Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat dels
membres del consistori (13) en la sessió de ple ordinària celebrada el
dia 30/01/2019
La Secretària
Fecha:05/02/2019 12:58:39

ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT (PENDENT DE LA SEVA APROVACIÓ EN
LA PROPERA SESSIÓ QUE ES CELEBRI)
Identificació de la sessió
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Número:
Caràcter:
Dia:
Hora inici:
Hora fi:
Lloc:

12/2018
ORDINARI
28 de novembre de 2018
19 h
20h 25’
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
Sra. Maria Isabel Florit Ponce
Sr. Marc Riera Pallàs
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 (25/07/2018 (PLE EXTRAORDINARI),
25/07/2018, 14/09/2018 (PLE EXTRAORDINARI), 26/09/2018 I 14/11/2018 (PLE
EXTRAORDINARI))
Pel Sr. Batle es demana si hi ha alguna intervenció en relació a aquest punt d’aprovació de les
actes anteriors de dates 25/07/2018, (2 actes), 14/09/2018, 26/09/2018 i 14.11.2018, i no havent
cap intervenció es passa a votació.

El consistori per unanimitat de tots els membres que li integren adopta l’acord d’aprovació de les
actes anteriors
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2. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE
Es ret compte de l’informe del tresorer sobre el període mitjà de pagament del tercer trimestre de
2018 del que es va donar compte en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda,
Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 21 de novembre de
2018.
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El Ple de la Corporació resta per assabentat d’aquest període mitjà de pagament
3. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE RELACIONS DE FACTURES 21, 22, 24, 25 I 26
DEL 2018
Es ret compte de les relacions de factures 21,22, 24, 25 i 26 de 2018 de les que es van donar
compte en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea
Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 21 de novembre de 2018, i que varen ser
aprovades per les següents resolucions de Batlia:
·
·
·
·
·

Per resolució de batlia número 1189 de data 2 d’octubre de 2018 s’acordà l’aprovació de la
relació de factures núm. 21/2018 per import de 301.495,99.- euros.
Per resolució de batlia número 1193 de data 2 d’octubre de 2018 s’acordà l’aprovació de la
relació de factures núm. 22/2018 per import de 12.508,54.- euros.
Per resolució de batlia número 1238 de data 18 d’octubre de 2018 s’acordà l’aprovació de
la relació de factures núm. 24/2018 per import de 239.292,92.- euros.
Per resolució de batlia número 1247 de data 19 d’octubre de 2018 s’acordà l’aprovació de
la relació de factures núm. 25/2018 per import de 189.864,47.- euros.
Per resolució de batlia número 1248 de data 19 d’octubre de 2018 s’acordà l’aprovació de
la relació de factures núm. 26/2018 per import de 24.298,28.- euros.

El Ple de la Corporació resta per assabentat de les aprovacions de les relacions de factures
números 21, 22, 24, 25 i 26/2018.
4. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 14/2018 I 15/2018
Es dona compte dels expedients de modificació pressupostàries 14, i 15,de 2018 de les que es van
retre compte en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura,
Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 21 de novembre de 2018 i que fa
referència a les següents resolucions de Batlia
·

Per resolució de batlia número 1089 de data 7 de setembre de 2018 s’acordà l’aprovació de
la modificació pressupostària núm. 14/2018, generació de crèdit i transferències de crèdit
segons el detall que en aquella hi figura.

·

Per resolució de batlia número 1093 de data 12 de setembre de 2018 s’acordà l’aprovació
de la modificació pressupostària núm. 15/2018, 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 14 i 15/2018.
5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL FONS MENORQUÍ DE
COOPERACIÓ
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Es dona compte de la següent proposta de la regidora de cooperació sobre la ratificació del pla
estratègic del Fons Menorquí de Cooperació, 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 21 de novembre de 2018, per 5 vots a favor del grup PSOE i ENTESA i 2
abstencions del grup PP (2).
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COOPERACIÓ PER L’APROVACIÓ DEL PLA
ESTRATÈGIC DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ 2018-2022
Atès que en data 29 de juny de 2018 es va rebre en aquest ajuntament amb registre d’entrada
número 2631 el Pla Estratègic 2018-2022 del Fons Menorquí de Cooperació que va ser aprovat
unànimement i definitiva per l’entitat el passat dia 24 de maig de 2018.
Atès que des de la constitució del Fons Menorquí de Cooperació, l’Ajuntament és soci de l’entitat i
forma part dels òrgans de govern.
Atès que el Fons Menorquí de Cooperació fa una gran feina en l’àmbit de la cooperació per al
desenvolupament amb els països empobrits, de les emergències i també de la sensibilització de la
ciutadania sobre les causes de les desigualtats i sobre els reptes per a superar-les.
Atès que aquest Pla estratègic està ajustat a les noves realitats i capacitats i dissenyat de manera
coherent amb l’agenda internacional i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i
s’apropia de reptes i cerca incorporar-los, a partir d’una necessària coherència de polítiques, entre
les accions de cooperació que s’impulsin tant dins Menorca, a través de l’educació per a la
ciutadania global, com a l’exterior, mitjançant programes per al desenvolupament humà
sostenible.
Atès que és competència del Ple aprovar l’esmentat Pla estratègic, PROPÒS:
1. Aprovar el Pla estratègic del Fons Menorquí de Cooperació 2018-2022
2. Comunicar aquest acord al Fons Menorquí de Cooperació
INTERVENCIONS
La Sra. Regina explica la proposta i diu que en 25 anys el món ha canviat molt i es va considerar
necessari fer una revisió i crear un nou pla pel període 2018 a 2022 i que es va aprovar en la junta
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del Fons Menorquí el passat mes de maig de 2018
Diu que dins el Pla hi ha el compromís de totes les corporacions locals d’incrementar
progressivament les aportacions a aquest Fons en la mesura de les seues possibilitats.
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Intervé la Sra. Cantallops i diu que es una adaptació a les noves necessitats i que no li veuen cap
problema per a la seva aprovació.
El Sr. Marc Riera diu que des del Fons es fa una molt bona feina, i que en els darrers anys alguns
municipis no Es Mercadal han reduït les seves aportacions, i que hi ha molt més enllà que les
aportacions a projectes del tercer món, com és la formació que es fa, i que donaran suport a
aquesta proposta.
VOTACIÓ

Passada a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat dels membres del consistori
6. MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN SOBRE L’ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES PEL
CLIMA I L’ENERGIA
Es dona compte de la següent proposta del portaveu municipal del grup PSOE sobre l’adhesió al
pacte dels Alcaldes pel clima i l’energia, de la qual es va retre compte en la Comissió Informativa
ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient
celebrada en data 21 de novembre de 2018
Moció que presenta l’equip de govern de l’ajuntament des Mercadal per l’adhesió del
pacte dels alcaldes pel clima i l’energia
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima i
l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives mes ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no
formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació geogràfica,
encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les diferents conseqüències
del canvi climàtic.
Encara que ja s’hagin endegat accions per reduir les emissions, l’adaptació continua essent un
complement a la mitigació necessari i indispensable.
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura,
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sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir,d’aquesta forma, a reduir
la dependència energètica i a protegir als consumidors més vulnerables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a
llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. Es per això que s’ha considerat
que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els
seus esforços.
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L'Ajuntament des Mercadal te la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per
reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a mes de la promoció de fonts
d'energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es compromet a reduir les
seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, així com augmentar la seva resiliència amb
l'adaptació als impactes del canvi climàtic.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa que l’ajuntament prengui el següents
ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament des Mercadal manifesta la seva voluntat d’adherir-se al Pacte dels
Alcaldes pel Clima i l’Energia, per assolir un progres real, en aquest moment, en el
desenvolupament d'energies renovables i ciutats energèticament eficients.
SEGON.- L’Ajuntament des Mercadal fa seus els objectius de la Nio Europea per l’any 2030 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en mes del 40 per cent per
a l’any 2030 mitjanant la millora de l'eficiència energètica i un major us de fonts d’energia
renovables i l’augment de la resiliència mitjanant l'adaptació als impactes del canvi climàtic.
TERCER.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte
QUART.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.
INTERVENCIONS
Diu el Batle que aquesta és una proposta que encara que digui que és de Batles, no és de Batles
sinó dels Ajuntaments i que s’ha tractat en les reunions que es fan amb els Batles, llegint els
quatre punts de la proposta d’acord. Diu que és un pacte molt ampli i creu molt interessant que
l’Ajuntament s’hi adhereixi, i que troba que quasi bé tots els ajuntaments hi estan adherits, pel
que cap a l’any 2030 es pugui arribar a la reducció del CO2.
Intervé la Sra. Catalina Pons, i diu que el PP vol donar suport a sa lluita contra el canvi climàtic, i
s'escalfament de sa Terra, i és per açò que recolzarem aquesta moció i s’adhesió al pacte
d’Alcaldes pel clima i l’energia. Diu que de cada dia més sa gent comença a adonar-se d’aquest
canvi climàtic, però encara estem molt enfora per assolir els objectius i queda molta feina per fer.
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Volem demanar a s’Ajuntament des Mercadal compromís, que es comprometi i faci realitat les
propostes de reduir emissions de CO2 en un 40€ fins l’any 2030 i fer feina perquè els impactes del
canvi climàtic siguin mínims, així com fer arribar a tota sa ciutadania aquesta conscienciació i
sensibilització per tal d’utilitzar i potenciar les energies renovables.
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El Sr. Damià Coll diu que és una proposta ambiciosa, que celebram. Els signataris del Pacte
d’Alcaldes tenen com a objectiu reduir les seves emissions de CO2 en més del 20% el 2020 a
través de l'eficiència energètica i les energies renovables.
Durant 2010 i abans de les eleccions de 2011 des de l’Entesa vam treballar amb aquest tema, vam
demanar varis pressuposts per la redacció d’un Pla d’Acció (que si no record malament costava
entre 10 i 15.000 €) que havia d’aprovar l'Ajuntament dins de l'any següent a la seva adhesió
oficial a la iniciativa, s’havia de fer un inventari municipal d’emissions contaminants, presentar un
informe de seguiment, involucrar la ciutadania perquè participi en el Ple d’Acció, etc. I el Govern
Balear va convocar línies d’ajut per a la redacció de plans d’acció. Però ho vam deixar aparcat per
la proximitat de les eleccions, i després el nou regidor de Medi Ambient ja no en va voler saber
res.
No hem rebut els compromisos del Pacte d’Alcaldes. Són els mateixos que hi havia l’any 2011?
Esperam que aquesta proposta no quedi en paper banyat, que l’equip de govern comenci a fer
feina per tirar-lo endavant, que
Contesta el Batle dient que troba que no és el mateix. Que aquest és molt ample amb un objectiu
cap al 2030. Des de l’Ajuntament s’han fet petites o grans accions com la compra d’un vehicle
elèctric, canvi a leds de les lluminàries públiques, es va posar diferents punts de recarrega
elèctrica, instal·lació de plaques fotovoltaiques. També amb la construcció de la piscina es preveu
que l’aigua s’escalfi amb biomassa. Si bé no s’ha calculat la reducció del consum i a lo millor
estaria bé fer una comparativa.
Creu important que es redueixi el consum i que açò va bé per l’atmosfera. No sap si és
exactament aquest pacte el de l’any 2011.
El Sr. Damià Coll diu que estaria bé fer catàleg d’emissions, que troba que son per dos anys, i que
estaria bé tenir un pla d’acció per veure si es compleix i es fan les actuacions.
VOTACIONS

Passada a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat dels membres del consistori
7. MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Es dona compte de la següent moció de l’equip de govern amb motiu del dia 25 de novembre dia
internacional contra la violència de gènere, de la qual es va retre compte en la Comissió
Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi
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Ambient celebrada en data 21 de novembre de 2018,
MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL AMB
MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Tots els dies de l’any haurien de ser el dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència
de Gènere.
El Grup Socialista vol manifestar el seu ferm compromís amb les dones víctimes d’aquesta xacra
social que ha de ser eradicada. I per aquest motiu, necessitam el compromís individual de tota la
ciutadania, homes i dones, i el compromís col·lectiu de tota la societat. No tan sols un dia, sinó
que tots els dies de l’any. La violència masclista ens interpel·la a tots i totes i la nostra obligació és
combatre-la amb tots els mitjans, començant per les administracions,cadascuna, des de les seves
competències.
Per al PSOE, garantir una vida lliure de violència per a les dones, els seus fills/es, és un objectiu
prioritari. No serem una democràcia plena mentre hi hagi dones amenaçades i insegures i mentre
algunes d'aquestes dones acabin assassinades.
La violència de gènere no té cabuda en la societat que volem ser, ni en la democràcia que volem
consolidar. Eliminar-la de les nostres vides i protegir les víctimes no és una opció, és una obligació.
Les dones tenen dret a viure en llibertat i al fet que les seves vides no estiguin en perill pel fet de
ser dones.
El combat contra la violència masclista i l'atenció a les víctimes no podrà avançar si no
s'estableixen mecanismes de coordinació entre les diferents administracions amb competències en
la matèria. Totes les institucions han de remar juntes en aquest objectiu, per sobre de
plantejaments polítics i estratègies. I perquè això sigui possible, cal dotar les administracions dels
recursos econòmics i del personal especialitzat que es requereix.
El Congrés i el Senat van aprovar fa un any les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de
Gènere amb un ampli consens entre tots els grups.
Des de juny de 2018, Espanya compta amb un nou Govern. Un govern feminista compromès amb
la igualtat i entestat a acabar amb la violència de gènere. De les paraules s'ha passat als fets. De
l'immobilisme a l'acció i s'han posat en funcionament moltes de les mesures del Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere.
A la reunió de la Conferència Sectorial d'Igualtat celebrada el passat 31 de juliol, a la qual també
van assistir representants de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), es van
acordar per unanimitat els criteris per al repartiment dels 100 milions d'euros corresponents a les
comunitats i ciutats autònomes previstos en el Pacte d'Estat, i es va distribuir el fons procedent de
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la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere de 9,5 milions d'euros. De la mateixa
manera, es van aprovar els criteris per al repartiment dels 20 milions d'euros previstos per als
ajuntaments.
El 3 d'agost es va aprovar un Reial Decret Llei que ja ha estat convalidat per unanimitat al Congrés
dels Diputats, que:
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Retorna les competències als ajuntaments en la promoció de la Igualtat i la lluita contra la
Violència de Gènere, i estableix el repartiment dels 20 milions d'euros compromesos en el Pacte,
que es doblaran fins a 40 milions l'any que ve. Els ajuntaments són una peça imprescindible en
aquesta batalla, el primer recurs i en ocasions l'únic, que tenen al seu abast les víctimes.
Modifica la Llei Integral contra la Violència de Gènere per millorar l'assistència en els processos
judicials i facilitar l'accés als recursos d'assistència, a l'introduir que l'acreditació de situacions de
violència pugui realitzar-se a efectes administratius mitjançant informe dels serveis socials o dels
serveis d'acollida. D'aquesta manera es facilita l'accés a drets laborals i prestacions de la Seguretat
Social.
Modifica el Codi Civil perquè els menors exposats a violència de gènere només necessitin el permís
d'un progenitor per rebre atenció psicològica. Un maltractador no pot ser un bon pare.
Aquest decret llei està sent tramitat al Congrés dels Diputats com a Projecte de Llei, tal com va
plantejar el Govern, amb l'objectiu que es puguin incorporar al mateix la resta de mesures del
Pacte d'Estat que requereixen modificacions legals.
D'altra banda, s'ha tornat a posar en funcionament l'Observatori de Salut de les Dones. També
s'ha previst solucions habitacionals per a dones víctimes de Violència de Gènere dins del Pla
Estatal d'Habitatge. I el proper curs escolar comptarà amb assignatures en valors i drets d'igualtat.
De la mateixa manera, a hores d'ara, s'està tramitant al Congrés dels Diputats la Proposició de Llei
del Grup Parlamentari Socialista per reformar la Llei orgànica del poder judicial, amb l'objectiu de
formar els jutges i magistrats en matèria d'igualtat, així com per augmentar el nombre de jutjats
penals especialitzats en violència masclista.
També recentment, el Congrés dels Diputats ha admès a tràmit la Proposició de Llei del Grup
Parlamentari Socialista per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el
treball i l'ocupació, per avançar en la igualtat efectiva en l'àmbit empresarial i laboral.
A més a més, en l'avanç dels Pressupostos per 2019, el Govern d'Espanya s'ha compromès a
finançar de manera completa el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i incrementar aquesta
partida, de manera que els ajuntaments passaran a percebre el doble, és a dir 40 milions d'euros
en 2019.
En definitiva, Consens, sí, però responsabilitat i celeritat, també. Urgència, eficàcia, lleialtat al
Pacte d'Estat i compromís polític
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Per tot això, des del Grup Municipal Socialista des Mercadal i Fornells proposem per a la seva
aprovació pel Ple els següents acords:
1.- Que el Govern continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte d'Estat contra la Violència
de Gènere tant en l'àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de protecció, conscienciació i
sensibilització social.
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2.- Instar les Corts Generals a agilitzar tots els canvis legislatius impulsats pel Govern per poder
aplicar les mesures contingudes en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere a la major
brevetat.
3.- Instar al conjunt dels grups parlamentaris de les Corts Generals a tramitar els pressupostos
generals de 2019, que suposaran un increment de les partides destinades a comunitats autònomes
i ajuntaments per a la lluita contra la Violència de Gènere.
4.- Que el Govern insti als mitjans de comunicació a evitar aquells continguts que transmetin un
estereotip de relacions de parella basat en comportaments masclistes.
5.- Traslladar la Moció i la seva aprovació al president del Govern, la vicepresidenta del Govern i
ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, i al President de la Federació Espanya
de Municipis i Províncies (FEMP).»
INTERVENCIONS
La Sra. Vanessa Vinent dona lectura de la moció que s’ha transcrit.
Intervé la Sra. Catalina Pons que diu, el PP vol donar suport i recolzament a aquesta moció i
aprofitar per transmetre i expressar la seva enèrgica repulsa i sa nostra condemna per la mort
violenta d’aquestes 44 dones, víctimes a mans de les seves parelles o ex parelles. Sa mort d’una
persona en aquestes condicions sol tenir darrera un llarg recorregut de patiment callat. Són fets
dramàtics que succeeixen amb una freqüència alarmant, i és per això que hem de prendre
consciència des gran problema social i entre tots implicar-nos en la solució. Diu que ses
administracions des de tots els àmbits, han d’oferir a aquestes víctimes serveis, solucions i
protecció i treballar diàriament per l’eradicació d’aquesta lacra social, però cap esforç ni acció
institucional serà fructífera sense implicació, col·laboració i conscienciació de la ciutadania i la
societat en el seu conjunt.
Sa violència de gènere és un problema públic i social en el que hem d’actuar tots. Hem de seguir
prenent consciència en que estem davant un delicte. Amb el suposat increment de l’aportació
econòmica destinat a aquest tema, l’Ajuntament des Mercadal podria treballar en campanyes de
sensibilització social, planificació d’accions preventives, creació plans municipals contra la violència
de gènere, etc etc.
Per desgràcia encara queda molta feina de conscienciació per fer i des d’aquí el PP brinda la seva
ajuda i recolzament per poder treballar tots junts i dir prou ni una més.
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La Sra. Maribel Florit diu que estan totalment d’acord i s’ha de fer feina perquè aquesta lacra
social desaparegui i que ojala mai es sentís parlar perquè voldria dir que no existeix aquesta lacra
VOTACIONS

Passada a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat dels membres del consistori
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8. MOCIÓ DEL GRUP PP DES MERCADAL I FORNELLS
Es dona compte de la següent moció del grup PP de Es Mercadal i Fornells, de la qual es va retre
compte en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea
Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 21 de novembre de 2018,
MOCIÓ SOBRE LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A MENORCA QUE
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT DES
MERCADAL I FORNELLS.
Del diumenge dia 28 d’octubre al dimarts dia 30 l’illa de Menorca va patir la interrupció del
subministrament d’energia elèctrica més greu i de major impacte i afectació que ha sofert, amb
una durada de 56 hores; milers de famílies perjudicades, i la interrupció de l’activitat a una gran
part del territori insular.
L’origen d’aquest tall en el servei elèctric va ser un cap de fibló al municipi d’Alaior, que ocasionà
greus danys materials i provocà la caiguda de torres d’alta tensió, gestionades per Red Eléctrica.
Van quedar aturades les subestacions d’Endesa de Ciutadella i Es Mercadal, i van deixar sense
electricitat els municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn i també Alaior, amb més
50.000 usuaris afectats i perjudicats.
Uns fets que han posat de manifest la vulnerabilitat energètica de Menorca, així com la imprevisió i
la ineficaç resposta de les administracions i autoritats responsables, amb un incomprensible retard
en actuar i aplicar mesures per a restablir el subministrament mentre es procedia a reparar les
xarxes d’alta tensió.
Cal tenir en compte que el fet de no estar operatiu l’enllaç submarí amb Mallorca agreuja la
situació d’aïllament i vulnerabilitat energètica de Menorca.
Tota vegada que no disposam d’aquest enllaç submarí Mallorca-Menorca, el passat 8 de gener -fa
nou mesos- el conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern balear, Marc Pons, juntament
amb la presidenta des Consell insular, Susana Mora, van anunciar el «compromís» de la Secretaria
d’Estat d’Energia d’aprovar un pla de contingència amb el doble objectiu de garantir el servei
elèctric de tota Menorca i també actuar amb rapidesa i eficàcia en cas de produir-se la interrupció
del subministrament.
Aquest «compromís» implicava la creació d’una comissió de coordinació amb la participació de
responsables del Ministeri per a la Transició Energètica, el Govern balear i el Consell de Menorca
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que havia d’impulsar la instal·lació del cable submarí i dissenyar, redactar i preveure el contingut,
recursos i mesures del pla de contingència.
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La realitat, tal com es va comprovar a partir del diumenge 28 d’octubre, ha estat una altra: no hi
va haver capacitat de reacció i el pla de contingència no va funcionar, tota vegada que durant 56
hores més de 38.000 usuaris (comptabilitats com a comtadors únics) van quedar sense electricitat
i altres serveis essencials.
Moltes famílies, escoles, empreses, botigues i oficines, amb una major incidència als municipis de
Ponent de l’Illa per la durada, van quedar durant quasibé tres dies sense llum, sense aigua, sense
telefonia i sense connexió a Internet; uns fets gravíssims i lamentables que no es poden tornar a
repetir.
Aquest desastre, amb danys i perjudicis a tots els àmbits i sectors, posa de manifest el fracàs del
pla de contingència així com la negligència i la imprevisió de la comissió de coordinació, amb una
directe responsabilitat del conseller d’Energia de Balears, Marc Pons, i la presidenta del Consell,
Susana Mora.
El Partit Popular denuncia que la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, enlloc d’haverse desplaçat a Menorca a primera hora del matí del dilluns 29 d’octubre, va preferir quedar a
Mallorca, i no va venir a Menorca fins dilluns capvespre, obligant a repetir una reunió celebrada el
matí, per a fer-se una fotografia.
Lamentam i denunciam també la manca d’autocrítica dels responsables polítics del Govern balear i
del Consell de Menorca, que només saben dir que la culpa és de l’anterior president del Govern
d’Espanya, Mariano Rajoy, però no demanen perquè no ha funcionat el pla de contingència
anunciat per ells mateixos el gener d’enguany.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta aquestes
PROPOSTES D’ACORD:
1.- L’Ajuntament des Mercadal insta al Govern d’Espanya, al Govern de les Illes Balears i al Consell
de Menorca a redactar i fer públic un pla de contingència que sigui realment eficaç i preventiu;
amb les MESURES i RECURSOS necessaris per a garantir el subministrament elèctric a Menorca i el
seu restabliment en cas d’interrupció; i amb l’objectiu d’evitar que es torni a repetir la manca de
servei elèctric patida pels menorquins del 28 al 30 d’octubre.
2.- L’Ajuntament des Mercadal insta al Govern d’Espanya, al Govern de les Illes Balears i al Consell
de Menorca a agilitzar i accelerar la instal·lació d’un nou enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca.
3.- L’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a aprovar, a la major brevetat
possible, una línia d’ajuts per fer front als danys materials i les pèrdues que han sofert els afectats
pel cap de fibló del 28 d’octubre i la interrupció del subministrament elèctric a Menorca.
INTERVENCIONS
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La Sra. Antònia Cantallops diu que el PP va preparar aquesta moció just després del tall del
subministrament que hi va haver i que hi ha canvis per les actuacions fetes després pel Consell i
llegeix les propostes d’acord
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El Sr. Lluís Arjona diu que es proposa unes esmenes a la moció i que s’ha lliurat i passat a tots els
grups municipals, donant lectura d’aquesta proposta d’esmenes.
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN A LA MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP PP AMB EL NOMBRE DE REGISTRE GENERAL D’ENTRADA
E2018004699 DE DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2018 SOBRE “LA DARRERA GREU
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A MENORCA”
Es proposa substituir la proposta d’acord amb els següents canvis:
Ø Modificar el paràgraf setè d’antecedents de la següent manera:
“Moltes famílies, escoles, empreses, botigues i oficines, amb una major incidència als
municipis de Ponent de l’illa per la durada, van quedar durant quasi bé tres dies sense
llum, alguns pobles sense aigua, sense telefonia i sense connexió a Internet; uns fets gravíssims
i lamentables que no es poden tornar a repetir.”
Ø Modificar el paràgraf vuitè d’antecedents que quedaria:
“Aquest desastre, amb danys i perjudicis a tots els àmbits i sectors, posa de manifest
l’insuficient pla de contingència existent per part del Govern d’Espanya, el Govern Balear i
el Consell Insular”
Ø Eliminar el paràgraf novè que diu:
“El Partit Popular denuncia que la presidenta del Govern balear….”
Ø Eliminar el paràgraf desè que diu:
“Lamentam i denunciam també la manca d’autocrítica dels responsables polítics del Govern
Balear….”
Ø Mantenir els apartats 1 i 2 de la proposta d’acords, i modificar el tercer que quedaria de la
següent manera:
“L’ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a mantenir o ampliar la línia
d’ajuts per fer front als danys materials i les pèrdues que han sofert els afectats pel cap de
fibló del 28 d’octubre i la interrupció del subministrament elèctric”.
La Sra. Cantallops diu que accepten aquestes esmenes a la seva moció però vol fer una esmena a
l’esmena de l’equip de govern, on diu mantenir o ampliar, millor que digui a millorar.

El Sr. Damià Coll diu que el relat de la moció del PP comença el 28 d’octubre, però nosaltres creim
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que s’ha recordar algunes dades anteriors per entendre la situació actual. L’enllaç elèctric amb
Mallorca va entrar en servei l’any 1975. En els darrers anys la seva potència estava limitada a 35
MW per mor de l’antiguitat del cable, i en els darrers anys només aportava el 14% de la demanda
d’energia elèctrica de Menorca, realitzant funcions més d’estabilització i regulació de la xarxa.
L’any 2016 l’ancora d’una embarcació va seccionar un dels cables, provocant un fuga d’oli molt
greu. Aquest cable va quedar fora de servei i no és reparable.
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El mateix any, Red Eléctrica detectà fugues importants d’oli refrigerant en els trams terrestres d’un
dels cables restants especialment greus a la zona de Cala Esquida, a Mallorca. Es reparen els
trams afectats i es recupera l’operativa de l’enllaç.
Poc temps després, Red Eléctrica detectà greus deficiències en el cable que podien tenir
conseqüències ambientals molt greus, per la qual cosa decideix desconnectar el cable submarí que
ens unia amb Mallorca.
A partir d’aquí Menorca està funcionant com a sistema elèctric aïllat. Això vol dir que l’estabilització
i regulació de la xarxa ha d’efectuar-se exclusivament amb mitjans locals, el que implica
augmentar les hores de funcionament dels generadors de la central de Maó. S’han incrementat les
emissions de CO2 i altres gasos contaminants a l’illa, i s’incrementa el risc de ZERO a Menorca,
situació que correspon a un tall total de tensió per col·lapse del sistema elèctric. Cosa que vam
poder comprovar fa unes setmanes.
I per acabar d’agreujar el problema, la central tèrmica de Gesa Maó està obsoleta. Si el 31 de
desembre de 2019 no s’acompleix la directiva comunitària que exigeix la reducció d’emissions de
gasos contaminants els generadors de la central hauran de deixar de funcionar.
Deim tot açò perquè en aquest context, nosaltres pensam que tirar-se els trastos pel cap després
del cap de fiblo de fa unes setmanes no serveix de res. En els darrers anys tan PP com PSOE han
governat a totes les institucions i no han solucionat el problema de la fragilitat del sistema elèctric
a Menorca. També volem recordar que Mallorca està connectada elèctricament amb la península; i
que Eivissa té connexió elèctrica amb Mallorca i un gasoducte amb la península. I que Més per
Menorca, a través dels diputats d’Esquerra Republicana de Catalunya en el Congrés, va presentar
una esmena als pressupost general de l’Estat de 2018, és a dir, fa un any, proposant incorporar
200 milions d’euros per millorar la infraestructura del sistema elèctric de Menorca, inclòs el cable
elèctric que connecta amb Mallorca. I aquesta proposta va ser votada en contra per PP i PSOE.
Per tant, està molt bé presentar ara mocions acusant els altres per lo malament que ho han fet,
però, ara és hora Pere meu! Després de posar un impost al sol, de beneficiar descaradament les
multinacionals elèctriques i de no haver millorat el sistema elèctric de Menorca en molts anys
aquesta proposta és, com a mínim, sorprenent. És possible que el Pla de Contingència no hagi
funcionat prou bé, però aquest no és el quid de la qüestió.
El que nosaltres esperam a partir d’ara és que sobretot PSOE i PP es posin les piles i realment
defensin els interessos de Menorca, cosa que fins ara no ha passat, i aquest n’és un exemple clar.
I que les administracions públiques no posin més obstacles a la generació d’energies renovables.
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El Sr. Arjona diu que del que es tracta és de que no torni a passar, i que no s’ha de fer debat.
La Sra. Cantallops diu que l’ENTESA ha fet tres pactes de govern i té diputats autonòmics. I que el
Senat ha demanat un segons cable.
El Sr. Damià Pons diu que l’ENTESA no ha tingut mai cap senador, i s’ha de mirar cap al futur.
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VOTACIONS

Passada a votació aquesta proposta amb les esmenes fetes és aprovada per unanimitat dels
membres del consistori
9. MOCIÓ DEL GRUP ENTESA DES MERCADAL I FORNELLS
Es dona compte de la següent moció del grup Entesa de Es Mercadal i Fornells, de la qual es va
retre compte en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura,
Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 21 de novembre de 2018,
PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA DES MERCADAL I
FORNELLS AL PLE DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL
Assumpte: restaurar un antic abocador il·legal de peltret a Fornells.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Just al costat del cementeri de Fornells s’ha consolidat al cap dels anys un abocador il·legal de
restes de material de construcció. Es troba dins una ANEI, en un itinerari utilitzat per molta gent
per passejar per la vorera del mar fins la urbanització Platges de Fornells i és visible sobretot des
de la zona des Guix.
Tot i que la vegetació ha anat tapant part del material dipositat, es poden veure restes de runa
per la qual cosa té un impacte visual molt important (veure annex fotogràfic).
Tot i que és molt difícil restituir al cent per cent el paratge original, ja que durant anys s’han
dipositat en aquest lloc moltes Tm. de peltret, és necessari dur a terme alguna actuació per
clausurar definitivament l’abocador i restaurar ecològicament aquest indret.
Aquest abocador es troba a l’interior d’una propietat privada, però atès que en el seu moment
l’Ajuntament des Mercadal no va prendre les mesures necessàries per controlar aquesta activitat
il·legal, consideram que és aquesta administració qui ha d’actuar per dur a terme la seva
restitució, si és possible amb la col·laboració d’altres administracions.
L’Ajuntament des Mercadal hauria d’incloure una partida econòmica en el capítol d’inversions del
pressupost municipal de 2019 per dur a terme aquesta actuació. I al mateix temps intentar
aconseguir finançament per part d’altres administracions, com per exemple, de l’Impost Turístic
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Sostenible.
Per tot això, el Grup de l’Entesa des Mercadal i Fornells presenta davant el Plenari de
l’Ajuntament des Mercadal per al seu debat i aprovació, si escau, la següent
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PROPOSTA D’ACORD
·

L’Ajuntament des Mercadal inclourà en el pressupost municipal de 2019 una partida
econòmica per a la redacció del projecte tècnic, així com per dur a terme les tasques de
restauració ecològica de l’antic abocador de peltret il·legal existent al costat del cementeri
de Fornells.

·

L’Ajuntament des Mercadal sol·licitarà a la Conselleria de Medi Ambient del Consell Insular
de Menorca la seva supervisió i assessorament per dur a terme aquesta actuació.

INTERVENCIONS
El Sr. Damià Coll diu que es demana la restitució de l’abocador i que fos un tècnic que redactés el
projecte per fer aquesta. Diu que aquest abocador està en propietat privada i que potser
estrictament hauria de ser ell però si ell no ho ha fet, l’Ajuntament hauria de tenir la iniciativa
d’aturar-ho. Es demana la inclusió en els pressupostos de 2019 d’una partida econòmica per a la
redacció del projecte tècnic.
Intervé el Sr. Richard Riera dient que el PP estan d’acord i que és un atemptat. Diu que vol per
tres puntualitzacions: Una, que la propietat privada al millor és l’accés i no l’abocador en si mateix,
Segon que l’Ajuntament si va fer algunes actuacions, i tercera, troba que es Costes, l’administració
competent que hauria de fer un pla de restauració, i que seria interessant que la proposta anés
dirigida també cap a aquesta administració.
El Batle diu que veuen aquesta moció bé. Que l’Ajuntament ha fet feina durant un any i mig amb
un avantprojecte on es tracta la restauració ambiental de l’abocador. Aquest projecte bàsic fa
referència a la restitució i l’adequació i la senyalització del camí que hi va, i que aquest camí no es
camí de Cavalls. Diu que hi ha una petició de la propietat dels terrenys de que d’aquest camí es
faci càrrec l’Ajuntament. Diu que hi ha alguns punts perillosos i s’ha fet feina ens aquests i situació
de l’abocador. I demana que s’afegeixi el del finançament dirigit a altres administracions.
Intervé el Sr. Damià Coll i diu que es comprometi l’Ajuntament en la redacció del projecte executiu
per restaurar antic abocador. Entenen que deu ser complicat encaixar dins els pressupostos del
2019 una partida grossa pel projecte, però al manco que s’adopti el compromís. Diu que en relació
al que ha dit el Sr. Riera no sabria que dir si és de domini públic de Costes o d’altres dominis, i si
fos de Costes evidentment reclamar-hi.
El Sr. Riera diu que el difícil d’aquest abocador és l’accés.
El Batle diu que entén que podem incorporar el compromís de redactar el projecte executiu. I que
sembla ser que una gran part dels terrenys són de propietat privada. Si fossin públics seria més
fàcil.
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El Sr. Damià Coll diu que desconeix el tema de la propietat del camí i sí de la dificultat d’accés i del
que és una mica arriscat aquest camí.
VOTACIONS

Passada a votació aquesta proposta amb l’esmena del PSOE és aprovada per unanimitat dels
membres del consistori
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10. ALTRES ASSUMPTES (RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE VÀRIES FACTURES)
El Sr. Batle abans de la votació de la urgència en l’odre del dia d’aquesta proposta sobre el
reconeixement extrajudicial de vàries factures, explica els motius de la urgència, dient que és una
proposta, l’informe de la qual de l’interventor municipal, ja es va explicar en la comissió
informativa, havent-se redactat la proposta a l’endemà.
VOTACIONS DE LA URGÈNCIA

Passada a votació la inclusió en l’ordre del dia d’aquesta proposta per urgència és aprovada per
unanimitat dels membres del consistori
PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DIVERSES
FACTURES
1.Atès que per Decret de batlia d’11 d’abril de 2014 es va adjudicar el contracte del servei de
neteja de diversos edificis municipals de l’Ajuntament des Mercadal a BALIMSA, per un import
anual de 201.994,82 euros, IVA inclòs, la qual cosa suposa un import mensual de 16.832,90 €
(13.911,49 € més IVA).
Atès que el contracte, que s’inicià l’1 d’agost i segons la clàusula 6 del Plec de clàusules la durada
del contracte és de tres anys, amb una possible pròrroga d’un any, la qual s’acordà el 16 de maig
del 2017, per la qual cosa el contracte finalitza el 31 de juliol del 2018, sense que s’hagi iniciat la
contractació d’aquest servei.
Atès que, amb posterioritat al 31 de juliol, s’ha presentat al registre de factures d’aquest
Ajuntament les factures núm. 18 3120 i 18 3497, amb un import de 16.832,89 euros cadascuna,
de l’empresa BALIMSA pels serveis de neteja d’edificis dels mesos de setembre i octubre. Per tant,
aquesta factura no està emparada per cap contracte administratiu.
Atès que l’esmentada factura compta amb crèdit pressupostari suficient en l’aplicació
pressupostària 50 920 22700 CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS, dotada en el
pressupost inicial del 2018.
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
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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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Atès que amb posterioritat a la finalització del contracte s’han presentat al registre de factures les
factures incloses a la relació de factures núm. 27/2018, amb un import de 41.863,23 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.
Atès que les esmentades factures compten amb crèdit pressupostari suficient en les aplicacions
pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2018.
3. Atès que s’han presentat en el registre de factures les factures incloses a la relació de factures
núm. 23/2018, amb un import de 21.601,28 euros, totes les factures de la qual són de l’empresa
ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat. 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 2018.
4. Atès que el 30 de novembre del 2017 va tenir entrada la factura núm.
F170000457,corresponent al capítol 6, amb un import de 5.586,05 euros. Atès que no comptava
amb dotació pressupostària suficient, no fou aprovada i es va comptabilitzar en el compte 4130 de
la comptabilitat financera de l’Ajuntament. En la modificació de crèdit 6/2018 fou dotat crèdit
pressupostari suficient.
5. Atès que el 13 de novembre de 2017 es va justificar de forma correcta la subvenció concedida
al Consell Insular de Menorca pels jocs IGA. Segons el pacte tercer, l’Ajuntament es compromet a
aportar 2.700 €. Atès que no comptava amb dotació pressupostària suficient, no fou aprovada i es
va comptabilitzar en el compte 4130 de la comptabilitat financera de l’Ajuntament. En la
modificació de crèdit 6/2018 fou dotat crèdit pressupostari suficient.
6. 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.
En base a les anteriors consideracions, es proposa acordar:
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1er. Aprovar el reconeixement extrajudicials de crèdits dels següents dèbits, proveïdors, imports i
conceptes:
- F 18 3120, per un import de 16.832,89 euros, de l’empresa BALIMSA pels serveis de neteja
d’edificis del mes de setembre.
- F 18 3497, per un import de 16.832,89 euros, de l’empresa BALIMSA pels serveis de neteja
d’edificis del mes d’octubre.
- Relació de factures núm. 27/2018, amb un import de 41.863,23 euros, totes les factures de la
qual són de l’empresa ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure.
- Relació de factures núm. 23/2018, amb un import de 21.601,28 euros, totes les factures de la
qual són de l’empresa ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat
regulat.
- F 17 000457, per un import de 5.586,05 euros, de Juan Mora, SA, per la liquidació del projecte
menor d’obres adjudicat per 55.902,00 euros
- Al Consell Insular de Menorca, per import de 2.700 € pels jocs IGA.
INTERVENCIONS
La Sra. Antònia Cantallops intervé i demana explicacions a l’interventor municipal sobre el punt 5
del seu informe.
L’interventor diu que és una factura que correspon a una liquidació d’una obra que no hi havia
pressupost. Era a final d’any i no es podia aprovar una modificació pressupostària. Es va tenir en
compte com a partida comptabilitzada.
Intervé la Sra. Maribel Florit i diu que s’abstindran i que posin fil a s’agulla amb els concursos i que
no sigui una dinàmica de cada ple els reconeixements extrajudicials de factures amb informes
desfavorables de l’interventor.
El Batle diu que està totalment d’acord amb el que es diu i que com més prest s’ha de resoldre
La Sra. Cantallops diu que entenen la dificultat i per açò recolzaran aquesta proposta
VOTACIONS

Passada la proposta a votació es aprovada per 9 vots a favor del PSOE i PP i 4 abstencions del
grup de l’ENTESA
11. PRECS I PREGUNTES
Precs i preguntes de la Sra. Cantallops
·

Demana per si el tema de les antenes de Cala Tirant ja està aclarit. Diu el Batle que sembla
que sí, que falten el emissors. Que va tenir contacte amb els de MOVISTAR Espanya, i que
han de posar-se en contacte amb els instal·ladors i que l’equip de govern té més interès
que ningú.
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·

·

Demana si es té intenció de fer net el Torren abans de que torni a ploure. El batle diu que
ha estat fins ara molt crític amb Recursos Hídrics però ara no ho pot ser, perquè ha fet
moltes actuacions a Es Mercadal, com ara la neteja de Torrent de Ses Salines, i altres. Diu
que no podem estar descontents perquè s’ha fet molta feina i que demanaran més.
Prega la Sra. Cantallops que l’assistència sanitària segons informa usuari a Fornells s’ha
disminuït, i si faran res al respecte. Respon el Sr. Javier Periañez dient que sí que se sap
que des de un mes s’ha canviat l’horari i que es va demanar a la regidora de Fornells, la
Sra. Laly si sabia si hi havia alguna queixa d’usuaris. Que demanaran a IB Salut avam que
passa amb aquest canvi d’horari d’atenció. El Batle explica que ara es fa per IB Salut lo de
sa recollida de sang, i contesta la Sra. Cantallops que malament si aquest municipi perd
recursos.
Prega que es faci arribar a IB Salut sobre la mesura de que arribi un metge que pugui fer
les valoracions de situacions d’emergència

Precs i preguntes del Sr. Richard Riera
·

Demana sobre les actuacions a la Torre de Fornells

Precs i preguntes del Sr. Marc Riera
· Prega que les paperers de Biniaumaia al costat de les pistes de pàddel es buidin més sovint
perquè tarden molt.
· Pregunta sobre una moto en una escala, contestant la regidora Sra. Laly que sap que es
van fer gestions per saber de qui era la moto per la policia per demanar que se
l’emportassin.
· Prega que els jardiners quan desbrossen on hi ha trossos de plàstics que retirin aquests.
· Prega que s’arrangi el camí de Tramuntana pujada al carrer de Ses Ramones. El Batle diu
que sap de que li parla i que prenen nota.
Precs i preguntes del Sr. Damià Coll
·

·

·

Quines accions pensa a dur a terme l'equip de govern municipal per complir amb el
compromís d’adhesió a la Xarxa Estatal de Pobles i Ciutats Educadores?. El Batle diu que de
cara al futur algunes actuacions s’han de fer i es farà feina amb l’àrea d’educació per fer
algun taller.
El Consell Insular de Menorca va aprovar un Pla de Dinamització Lingüística, al qual s'hi
han adherit tots els municipis de Menorca excepte Es Castell i Alaior (han manifestat que
no ho faran), i es Mercadal, que encara no ha contestat. Per quin motiu?. Contesta la Sra.
Vanessa que en la darrera comissió informativa es passar informació i que s’haurà de dur a
ple aquesta adhesió i que li agradaria que es tractés per tots per si hi ha unanimitat en
l’acord.
Des de fa temps a les afores del poble des Mercadal s’han posat en funcionament, en
determinades èpoques de l’any sitges per fabricar carbó. Els dies que no bufa gens de vent
el fum en concentra formant un núvol damunt el poble que causa molèsties, sobretot per
l’olor, la qual cosa ha provocat les queixes de molta gent. Pensam que és positiu recuperar
una activitat econòmica tradicional com aquesta (o com els forns de calç) que a més, és un
exemple de gestió sostenible dels boscos (en contraposició a la brutal extracció de
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biomassa que vam patir fa uns anys). Però s’ha d’aconseguir compaginar aquesta activitat
amb la normal convivència dels vesins i vesines del poble. Quines gestions s’han fet per
solucionar aquest problema?. Contesta el Batle dient que en una reunió de Batles es va
tractar i es va dir que són activitats que millor s’han de fer fora del poble per no molestar
al poble. Diu que la sitja per normativa necessita un habitatge i en rústic ara mateix és
difícil. El que ara si dedica té autorització del govern balear i crea problemes, no només al
polígon sinó a tot el poble. Es un tema que estem damunt, però ens fa pena que hi hagi
una sola persona que s’hi dedica i que hauria d’estar a prop del bosc. Que s’estudiarà en la
revisió del PTI la seva cabuda com element típic de Menorca, també la possibilitat de
modificar l’ordenança per solucionar aquest tema.
I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
La secretaria

El batle

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document
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