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 13:00:29

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:

13/2018
EXTRAORDINARI
19 de desembre de 2018
13 h
14h 42’
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. PROPOSTA APROVACIÓ DE NOMENAMENT DEL NOU JUTGE DE PAU DES MERCADAL
Es dona compte de la següent proposta conjunta que presenten els grups municipals del PSOE,
L’ENTESA I PP des Mercadal i Fornells sobre l’aprovació de nomenament del nou jutge de Pau des
Mercadal, la qual va ser dictaminada en la Comissió Informativa extraordinària de Comptes,
Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 14 de
desembre de 2018, per unanimitat de tots els membres.
PROPOSTA CONJUNTA QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL DEL PSOE, L’ENTESA I EL
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PP DES MERCADAL I FORNELLS AL PLE DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL
Assumpte: Nomenament Jutge de pau titular del terme municipal des Mercadal
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Una vegada que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va haver
comunicat que havien acabat els quatre anys de mandat del jutge de pau titular, aquest
Ajuntament va iniciar el procediment de selecció d'un nou jutge de pau titular, d'acord amb el que
preveu la Llei orgànica del Poder Judicial i el Reglament 3/95, dels jutges de pau, mitjançant la
publicació d'edictes en el BOIB núm. 143, de dia 15.11.2018, en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament, al Jutjat Degà del Partit Judicial de Ciutadella, Jutjat de Pau i en el Diari Menorca.
Atès que ha finalitzat el termini de 10 dies donat a l'efecte i que dins el temps reglamentari s'han
presentat per ocupar aquest càrrec quatre sol·licituds que han estat analitzades entre els
portaveus del grup municipal del PSOE, ENTESA i PP des Mercadal i Fornells.
Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:
1. Proposar com a jutge de pau titular del terme des Mercadal a la Sra. Rita Maria Melià Pascual, el
qual compleix els requisits establerts a l'article 7 del Reglament 3/95.
2. Retre compte d'aquest acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, mitjançant del Deganat de Primera Instància de Ciutadella, perquè, si escau, en faci el
nomenament.
El portaveu del PSOE

El portaveu del PP

El Portaveu de l’ENTESA

INTERVENCIONS
El Batle diu que es tracta d’una proposta de nomenament per a la substitució del jutge de pau, i
que l’acord de nomenament el farà el jutjat. Es van presentar quatre sol·licituds i conjuntament es
va proposar i posar d’acord amb la Sra. Rita Melià.
La Sra. Cantallops diu que hem coincidint tots els grups amb el nomenament de la Sra. Melià
Pascual i votaran a favor.
El Sr. Mariano diu que estan d’acord si be vol deixar constància de que no s’ha de desmerèixer a la
resta de candidates que segurament estan preparades i que ho farien molt bé.
Intervé el Sr. Batle dient que creu que totes les candidates estan preparades que està totalment
d’acord, però que la candidata proposta actualment s’ha retirat i tindrà més temps per dedicar-se
al càrrec i amés coneix millor la gent del poble.
VOTACIÓ

Passada a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat dels membres del consistori
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2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
Es dona compte de la següent proposta del regidor de benestar social, sanitat i salut sobre la
modificació del contracte de gestió de la residència geriàtrica, la qual va ser dictaminada en la
Comissió Informativa extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social
Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 14 de desembre de 2018, per unanimitat de tots els
membres.
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PROPOSTA DEL REGIDOR DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SALUT
Atès que en data 22 de desembre de 2016 l’Ajuntament des Mercadal va signar el contracte dels
Serveis Socials al Centre de Persones Majors des Mercadal amb l’empresa SSR HESTIA S.L., amb
NIF B64069412, amb una vigència de 4 anys prorrogable per dos anys més;
Atès que els serveis socials han emès un informe posant de manifest la necessitat d’adequar la
prestació del servei de menjar a domicili incrementant el numero de menús de manera que es
pugui atendre a 14 usuaris els 365 dies de l’any;
Atès que el contracte actual només preveu la prestació de 12 menús diaris per 247 dies
hàbils/any;
Vist l’informe jurídic de data 13 de desembre de 2018 on s’explica el procediment a seguir per
portar a terme la modificació del contracte;
En base a les anteriors consideracions, es proposa al PLE:
1. Iniciar l'expedient de modificació del contracte dels serveis socials prestats al centre de
persones majors des Mercadal signat en data 22 de desembre de 2016 per l’Ajuntament des
Mercadal i l’empresa SSR HESTIA S.L. amb NIF B64069412, modificant la clàusula 26.5 en els
següents termes:
«El contractista haurà d’elaborar i preparar per a la seva distribució els menjars per al seu
repartiment domiciliari. El repartiment no serà realitzat pel concessionari ni forma part d’aquest
contracte.
Se serviran un màxim de catorze àpats diaris, tots els dies de l’any, amb un nombre màxim anual
de 5.110 àpats».
2. Donar audiència al contractista per un termini de tres dies, amb trasllat de l'informe emès i de
la proposta de modificació, perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents.
3. Que s'emeti informe d'Intervenció sobre la part econòmica i les repercussions pressupostàries
de la modificació que se suggereix i informe de Secretaria. Així mateix, haurà d'incorporar-se a
l'expedient Certificat d'existència de crèdit, expedit per la Intervenció Municipal.
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INTERVENCIONS
El Sr. Periànez diu que els serveis socials donen el servei de menjar a domicili mitjançant l’empresa
SSHESTIA. En el darrer any hi ha hagut més demanda d’aquest servei que la que s’oferix i es
proposa una modificació del contracte per adequar-ho a les necessitats reals. La Sra. Aure de
serveis social va fer informe per justificar la modificació.
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Intervé la Sra. Cantallops diu que ho recolzaran, que és un servei fantàstic pel municipi.
El Sr. Mariano diu que troba que amb aquest contracte s’havia d’anar més allà com cobrir els
dissabtes i diumenges, també tenir en compte les necessitats de transport amb gent amb
necessitats. Troba que a la cuina i falten mans i no sap molt bé com funciona el tema dels torns
de nit. Benvolguts els 3 o 4 menús més, però són minúcies i s’ha de treballar molt més.
El Sr. Batle diu que vol agrair el recolzament tant del PP com de l’ENTESA, i en relació als temes
que ha comentat el Sr. Mariano dir que d’aquí a dos anys quan finalitzi el contracte s’haurà de
veure les necessitats per millorar.
La Sra. Cantallops diu que a pesar de que aquest punt només faci referència al menjar a domicili,
comparteixen les opinions del Sr. Mariano sobre les necessitats de millorar com torns de vespres,
transport i altres.
VOTACIÓ

Passada a votació aquesta proposta és aprovada per unanimitat dels membres del consistori
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RLT DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL
Es dona compte de la següent proposta del Batle sobre l’aprovació de la RLT de l’Ajuntament des
Mercadal, la qual va ser dictaminada en la Comissió Informativa extraordinària de Comptes,
Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 14 de
desembre de 2018, per 3 vots a favor del grup PSOE i 4 abstencions dels grup PP (2) i ENTESA
(2), i que va ser esmenada amb una altra proposta, les quals literalment copiades es transcriuen a
continuació:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE L’AJUNTAMENT
DES MERCADAL
Atès que l’art. 90.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local estableix que les
corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treballs existents en la seva organització
que, segons la mateixa norma és competència del Ple de la corporació.
Atès que tradicionalment aquest Ajuntament aprova la relació de llocs de treball cada any
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conjuntament amb els pressupostos. En la majoria d’ocasions, com en aquesta, la relació no
experimenta cap variació respecte a l’any anterior, excepte la derivada de l’increment global que
determinen la majoria dels anys la Llei de pressupostos generals de l’Estat, el qual és necessari
que sigui aprovat per poder incorporar-ho al pressupost.
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Atès que la darrera jurisprudència del Tribunal Suprem indica que el tràmit més correcte és
l’aprovació independent com un punt a part de l’ordre del dia.
Atès que durant l’any 2018 s’ha modificat la relació de llocs de treball per incorporar un tresorer
(habilitat nacional) i substituir diversos llocs de treball per d’altres que la Corporació considera que
són més adients per al desenvolupament de les funcions actuals de l’Ajuntament (enginyer
industrial i agent de policia local). Així mateix s’ha augmentat l’import de la compensació a la
policia local per a l’ajust a 40 hores.
Atès que l’aprovació de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, així com la progressiva posta
en marxa dels procediments lligats a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, fa necessari que l’Ajuntament compti amb un lloc de treball
d’informàtica (administratiu), per a la qual cosa es pot procedir a amortitzar un d’auxiliar
administratiu, actualment vacant sense cobrir.
Atès que l’aprovació de la jornada laboral de 35 hores implica la necessitat d’augmentar la jornada
de les auxiliars de biblioteca, que no poden reduir les hores de prestació de serveis sense afectar
al servei públic.
Atès que en els treballs de modificació de la relació de llocs de treballs es va detectar que el
complement que alguns treballadors reben per la seva dedicació al servei de bombers no era
apropiat que fos una part del complement específic, per la qual cosa s’ha trobat més adient que
passi a ser un complement personal transitori vinculat amb el conveni vigent amb el Consell
Insular de Menorca d’aquest servei, tal i com es recollirà en les bases d’execució del pressupost.
Atès que en la relació de llocs de treball del personal laboral els darrers anys no s’havien
quantificat correctament els sous, que no poden incloure cap complement ni tan sols el de
residència, ja no formen part de les retribucions bàsiques i són regulats per la seva normativa.
En base a les anteriors consideracions, es proposa acordar:
1er. Modificar la relació de llocs de treball del personal funcionari de l’Ajuntament des Mercadal,
que restarà redactada en els termes que s’indiquen en els fulls adjunts.
2on. La modificació proposta entrarà en vigor després de la seva publicació, l’1 de gener del 2019.
3er. L’increment del 2,25 o en el seu cas del 2,5% que s’incorpora a la relació de llocs de treball
modificada queda condicionat a l’aprovació per part de l’Estat de l’habilitació legal per aplicar
aquests increments i no es podrà aplicar fins que aquests es produeixin i amb els efectes que
s’aprovi.
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4rt. Publicar aquest acord i la relació de llocs de treballs modificada en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
EL BATLE PRESIDENT
Francesc X. Ametller Pons
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ESMENA A LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE L’AJUNTAMENT
DES MERCADAL
Atès que en la proposta de modificació de la relació de llocs de treball presentada a laComissió
d’Hisenda el 14 de desembre es van incloure dues places d’administratiu que tractaven de
regularitzar la situació en què quedarà l’actual lloc de treball de tresorer amb la incorporació d’un
habilitat de caràcter nacional de la subescala de tresoreria.
Atès que aquesta adaptació ja havia estat realitzada en la modificació de la relació de llocs de
treball aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 14 de setembre del 2018, amb una solució
diferent en la qual només constava un lloc de treball d’administratiu.
Atès que no hi havia cap intenció de modificar la situació d’aquest lloc de treball i per aquest motiu
en la proposta realitzada per aquesta batlia no es justificava aquesta modificació, cal corregir la
relació de llocs de treball presentada per deixar aquest lloc de treball tal i com es va aprovar el
mes de setembre.
Atès que en la proposta efectuada el 14 de desembre s’indicava que s’eliminava un lloc de treball
d’auxiliar administratiu per crear-ne un altre d’administratiu (informàtica), però en la relació que
s’adjuntava seguien constant 10 llocs de treball d’auxiliar administratiu igual que en la relació
modificada en el mes de setembre, quan s’haurien d’haver reduït a 9.
En base a les anteriors consideracions, es proposa acordar:
1er. Corregir els següents errors materials existents en la relació de llocs de treball modificada del
personal funcionari de l’Ajuntament des Mercadal:
• S’elimina el lloc de treball d’Administratiu. Comptabilitat.Tresoreria i es modifica la
descripció del d’Administratiu. Àrea econòmica i recursos humans, que restarà igual que en la
relació vigent, aprovada pel Ple de 14 setembre del 2018, afegint-hi la previsió de retribucions pel
2019:
1 Administ. Àrea econòmica i recursos humans
Especial responsabilitat
Titulació: Batxiller o equivalent
Provisió: Concurs/concurs oposició/oposició lliure

C1

16
6.948,00

7.104,33

7.121,70

*Fins el dia que es procedeixi al nomenament de la persona que ocupi el lloc de treball de
Tresorer amb habilitació nacional, aquest lloc de treball continuarà essent denominada Administ.
Comptabilitat. Tresorer i tindrà assignat el complement de Tresoreria de 3.601,28 / 3.682,31 /
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3.691,31
• Corregir l’error numèric existents en els llocs de treball d’Auxiliar Administratiu de Serveis
Generals que han de ser 9, enlloc dels 10 que hi figuraven.
D’aquesta manera, la relació de llocs de treball restarà redactada en els termes que s’indiquen en
els fulls adjunts.
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INTERVENCIONS
El Batle explica l’esmena de la proposta i l’esmena de la proposta amb comparació a l’anterior
relació de lloc de treball, i que contarà amb les tres places d’habilitació nacional, l’administratiu
informàtic com a plaça de nova creació que es suprimeix per una auxiliar administratiu, i
l’increment de la jornada de les places d’auxiliars de biblioteca.
Intervé la Sra. Cantallops i diu que s’abstindran perquè no tenen clar algun canvi i que tal vegada
el seu PP ho haguessin fet d’una altra manera.
Intervé la Sra. Florit dient que s’han llegit els informes i que s’abstindran perquè s’ha redactat la
proposta al final d’unes negociacions i al no ser-hi en el dia a dia municipal ni a les negociacions
s’abstindran.
El Batle diu que entén les abstencions del PP i de l’ENTESA i que les petites variacions que es
proposen milloraran el dia a dia i el funcionament de l’Ajuntament, com és la creació de la plaça
de tresorer per imperatiu del govern balears, i la d’informàtica per impulsar l’administració
electrònica.
VOTACIÓ

Passada a votació aquesta proposta és aprovada per 6 vots a favor del grup municipal PSOE i 7
abstencions (4 de l’ENTESA i 3 del PP)
4.
PROPOSTA DELEGACIÓ COMPETÈNCIA A L’ALCALDE PER A L’APROVACIÓ I
SIGNATURA DEL CONVENI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I
SALUT LABORAL DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE L’ILLA DE MENORCA
Es dona compte de la següent proposta del Batle sobre la delegació de competència per a
l’aprovació i
signatura del conveni per a la prestació del servei insular de seguretat i salut laboral de
l’administració local de l’illa de Menorca, la qual va ser dictaminada en la Comissió Informativa
extraordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient
celebrada en data 14 de desembre de 2018, per 3 vots a favor del grup PSOE i 4 abstencions dels
grup PP (2) i ENTESA (2).
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PROPOSTA DE BATLIA
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Assumpte: Proposta delegació de competència del Ple al Batle per a l’aprovació del
conveni
entre l’Ajuntament des Mercadal i el CIM pel servei insular de Seguretat i Salut Laboral
de
l'administració local de l'Illa de Menorca
Atès que des del passat mes de juliol de 2018 està en tramitació l’expedient E0446/2018 000030
relatiu a l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament des Mercadal i el CIM pel servei insular de
Seguretat i Salut Laboral de l'administració local de l'Illa de Menorca,
Atès que des de l’Ajuntament s’han emet dos informes per part de l’interventor municipal i s’han
remés al CIM per a la seva consideració i que en aquests moments sembla ser que s’està tramitant
una addenda a aquest conveni per tal de que es pugui aprovar.
Atès que segons la clàusula onzena de l’esborrany de conveni, el conveni té efectes a partir d'1 de
gener de 2019, una vegada formalitzat mitjançant la signatura, i acaba el 31 de desembre de
2021, i per tant raons d’eficàcia i major celeritat en l’aprovació d’aquest conveni fa necessari que
sigui el Batle qui pugui aprovar aquest conveni, atès que fins el dia 30 de gener de 2019 no es
celebrarà el ple ordinari següent.
Atès que segons l’article 51.1 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les Entitats Local, el Ple pot delegar
qualsevol de les seves atribucions, en tot o en part, en el Batle i en la Junta de Govern, amb
excepció de les enumerades en l’article 23.2b) segon incís de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, essent el
règim general de les delegacions el contingut en els articles 114 a 118 del ROF.
L’acord plenari pel que es produeixi la delegació, s’adoptarà per majoria simple, produirà efectes
des del dia següent al de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma
Com a Batle al ple PROPÒS:
PRIMER: El Ple municipal delega en el Batle de l’Ajuntament la facultat i competència per a
l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament des Mercadal i el CIM pel servei insular de Seguretat i
Salut Laboral de
l'administració local de l'Illa de Menorca pel període 2019 a 2021
SEGON: Publicar aquest acord al BOIB i donar compte de la resolució de Batlia d’aprovació del
conveni al proper ple que es celebri
No obstant el ple amb el seu superior criteri resoldrà
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El batle
INTERVENCIONS
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El Batle explica el perquè de la proposta, que la proposta d’aprovació d’aquest conveni s’ha dut
dos cops a ple i s’ha hagut de retirar, esperant que el Consell faci una addenda per adaptar els
canvi i adequar-los a l’informe de l’interventor. Es tracta d’un servei que entrarà en funcionament
a 1 de gener de 2019 i per evitar celebrar un ple per aprovar aquesta conveni, es proposta
l’aprovació d’aquesta delegació de competència que si s’aprova seria aprovat per decret de Batlia.
La Sra. Cantallops diu que estan liats en aquest punt, i ja no recorda el perquè de les objeccions
de l’interventor i li agradaria que l’interventor ho pogués explicar i així prendre una decisió.
El Batle demana a l’interventor que intervengui i li dona la paraula
L’interventor explica les qüestions que va ser informades sobre el conveni, i el seu no ajustament
a la Llei 40/2015 sobre el contingut del conveni, i que es va remetre al CIM.
La Sra. Cantallops diu que les formes no són les correctes, perquè s’ha de prendre aquest acord
perquè el Consell no ha fet encara l’addenda.
Intervé la Sra. Florit i diu que tampoc ells entenen com ha anat aquest assumpte. Els
procediments semblen una mica estranys, i per açò s’abstindran.
El Sr. Batle diu que entén la postura i pensen que açò s’hauria d’haver resolt abans. I és cert que
hi haurà ajuntaments que tindran conveni amb addenda i altres no. Es un servei bàsic i les
qüestions d’intervenció son menors però s’han de resoldre i amb els informes favorables dels
nostres tècnics. Entén les abstencions
La Sra. Cantallops diu que agraeix la comprensió de l’abstenció i que dubte que arribi l’addenda
abans de finals d’anys, ja que la setmana que ve només hi ha tres dies lectius.
El Sr. Batle diu que insistiran perquè arribi l’addenda.
VOTACIÓ

Passada a votació aquesta proposta és aprovada per 6 vots a favor del grup municipal PSOE i 7
abstencions (4 de l’ENTESA i 3 del PP).
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DELS PRESSUPOSTOS 2019
Es dona compte de la següent proposta del Batle sobre l’aprovació inicial dels pressupostos de
l’Ajuntament 2019, la qual va ser dictaminada en la Comissió Informativa extraordinària de
Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data
14 de desembre de 2018, per 3 vots a favor del grup PSOE i 4 abstencions dels grup PP (2) i
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ENTESA (2)
PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Pressupost general de l’Ajuntament 2019
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Vist el pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2019, i tota la documentació que consta a
l’expedient de referència i que va ser dictaminat a la Comissió informativa extraordinària
d’Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea Social del passat dia 14 de desembre de 2018.
Aquesta batlia fent ús de les seves atribucions i d’acord amb l’establert amb l’art. 22.2 de la Llei
7/95 de 2 d’abril, reguladora de bases de Règim Local, al Ple de la corporació, PROPÒS:
1. Aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2019 i les seves Bases
d’execució
2. Aprovar la plantilla de personal, funcionari, laboral i eventual i les seves retribucions incloses al
pressupost
3. Exposar al públic durant un termini de 15 dies hàbils aquest Pressupost i la plantilla de personal
mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler d’edictes, els quals s’elevaran a definitius en cas que no
s’hi presentin reclamacions en contra.
INTERVENCIONS
El Batle diu que és una pressuposts més baix que l’anterior. Que el capítol d’inversions baix en
quasi un milió d’euros. L’any 2018 es tenia inversions financerament sostenibles del CIM i les
inversions de turisme, i que en aquest pressupost ara ja no hi són. I baixa en el capítol
d’aportacions estatal, al haver-se reduït la població en menys de 5.000 habitants, ens redueixen
l’aportació a 300.000 euros.
Hi ha després petites modificacions: en els ingressos és pràcticament igual per taxes i impostos. Si
hi ha més import és perquès se sap que es cobrarà més en quan a ingressos per a llicències. És un
pressupost prudent. En relació a les taxes hi ha uns cobraments més per llicències urbanístiques,
no és que s’incrementen les taxes sinó que s’ha cobrat més.
El Batle va explicant les partides des dels diferents capítols d’ingressos del pressupost: increment
d’arrendament per increment canon de platges; disminució d’aportacions del govern central, però
que queda compensat per les aportacions del Consell per diferents plans d’instal·lacions culturals,
de regularització de places hoteleres, etc. El préstec que es preveu concertar és de 100.000 euros
menys.
El pressupost compleix amb tots els paràmetres que marca la normativa. L’endeutament és la
meitat del que es tenia, que fa a 10 anys, atès que només ens podem endeutar el que
amortitzem.
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En relació a les despeses, el capítol 1 té un increment per les dues places noves, de tresorer i
informàtic i per l’increment del 2,50% del sou dels empleats públics si s’aprova finalment per
l’Estat.
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En el capítol 2 hi ha contenció més o manco del que ja es té. El contracte de la residència
geriàtrica s’atraca al milió d’euros que és una part important del pressupost municipal. Algunes
partides del capítol 2 es passen a capítol 4 ja que durant un temps funcionaran com a subvencions
però després hauran de ser contracte. Es pagaran menys interessos, de 37 a 35, ja que alguns
préstecs vencen.
En el capítol 4 hi ha petites modificacions. Baixen quantitats pels convenis de les escoletes, de
música i de la banda. Hi ha increment de subvencions a Creu Roja, de cooperació al 3r món.
Hi ha fons de contingència de 25.000€ perquè hi ha uns 12.000€ de l’any passat més 13.000€
d’enguany per a la valoració dels llocs de feina més infravalorats, sempre que hi hagi informes
favorables de secretaria i intervenció.
En el capítol 6 d’inversions com el del carrer Llevant, on hi ha un recurs contenciós que en cas de
que s’alcés es podria executar, però mentre no surti la sentència no es pot fer. Hi ha partides per
a la restitució i la senyalització de la caseta vermella de Fornells, també prevista com a inversió
segons va sol·licitar el PP.
Hi ha partides d’inversions normals i la més important la del carrer Dr. Llansó, per a les aceres,
vials i pluvials i amb carril bici. El projecte encara no està del tot acabat i tot d’una que el tengui
es mostrarà als partits polítics. Figura també com inversions el projecte executiu de la restitució de
l’abocador i l’accés al seu camí a aquest tal i com va demanar l’ENTESA, el canvi de gespa a les
pistes de tenis, també hi ha partides per adequació de l’espai per gimnàs al c/ Jardins Mestre
Galmés d’uns 20.000€ segons va demanar l’ENTESA, per a l’adequació de la coberta del
poliesportiu de Fornells.
El batle va explicant les diferents i principals partides d’inversions i diu que hi ha com ja s’ha dit
una baixa important en relació a l’any passat, que de 2,8 passa a 1,6 milions d’euros. Diu que es
un pressupost que gestionarà aquest equip de govern uns mesos i que podrà continuar fent el
pròxim equip de govern que vengui a partir del mes de maig després de les eleccions.
Intervé el Sr. Ricardo Riera per dir que són els darrers pressuposts de la legislatura i que vol agrair
a tot el personal tant del seu equip com de l’equip de govern i adversaris polítics els seus 4 anys
com a regidor. Diu que els pressupostos és una declaració d’intencions. En relació a les despeses
destacar el capítol 2 sobre les retribucions del personal. I del capítol 3 troba molt positiu la
baixada d’interessos. També del capítol 5 estan content de que hi ha hagi fons de contenció sense
saber però si hauria de ser-hi per més allà. Del capítol 6 dir que la reducció de la deute és també
una de les principals raons de la nostra formació per tant troba que són uns pressupostos molt
correctes.
Vol agrair les partides que s’han incorporat a sol·licitud del seu partit. Sobre altres partides són
més reticents com és la partida per a les obres de Ports que tal vegada no haguessin incorporat.
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En quant a l’execució del carrer Dr. Llansó saben que és difícil i demana que abans de tancar el
projecte es pugui decidir entre tots. Diu que no posaran cap trava per aprovar els pressupostos.
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Intervé el Sr. Damià Coll que diu que com quasi sempre des de l’Entesa, i en relació a l’informe
d’Intervenció que destaca els dèficits crònics existents entre els ingressos i les despeses en la
gestió dels serveis municipals del centre per persones majors, de recollida domiciliària de fems, del
serveis socials, serveis esportius, l’escola infantil i d’altres. Aquests dèficits són finançats amb
recursos ordinaris i contribueixen a la reducció de l’estalvi corrent.
És possible que en la teoria comptable açò no sigui correcte o recomanable. Nosaltres no
discutirem valoracions tècniques, si no que hem de fer una lectura més política. I des del nostre
punt de vista, una de les funcions de les administracions públiques, en aquest cas de l’ajuntament,
és redistribuir els recursos beneficiant qui té menys, i si açò vol dir que alguns serveis són
deficitaris ho hem d’assumir. Més tenint en compte que aquest ajuntament té recursos suficients.
Torn a dir que açò no vol dir obviar els informes tècnics, si no prendre les decisions polítiques que
ens corresponen.
També volem comentar, com en altres ocasions, el problema del mal finançament dels
ajuntaments per part del govern de l’estat. Per això les hisendes municipals estan finançades,
sobretot, amb els impostos que cobren directament l’ajuntament als ciutadans, que pateixen una
pressió fiscal que en moltes ocasions no es correspon amb els serveis que rebem. En el cas de
l’Ajuntament des Mercadal aquest problema s’agreuja ja que en 2019 baixarà l’aportació de
l’estat. Per tot açò tornam a reclamar des d’aquí un finançament dels ajuntaments més just.
Pel que fa a les transferències corrents i de capital del CIM i Govern Balear, algunes pugen, altres
baixen. Nosaltres esperam que es consolidin, i si és possible, augmentin en els pròxims anys,
perquè que els ajuntaments assumeixen unes competències, i per tant unes despeses, que
corresponen a altres administracions, i que si no fos així molts serveis desapareixerien.
Quan als ingressos, poca cosa a dir perquè són molt estables, similars als dels anys anteriors, no
s’han pujat taxes, com hem dit abans les finances municipals depenen de cada vegada més dels
impostos i taxes que paguen directament els ciutadans. Pensam que s’ha fet una previsió
d’ingressos a la baixa, i que segurament en algun capítol es recaptarà bastant més del que es
pressuposta.
En l’informe d’intervenció es diu el següent: “Per tal de compassar l’ingrés dels fons amb les
necessitats reals de la tresoreria, s’ha previst que la disposició dels fons del préstec es realitzi
durant el 2020, en funció de les necessitats de la tresoreria municipal. No és previst de concertar
cap pòlissa de tresoreria”. Açò vol dir que no seria estrictament necessari fer un préstec, que
aquest préstec es
preveu quasi més per quadrar el pressupost, perquè els interessos estan ara mateix baix mínims,
per no tenir dificultats per concertar un préstec en el futur, més que per necessitats reals.
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Quant al Capítol 1 de despeses de personal, el pressupost inclou la previsió d’un increment del
2,5% de les retribucions dels treballadors municipals per mor de l’acord entre el Govern central i
els sindicats. Des de l’Entesa esperam que finalment el Govern de l’Estat autoritzi aquest
augment perquè, des de fa anys, els treballadors públics han patit grans retallades i una
congelació salarial que els ha fet perdre molt poder adquisitiu, i sobretot perquè han de cobrar,
com qualsevol altre treballador, un salari just.
Quan a l’aportació del CIM per posar en funcionament d’un centre d’art i cultura, evidentment ho
celebram, esperam que després de instal·lar l’ascensor es faci realitat durant 2019 a l’espai que
ocupava el coworquing i a ca n’Àngel, i demanam que la nostra opinió es tengui en compte a
l’hora de planificar la seva posada en funcionament i la seva gestió.
Des de l’Entesa agraïm que s’hagin inclòs partides per dur a terme dues actuacions que va
proposar l’Entesa: redactar el projecte per restituir l’antic abocador il·legal de Fornells i crear una
zona d’esbarjo en els jardins Mestre Galmés pels usuaris del Centre de Dia i Geriàtric Municipal. I
també valoram positivament que s’incrementi el 0’7% (aproximat) per a projectes de cooperació
al 3r món, que altres administracions han reduït, o fins i tot eliminat.
Volem comentar que no és un caprici per l’Entesa; pensam que dedicar una quantitat ínfima del
nostre pressupost a les persones que no tenen res, moltes de les quals són pobres de solemnitat,
i per les que la majoria de les coses que per nosaltres són normals, per elles seria un luxe, és un
deure.
Pel que fa a les subvencions: tot i que faríem algun canvi, compartim la majoria de les que
figuren, perquè consideram que les entitats beneficiàries són un actiu important del municipi i que
hem de recolzar l’associacionisme. Però volem dir que la concessió de subvencions hauria d’estar
més reglada i motivada, ha de ser menys discrecional. Pensam que, per fer-ho de manera
transparent i evitar mal entesos, s’hauria de tornar als antics convenis (com a mínim amb les
entitats que reben quantitats més importants) on s’especificava de manera clara en concepte de
què es donava la subvenció, i els drets i obligacions de cadascuna de les parts.
Urbanització del Carrer Llevant: sempre hem dit que aquest tema s’ha d’aclarir, que és un
problema creat fa molts anys i heretat per aquest i altres ajuntaments, però pensam que s’ha de
tenir en compte l’opinió dels propietaris, que molts d’ells s’han trobat que tenien un hort i ara
hauran de pagar 30 ó 40.000 € i n’hi ha que ara mateix tindran autèntics problemes per pagar
aquestes obres. Sabem que ara el projecte està paralitzar per mor d’un contenciós. Demanam que
en el moment que es desbloquegi aquesta situació l’ajuntament dialogui amb els vesins i intenti
consensuar el projecte.
Renovació carrer Dr. Llansó: és cert que necessita millores, i veim positiu construir un carril-bici
per accedir a la zona esportiva. Donant per suposat que el projecte estarà ben redactat, demanam
que les obres es planifiquin correctament, evitant al màxim les molèsties als vesins i comerciants, i
que també es faci un seguiment estricte a través de la Direcció d’Obra.
Trobam a faltar inversions per millorar l’eficiència energètica i per generar energia elèctrica
procedent de renovables. L’ajuntament ha fet algunes coses en aquest sentit, però s’han de
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seguir treballant perquè encara hi falta molt per arribar a una situació òptima. Hem de recordar
que, si no ho ha fet ja, l’Ajuntament des Mercadal signarà el Pacte d’Alcaldes, que obliga a
prendre mesures per reduir les emissions de gasos contaminants. També que està en tramitació
una Llei de Canvi Climàtic, que obligarà els ajuntaments a instal·lar panels solars en equipaments
públics, entre altres coses. També sabem que el Govern de Madrid està fent gestions per
convèncer la Unió Europea perquè Menorca sigui declarada territori pilot per al canvi de model
energètic. A més, avui s’ha fet pública la notícia que el Govern de l’Estat invertirà a Menorca 13
Milions d’euros, per impulsar la generació d’energia a partir de fonts renovables.
Per part del nostre municipi, açò implica fer un estudi de la situació on ens trobam, on volem
arribar i quines necessitats tenim, és a dir, fer una planificació prèvia, anar redactant projectes,
si ens volem beneficiar d’aquestes ajudes i complir amb els compromisos adquirits.
Sabem que encara que no figurin en aquest pressupost, es poden fer altres inversions mitjançant
modificacions de crèdit puntuals amb els romanents d’anys anteriors, per la qual cosa esperam
que l’equip de govern es posi les piles i gestioni aquest tema com a prioritari.

També es podrien haver fet altres inversions (tècnicament poden ser subvencions), que vam
incloure en el programa electoral de l’Entesa, com posar en marxa un pla de millora de façanes, o
de millora d’eficiència energètica per habitatges, que beneficiaria directament els nostres vesins, i
sobretot a les empreses locals i autònoms. Açò està relacionat amb el comentari anterior, perquè
possiblement els ajuts econòmics mencionats arribin també als ciutadans.
I per acabar, aquest no és el mateix pressupost que l’Entesa hauria fet. És cert que en un
percentatge important coincidiria, perquè que moltes partides de convenis, contractes, sous de
funcionaris, manteniment de carrers, etc. són quasi fixes, a més dels condicionants que imposa el
Govern de l’Estat, però nosaltres no l’hem elaborat, ni hem gestionat el passat, ni gestionarem
aquest en els pocs mesos
que resten de legislatura. Per tant, vostès han d’entendre que nosaltres no podem assumir aquest
pressupost al 100%, que compartim en part però que és millorable en algunes coses i per tant,
ens abstindrem.
Intervé el Batle agraint al Sr. Riera el to de la seva intervenció. En relació al fons de contenció dir
que s’ha prioritzat pel personal de l’Ajuntament. En relació a la deute és cert que ha baixat molt
si bé les inversions han pujat molt, i el joc està en trobar finançament d’altres administracions i
treballar, que vegades per cansat t’ho donen. En quant a la inversió de Ports, es va intentar no
haver de pagar, però no es va aconseguir. En relació a les obres del carrer Dr. Llansó troba que
sí que estaria bé reunir-se tots un migdia que els fos bé i tractar el tema.
Diu el batle que en contestació al Sr. Coll és cert que no feim massa cas al que diu l’interventor
sobre el dèficit crònic entre els ingressos i les despeses, i sobre tot amb el dèficit crònic amb el
geriàtric. Comparteix moltes coses que ha dit el Sr. Coll. En quant a les inversions financerament
sostenibles no estan al pressupost i potser que venguin des del CIM igual que unes altres d’1,3
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milions d’euros seria una espècie de PIC que ens tocaria a 130.000€. Però no se sap com es
repartiran. Diu que hi ha una prioritat dea posar plaques fotovoltaiques en els aparcaments que
incorporarien bateries, segons va explicar en una reunió el govern balear. Que si hi ha una pla
d’eficiència energètica s’hi adheriran. Que el govern traurà unes línies d’ajuda i intentaran per
aquestes millorar les inversions per energies d’eficiència energètica renovables.
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Diu que en relació a les subvencions hi ha una feina i que no és senzill canviar el sistema i que
ens complica a tots.
En relació al carrer Dr. Llansó és clar que s’ha de planificar. Sap com es te ara tot aixecat. Hi ha
plaços i terminis per diferents bandes. Fins l’estiu no es podrien començar les obres del Dr.
Llansó. Les inversions per eficiència energètica vindran a fons perdut. En quant al pla de façanes
dir que estem dins el pla ARU que es va firmar la sol·licitud per estar inclosos.
El Sr. Ricardo Riera diu que el dèficit crònic del geriàtric no li preocupa. Sempre hi ha serveis que
tenen més retorn que altres i pel principi de solidaritat cap problema. En quant a les energies
renovables estan totalment d’acord i que si bé hi ha que tenir en compte que som un municipi
de menys de 5.000 habitant i que no tenim el mateix impacte que grans ciutats com Madrid. Està
molt bé però s’ha de fer amb seny. Diu que el préstec entén que forma part del joc polític i que
segur durà algú de bo.
El Sr. Damià Coll diu que en relació al que deia el Sr. Riera sobre les energies dir que cada gra
d’arena fa i creu que estan calculades segons cada lloc. Que en relació a altres millores de
serveis socials sobre el personal amb torns de nit que queda sola o en relació als menjars dels
caps de setmana no hauria de ser complicat de canviar, i demana si es podessin solucionar
abans de que acabi el contracte seria molt millor. En relació a la regla de despesa sembla que el
govern d’ara ho
volia suavitzar, esperem que sigui així. En quant a les plaques d’energia pels aparcaments que ha
comentat el batle que vol dir, que s’hauran de tapar els aparcaments.
El Batle agraeix la reflexió al Sr. Riera sobre el fet de ser municipi petit pel tema de les energies
renovables. Diu que actualment s’està executant 8 milions d’euros d’inversions d’anys anteriors. I
de cara al futur estarà les inversions del Ports de Fornells, la futura escola. Es fan moltes coses a
pesar de ser un municipi petit des d’anys anteriors.
Diu que en relació als aparcaments Madrid és qui duu aquesta línia i es va plantejar que es
pogués dur a aparcament d’instal·lacions esportives, però es va dir que no que era per
aparcaments públics amb la instal·lacions d’unes ombres.. Troba que es positiu que Menorca vagi
per aquest camí però de manera tranquil·la com diu el Sr. Riera. Agraeix el to de les
intervencions.
El Sr. Riera diu que és un municipi petit per el volum que tenim l’estalvi que tindríem s’hauria de
mesurar, que som conscients de que gastem per estalviar i que si són petit però som el municipi
més ric.
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El Sr. Coll troba que l’estalvi sempre seria bo. I no es tracta d’invertir grans quantitats per
energies renovables sinó gastar manco. En relació a les subvencions diu que s’hauria d’establir
sistema propi. No sap si hauria de ser Hisenda qui s’hauria de mirar o estudiar.
VOTACIÓ
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Passada a votació aquesta proposta és aprovada per 6 vots a favor del grup municipal PSOE i 7
abstencions (4 de l’ENTESA i 3 del PP)
I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
La secretaria

El batle
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