al Vicepresident i Director Gerent de Ports a que s’esmeni el
projecte que està en tramitació administrativa i que s’incorpori l’acord de ple.
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El Sr. Coll diu que accepten l’esmena del PP.
El Sr. Batle diu que ells s’abstendran perquè no ho veuen clar atès que no saben com acabarà. I
nosaltres no som Ports. Nosaltres amb l’esmena que presentàvem dèiem que s’acceptés l’informe
municipal i no vam ser nosaltres que vam dir rés de socorristes, sinó que varen ser uns veïns. Es
demanava que s’estudiassin alternatives i es justifiqués. Sobre el procediment ordinari o urgent de
l’avaluació d’impacte ambiental entén que Ports té uns tècnics que són els que vetlaran per si és
correcte o no el procediment. Volem que l’impacte que es faci allà sigui el menys possible però si
Ports ha de fer uns serveis allà ens agradarà o no però no podem més que opinar o proposar, ja
que Ports és qui ha de gestionar.
El Sr. Coll diu que després de veure l’edifici
que s’està fent ara d’uns tal vegada 60m2 amb
l’impacte que té, molt menys clar veuen l’edifici de davant es pla d’uns 250m2. Demanen que si hi
ha d’haver serveis que no siguin a la primera línia de mar,
i que si es poden fer coses amb
instal·lacions no fixes seria una possible solució. Diu que també els preocupa el que varen llegir en
premsa sobre la privatització dels serveis que per desgràcia és una dinàmica que ve imposada per
Madrid, si bé en aquest cas no.
En relació als informes tècnics municipals sembla que qüestionen el fer de Ports. Tenim por que
l’edifici si s’acaba fent acabi essent una cantina, bar o restaurant, com era l’antic restaurant.
El Sr. Richard Riera diu que l’informe d’impacte ambiental
és molt important perquè reordena
l’impacte de tota la construcció d’allà. Diu que pot demostrar que Ports ja tenia coneixement a
data 09/10/2015 de que hi havia alternatives i que es promouria la revocació de les concessions
pel director gerent.
Intervé el Sr. Batle i diu que no volem que hi hagi algo que tengui impacte. Quan es va cremar
l’edifici vam demanar que la concessió d’allà del restaurant es llevés. La construcció d’abans era de
més de 600m2 i ara hi ha hagut negociacions per anar reduint les dimension de l’edifici fins els
240m2 actuals. Nosaltres tampoc volem l’espigo i el seu impacte, per clar si es allà es perquè deu
ser necessari amb la seva funció, i no som prou coneixedors.. Diu que la por que diu el Sr. Coll ell
també la tenien i la tenim nosaltres que no som competents allà, però sempre podem intervenir
dins les nostres limitacions. Lo de privatitzar nosaltres hem demanat que no es faci i se ens han dit
que no No crec que ens enganin.
El Sr. Mariano diu que nosaltres no som Ports però nosaltres som Ajuntament des Mercadal i vostè
és el Batle des Mercadal i Fornells. Hi pensi bé perquè l’error podria ser molt greu. Diu que troba
que vostès no han tingut prou voluntat de negociar amb Ports i el Conseller tampoc, i tot per
interessos econòmics Creu que és per ben bé pensar-ho.
El Sr. Batle diu que ell ja ha dit el que pensa i les dubtes que tenim, i per açò ens abstendrem. Si
el Sr. Mariano troba que hi ha res més ho digui on ho hagi de dir.

Passada a votació aquesta proposta amb l’esmena delPP és aprovada per 7 vots a favor dels grups
ENTESA (4) I PP (3) i 6 abstencions delgrup PSOE.
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8. ASSUMPTES D’URGÈNCIA:

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat
dels membres del consistori assistents en la sessió del ple
extraordinari de dia 14/06/2019
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8.1 MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL DEL PSOE, L’ENTESA I EL
PP DES MERCADAL I FORNELLS PER ADHESIÓ A L’APLICACIÓ IMMEDIATA DE LES
MESURES URGENTS D’EQUITATS PER A INFANTS 0-3 ANYS.

A continuació i prèvia justificació i votació de la urgència adoptada per unanimitat dels membres
presents es procedeix al debat i votació de la següent moció conjunta de tot el

consistori la qual

literalment copiada diu:

MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL DEL PSOE, L’ENTESA I EL PP
DES

MERCADAL

I

FORNELLS

AL

PLE

DE

LA

CORPORACIÓ

MUNICIPAL

DE

L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
Assumpte: Adhesió a l’aplicació immediata de les mesures urgents d’equitats per a 0-3 i

a un

acord estable per a mantenir l’equitat també per als infants 0-3 anys
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Essent coneixedors de la proposta d’adhesió socials que ha fet públic el Col·lectiu 03 de Menorca,
juntament amb l’Assemblea 03 d’Eivissa i Formentera, a través d’un document en el qual consta el
següent redactat:

“El dia 8 de febrer de 2018 elConseller d’Educació es va comprometre amb els representants
dels professionals ide les famílies d’escoletes de les 4 illes idavant d’UNICEF a incloure l’alumnat
de 1r cicle d’educació infantilcom possibles beneficiaris dels ajuts individuals de menjador del
curs
2018-19.
El dia 22 de maig de 2018 elPlenari del Parlament de les Illes Balears aprovà per majoria instar
al Govern a:
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Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat
dels membres del consistori assistents en la sessió del ple
deextraordinari
menjador
de dia
per14/06/2019
al curs 2018-2019 els

Incloure en la convocatòria ordinària d'ajuts individuals
infants 0-3 anys de les escoletes públiquesprivades.
i
Articular ajudes per a l’escolarització per l’alumnat de 1r cicle d’educació infantil d’escoletes
públiques i privades.
Dotar els Equips d'Atenció Primerenca per al curs 2018-19 fins a assolir un total de 84
professionals amb un determinat criteri
objectiu incrementant aixíen 17 professionals la dotació.
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Posar en marxa la creació de 1.000 places públiques per a infants de 0 a 3 anys.
El dia 30 de Juliol de 2018 la Comissió Tècnica 0-3 creada per la Conferència de Presidents
aprovà un document que es va fer arribar alGovern i en el que se l’instava a protegir la primera
infància mitjançant les següents“MESURES URGENTS D’EQUITAT AL 0-3”:
Incloure l’alumnat de 1r cicle d’educació infantil com a possibles beneficiaris dels ajuts de
menjador delcurs 2018-19
Articulació d’ajuts a l’escolarització (bonificacions, beques,...) per a l’alumnat d’escoletes públiques
i privades.
Ampliar els Equips d’Atenció Primerenca fins a 84 places (augment de 17 professionals).
Posar en marxa de la creació de 1.000 places públiques.

Tanmateix el setembre del 2018 el curs començà sense comptar amb cap de les mesures
d’equitat a 0-3 compromeses pelConseller el 8 de febrer de 2018 niles acordades pelPlenari del
Parlament dia 22 de maig niles proposades també per la Comissió Tècnica 0-3 30
el de juliol.
El dia 18 de Desembre de 2108 el plenari del Parlament acordà de forma unànime incloure
dins els pressuposts del2019 partides compromeses per a les mesures d’equitat ja acordades pel
mateix Parlament el 22 de maig i les proposades també per la Comissió Tècnica 0-3 inclosa una
partida per incentivar la reconversió de les guarderies en escoletes autoritzades.
En els pressuposts de 2019 van quedar incloses, per acord unànime, les següents
partides:
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 48021: Import: 900.000€
Dotació de convocatòria d’ajuts individuals delmenjador d’escoletes públiques
(630.000€) i d’escoletes privades (270.000€)
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 46000: Import: 900.000€
Bonificacions, beques i ajuts per a l’escolarització a escoletes públiques
d’alumnat de famílies amb rendes baixes.
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 48000. Import: 399.168€
Bonificacions, beques i ajuts per a l’escolarització a escoletes privades
d’alumnat de famílies amb rendes baixes.
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 422ª. Import 850.000€
Ampliació de 18 professionals als Equips d’Atenció Primerenca.
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 46000. Import 1.000.000€
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Per ferd’escoletes
constar que aquesta
acta va ser aprovada per unanimitat
Posar en marxa la creació de 1.000 places
públiques.
dels membres del consistori assistents en la sessió del ple
extraordinari de dia 14/06/2019

- SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K SUBCONCEPTE 48000. Import 325.000€
Ajuts per a iniciar la reconversió de guarderies en escoletes autoritzades.
Per tot açò urgim al Conseller d’Educació a fer efectives les mesures urgents d’equitat
que el Parlament ja ha validat dues vegades,l’última, assignant de forma unànime elpressupost
necessaria cada una d’elles.
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L’ interès superior dels infants ha de prevaldre ja!”
Atès que tots els partits polítics de l’Ajuntament
des Mercadal han recolzat sempre les millores
necessàries per als infants més petits de la nostra població,
PROPOSAM recolzar l’adhesió i instar la Conselleria d’Educació del Govern Balear a posar en
marxa les mesures urgents aprovades pel Parlament de les Illes Balears i per a les quals ja hi ha
consignació pressupostària per al 2019:
Incloure l’alumnat de 1r cicle d’educació infantil com a possibles beneficiaris dels ajuts de
menjador del curs 2018-19
Articulació d’ajuts a l’escolarització (bonificacions, beques,...) per a l’alumnat d’escoletes públiques
i privades.
Ampliar els Equips d’Atenció Primerenca fins a 84 places (augment de 17 professionals).
Posar en marxa de la creació de 1.000 places públiques.
El portaveu del PSOE

El portaveu del PP

El Portaveu de l’ENTESA

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. Vinent i diu que avui capvespre mateix ha anat a una reunió amb totes regidors i
regidores d’Educació i algun Batle, amb el Conseller d’Educació i altres representants de tota la
comunitat educativa i ens han explicat les mesures que comporta aquest pla. Que les ajudes per
menjadors sortiran el mes de maig, les de beques el juliol, les d’atenció primerenca, el mes de
setembre i el posar en marxa les quasi 1.000 places d’educador el mes de juliol.
Diu que quant vam redactar i presentar aquesta proposta encara no s’havia firmat l’acord marc,
que ara ja sí està signat i per tant demana si es vol seguir en el debat i la votació d’aquesta
proposta conjunta.
La Sra. Cate Pons diu que si s’ha de presentar per donar més recolzament cap problema per
continuar, però si s’ha ja fet i es troba que no té molt de sentit també es pot reconsiderar.
El Sr. Marc Riera diu que per
educadors.

ell si que la debatria per

donar mes recolzament a tots els

La Sra. Vinent diu que si es així per donar més recolzament és pot aprovar i llegeix el contingut de
la moció.
La Sra. Cate Pons diu que estem contents de que el pacte sigui una realitat perquè el col·lectiu
d’educadors de Balears de 0-3 anys han fet molt bona feina i amés i molt important hi ha hagut
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unanimitat i consens amb tots els grups polítics.Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat
dels membres del consistori assistents en la sessió del ple
extraordinari de dia 14/06/2019

El Sr. Marc Riera diu que li donarem suports. Que l’educació de 0-3 anys
a Menorca som
capdavanters més que qualsevol altra municipi de Balears, i lo bo es que encara estem i seguim
treballant per seguir més endavant. I animem que es segueixi lluitant i a tots els àmbits polítics i
sumant i augmentant esforços.

El consistori per unanimitat de tots els membres que integren
li
acorda aprovar aquesta moció
8.2 PROPOSTA DE BATLIA DEL CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL
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INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE MENORCA PER LA REDACCIÓ DELS
PLANS D’ACCESSIBILITAT MUNICIPAL DE L’ILLA DE MENORCA – PLA INSULAR

A continuació i prèvia justificació i votació de la urgència adoptada per unanimitat dels membres
presents es procedeix al debat i votació de la següent moció conjunta de tot el

consistori la qual

literalment copiada diu:
Atès que mitjançant la Participació ciutadana en la convocatòria realitzada pel Consell Insular, on
per procés democràtic la ciutadania va decidir
a què es destinaria una part del pressupost
municipal o insular, i entre aquests va ser objecte de selecció el Pla insular d’accessibilitat,
denominada «Per una Menorca accessible».
Atès que el Consell Insular juntament amb la Fundació per a persones amb discapacitat de
Menorca, va aportar a la Comissió de Presidents de Corporacions locals de Menorca uns criteris
tècnics «Guia tècnica i pràctica per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i comunicatives» per
a aconseguir que tota Menorca disposi
dels mateixos criteris a l’hora d’aconseguir una illa
accessible per a tots.
Atès que l’objecte d’aquest Conveni és la constitució d'una encomana de gestió a favor del Consell
Insular de Menorca per part de tots els ajuntaments de Menorca, a l'empara de l'article 11 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per a que el Consell contracti la
redacció i aprovi el Pla d’accessibilitat.
Atès que la valoració de la totalitat
de l’encomana,d’acord amb el pressupost previst en els
pressupostos participatius, ascendeix, com a màxim, a la quantitat de 250.000€ del pressupost del
Consell Insular de Menorca, any 2018.
Ateses les anteriors consideracions, PROPÒS:
Aprovar el conveni d’encomana de gestió entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de
Menorca i per a la redacció dels plans d’accessibilitats municipals de l’illa de Menorca que consta a
l’expedient
INTERVENCIONS
Carrer Major, 16 - 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) - Tel. 971.37.50.02 – Fax 971.37.55.76
Correu electrònic: general@esmercadal.es

Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat
dels membres del consistori assistents en la sessió del ple
queextraordinari
quasi bé
els ajuntaments han
de tots
dia 14/06/2019

El Sr. Batle justifica la urgència d’aquesta moció dient
aprovat ja aquesta encomana de gestió al CIM sobre la redacció del pla d’accessibilitat insular, que
és fruit del procés de participació ciutadana, i restem nosaltres per adherir-nos i d’aquí la seva
urgència. Es tractaria d’aprovar si escau l’autorització de l’Ajuntament al CIM per a l’encomana de
gestió en la redacció d’aquest pla, i que aquesta autorització és competència del ple. Diu que el
que farà aquest Pla és aplicar la llei que ja prescriu que els edificis i carrers siguin accessibles.
Amb aquest Pla es reforçarà i/o reafirmarà.
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La Sra. Cantallops diu que votaran a favor,
necessari.

atès que tot el que sigui reforçar l’accessibilitat és

La Sra. Maribel Florit diu que també estan a favor
i alabem que hagi
participació ciutadana del CIM. I que l’instrument que sortirà serà molt útil.

sorgit del procés de

El Sr. Coll diu que va parlar amb un vesí invident i que li va dir que els carrer on viu a es Mercadal
estaven fatal, sense voler dir que la resta de municipis estiguin millor, contestant el Sr. Batle que
és cert i que en els carrers que es fan i els que es faran s’ha de tenir en compte l’accessibilitat.

El consistoriper unanimitat de tots els membres que integren
li
acordar aprovar aquesta proposta
9. PRECS I PREGUNTES

Prec que formula el Sr. Richard Riera al Sr Batle i al Sr. Coll demanant disculpes per no haver
assistit al debat, que és una falta de lleialtat i no es respectuós amb els 4 anys de feina i que tots
sempre hem estat a l’alçada de les circumstàncies.
El Sr. Marc Riera prega sobre la neteja del
teatre de Fornells contestant la Sra. Eulàlia que a
principis de l’estiu de cada anys es sol fer una neteja al teatre. I que el tema de la calefacció s’està
mirant el cost de la seva reparació que sembla que serà més greu dels que ens pensavem.
Prega el Sr. Marc Riera sobre si es pot tenir més control en l’ús que es fa amb el
centre de
convencions atès que un dia entre setmana hi va passar i més que una reunió sembla que es feia
una festa. El Batle diu que en pren nota.

I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
La secretaria

El batle

Ester Allès Coll
Francisco Javier Ametller
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