Per fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat de tots els membres presents del consistori en la
sessió del ple ordinari celebrada en data 29/07/2020
I per que així consti als efectes oportuns
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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 5/2020
Caràcter: ordinari
Dia: 25 de juny de 2020
Hora: de 19h 40, en primera convocatòria a 23h 06’
Lloc: Sala B del centre de convencions des Es Mercadal
Assistents
Batle:

Sr. Francesc Ametller Pons

(PSOE)

Sr. Jordi Pons Burillo
Sra. Eulàlia Garriga Roselló
Sr. Javier Mateo Periañez Párraga
Sra. Regina Sintes Triay

(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)

Sr. Joan Manel Palliser Riudavets
Sra. Clàudia Pons Martí
Sra. Elisenda Ponsà Cortada
Sr. Marc Riera Pallàs

(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)
(ENTESA)

Sra. Cristóbal Pons Sintes
Sra. Isabel Moll Moll

(PP)
(PP)
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Regidors:

Secretaria:
Interventor:

Sra. Ester Allès Coll
Sr. Alfons Méndez Vidal

Desenvolupament de la sessió
1. RATIFICACIÓ DEL CANVI DE DIA PER A LA CELEBRACIÓ DEL PLE ORDINARI I INCLUSIÓ
DELS PUNTS ALTRES ASSUMPTES, I DE PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h00m20s
Votació

Passada a votació la ratificació del canvi del dia per a la celebració del ple ordinari és aprovada per
unanimitat de tots els membres del consistori.
2. DONAR COMPTE DE LES RELACIONS DE FACTURES NÚMEROS 9,10,11, I D’ANYS ANTERIORS
INCLOSES AL COMPTE 413 APROVADES PER BATLIA.
Es ret compte de la dació en compte a la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim
Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juny de 2020,
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de les següents resolucions de Batlia, la 433 de 29/05/2020, la 425 de 27/05/2020 i la 432 de 28/05/2020, i
que varen ser remeses als membres de la corporació, el contingut de les quals diu:
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/000775/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures 009/2020
Atesa la relació de factures núm. 009/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 28 de maig de
2020, que transcrit literalment diu:
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<Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 009/2020, corresponent als capítols
2 i 6, amb un import total de 244.183,75 euros.
Examinades les factures corresponents, s’ha constatat que es tracta de contractes menors ja adjudicats i
que totes compleixen, en la forma i el contingut amb allò previst en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) i específicament s’ha comprovat que:
• Les aplicacions pressupostàries a les quals es pretén imputar les despeses tenen saldo suficient
per a fer front a les despeses i la naturalesa d’aquestes és adequada.
• Les factures compleixen amb els requisitis formals del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
• El titular de les factures és l’Ajuntament des Mercadal.
• Consten els albarans, notes per encàrrec o pressupostos, en el seu cas.
• Els regidors de les àrees presenten la seva conformitat en les factures.
• L’òrgan competent per a aprovar la despesa és el batle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions ADO).>
El reial decret 436/2020, de 14 de març, que declara la situació d’estat d’alarma per la gestió de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, en la disposició addicional tercera estableix la suspensió dels termes i
interromp els terminis dels procediments administratius del sector públic.
Tot i així, l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció
estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada i
sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan la persona interessada manifesti la seva
conformitat amb què no se suspengui el termini.
Atès que les factures incloses en la relació núm. 009/2020 corresponen a subministraments i serveis
efectivament realitzats, es considera justificat la tramitació de l’expedient, per evitar perjudicis greus als
proveïdors i tercers.
Fent ús de les facultats conferides, aquesta batlia RESOL:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 009/2020 per import de 244.183,75 euros.
Segon.- Reconèixer les obligacions de pagament de les factures incloses en la relació núm. 009/2020 amb
càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de l'any 2020 i ordenar el seu pagament.
Tercer.- Practicar les corresponents retencions d’IRPF a les factures incloses en la relació 009/2020, la
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suma de le quals ascendeix a 0,00 euros, i per tant, no correspon fer cap liquidació a
l’AEAT.
Quart.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple de l'Ajuntament.
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/000776/2020
Assumpte: aprovació relació de factures núm. 010/2020
Atesa la relació de factures núm. 010/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 26 de maig de
2020, que transcrit literalment diu:
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<Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 010/2020, corresponent als capítols
2 i 6, amb un import total de 35.963,65 euros.
Examinades les factures corresponents, s’ha constatat que es tracta de contractes menors i que totes
compleixen, en la forma i el contingut amb allò previst en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic
(LCSP) i específicament s’ha comprovat que:
• Les aplicacions pressupostàries a les quals es pretén imputar les despeses tenen saldo suficient
per a fer front a les despeses i la naturalesa d’aquestes és adequada.
• Consta en l’expedient l’informe de l’òrgan de contractació que justifica la necessitat de les contractacions i
declara que no s’està alterant l’objecte del contracte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars previstos
en l’article 118.1 de la LCSP.
• Fent ús del que preveu el RD 1098/2001, per a aquests contractes menors, la factura fa les funcions de
document contractual.
• Les factures compleixen amb els requisits formals del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
• El titular de les factures és l’Ajuntament des Mercadal.
• Consten els albarans, notes per encàrrec o pressupostos, en el seu cas.
• Els regidors de les àrees presenten la seva conformitat en les factures.
• L’òrgan competent per a aprovar la despesa és el batle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions ADO).>
El reial decret 436/2020, de 14 de març, que declara la situació d’estat d’alarma per la gestió de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, en la disposició addicional tercera estableix la suspensió dels termes i
interromp els terminis dels procediments administratius del sector públic.
Tot i així, l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció
estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada i
sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan la persona interessada manifesti la seva
conformitat amb què no se suspengui el termini.
Atès que les factures incloses en la relació núm. 010/2020 corresponen a subministraments i serveis
efectivament realitzats, es considera justificat la tramitació de l’expedient, per evitar perjudicis greus als
proveïdors i tercers.
Fent ús de les facultats conferides, aquesta batlia RESOL:
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Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 010/2020 per import de 35.963,65 euros.
Segon.- Reconèixer les obligacions de pagament de les factures incloses en la relació núm. 010/2020 amb
càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de l'any 2020 i ordenar el seu pagament.
Tercer.- Practicar, a les factures incloses en la relació núm. 010/2020, la retenció d'IRPF corresponent, que
suma 113,40 euros i ordenar el pagament a l'AEAT en la propera liquidació trimestral.
Quart.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple de l'Ajuntament.
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/000866/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures 011/2020
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Atesa la relació de factures núm. 011/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 27 de maig de
2020, que transcrit literalment diu:
<Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 011/2020, corresponent als capítols 2 i 6, amb
un import total de 19.735,10 euros.
Examinades les factures corresponents, s’ha constatat que es tracta de contractes menors ja adjudicats i
que totes compleixen, en la forma i el contingut amb allò previst en la Llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) i específicament s’ha comprovat que:
• Les aplicacions pressupostàries a les quals es pretén imputar les despeses tenen saldo suficient per a fer
front a les despeses i la naturalesa d’aquestes és adequada.
• Les factures compleixen amb els requisits formals del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
• El titular de les factures és l’Ajuntament des Mercadal.
• Consten els albarans, notes per encàrrec o pressupostos, en el seu cas.
• Els regidors de les àrees presenten la seva conformitat en les factures.
• L’òrgan competent per a aprovar la despesa és el batle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions ADO).>
El reial decret 436/2020, de 14 de març, que declara la situació d’estat d’alarma per la gestió de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, en la disposició addicional tercera estableix la suspensió dels termes i
interromp els terminis dels procediments administratius del sector públic.
Tot i així, l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció
estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada i
sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan la persona interessada manifesti la seva
conformitat amb què no se suspengui el termini.
Atès que les factures incloses en la relació núm. 011/2020 corresponen a subministraments i serveis
efectivament realitzats, es considera justificat la tramitació de l’expedient, per evitar perjudicis greus als
proveïdors i tercers.
Fent ús de les facultats conferides, aquesta batlia RESOL:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 011/2020 per import de 19.735,10 euros.
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Segon.- Reconèixer les obligacions de pagament de les factures incloses en la relació núm. 011/2020 amb
càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de l'any 2020 i ordenar el seu pagament.
Tercer.- Practicar, a les factures incloses en la relació núm. 011/2020, la retenció d'IRPF corresponent, que
suma 385,50 euros i ordenar el pagament a l'AEAT en la propera liquidació trimestral.
Quart.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple de l'Ajuntament
Intervencions
Sr. Alcalde https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h01m09s
Sr. Palliser https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h01m29s
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Sra. Garriga https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h02m12s
Sr. Palliser https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h03m27s
Sr. Alcalde https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h04m10s
Sr. Palliser https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h05m45s
Sr. Alcalde https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h07m21s
Sra. Moll https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h09m47s
Sr. Alcalde https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h10m49s

El Ple de la Corporació resta assabentat de les relacions de factures 9, 10 i 11/2020
3. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/2020 I DE L’INFORME
D’ESTABILITAT.
Es ret compte de la dació en compte a la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim
Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juny de 2020,
de la següent resolució de Batlia 492 de 10/06/2020 i de l’informe d’estabilitat de l’interventor que varen ser
remesos als membres de la corporació, el contingut de la qual es diu:
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0103/001033/2020
Assumpte: Aprovació modificació pressupostària 6/2020
Vista la memòria presentada pel regidor d'Hisenda de data 9.06.2020, relativa a l'expedient de modificació
de crèdits pressupostaris núm. 6/2020 per generació de crèdit i transferències de crèdit
del pressupost de 2020, i vist l'informe de l'interventor municipal de 10.6.2020, que diu:
«ASSUMPTE: Modificació de crèdit 6/2020

1. Generació de crèdit
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Per Decret de presidència del Consell Insular de Menorca, de 25 d’abril de 2020, que aprova el Conveni per
al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a la tramitació d’ajuts econòmics individuals i
d’emergència social 2020, en el marc de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social de la COVID-19, s’ha concedit a l’Ajuntament des Mercadal una subvenció de 9.109,26 €
per a la concessió d’ajuts individuals, temporals i d’emergència social amb aquest objecte durant l’exercici de
2020.
Per acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de 25 de maig de 2020, s’ha concedit a
l’Ajuntament des Mercadal una subvenció de 208.540,95 € pel desenvolupament de projectes financerament
sostenibles de competència municipal durant l’exercici de 2020.
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Per acord del Ple del Consell Insular de Menorca, de 18 de maig de 2020, s’ha concedit a l’Ajuntament des
Mercadal una subvenció de 19.677,36 € per a l’execució de projectes inclosos en
el pla territorial d’instal·lacions i equipaments culturals de competència municipal durant l’exercici
de 2020, quan al pressupost inicial estava previst un ingrés de 15.000 euros.
En el pressupost inicial de 2020 no existeix previsió d’ingressos per aquests conceptes o aquesta és inferior
a la quantia concedida en l’import indicat, per la qual cosa el regidor d’Hisenda proposa
generar crèdit i augmentar el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries
Estat de despeses:
Org
Prog
Econ
30
2310 48200
90
1531 61940
80
1532 61945
45
342 62340
40
330 63210
45
342 63240

Descripció
Import
SUBVENCIONS D'EMERGÈNCIA SOCIAL
9.109,26
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL FAR DE CAVALLERIA
160.000,00
MILLORES PARC INFANTIL DE NA MACARET
11.000,00
INSTAL·LACIÓ FONTS D'OSMOSI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 18.065,70
OBRES ÀREA CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL I COWORKING 4.677,36
MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA POLIESPORTIU FORNELLS 19.475,25

Estat d’ingressos:
Econ
Descripció
46102
TRANSFERÈNCIES CORRENTS CIM. ATENCIÓ SOCIAL
76103
TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM. PLA EQUIPAMENTS CULTURALS

Import
9.109,26
4.677,36

76115
76116
76117

160.000,00
37.540,95
11.000,00

TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM. IFS CARRETERES
TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM. IFS ESPORTS
TRANSFERÈNCIES CAPITAL CIM. IFS TURISME

Segons allò determinat en la base 8ena de les Bases d'Execució del Pressupost de 2020 els ingressos de
naturalesa no tributària que determina l'art. 43 del RD 500/90, amb els requisits establerts als art. 44 a 46
del mateix RD, generaran crèdits en el Pressupost de Despeses, prèvia tramitació de l'expedient. Es donarà
compte al Ple immediatament posterior.
2. Transferència de crèdit
La modificació de crèdit proposada inclou una transferència de crèdit per fer front a la manca de dotació
d’aplicacions pressupostàries del pressupost, amb el següent detall:
Aplicacions pressupostàries que es minoren:
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Org
55
90
90
45

Prog
Econ
338 48300
920 13100
920 16000
342 62305

Projecte Descripció
SUBVENCIÓ BANDA DES MERCADAL
LABORAL EVENTUAL SERVEIS GENERALS
SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS
MILLORA ENLLUMENAT DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org
Prog
Econ Projecte
Descripció
40
330 63210
OBRES ÀREA CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL I
COWORKING
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90
90
45

2310 13000
2310 16000
342 62220 2020

LABORAL FIX SERVEIS SOCIALS
QUOTES SOCIALS SERVEIS SOCIALS
2 A 3 OBRES COMPLEMENTÀRIES ZONA ESPORTIVA
DES MERCADAL

Import
10.000,00
14.260,00
4.310,00
10.000,00
Import
10.000,00
14.260,00
4.310,00
10.000,00

Aquesta transferència de crèdit cobreix la manca de dotació de les despeses per a les obres de millora de
serveis culturals de l’edifici del carrer Lepant ni pel projecte d’obres complementàries de la zona esportiva
des Mercadal, així com per al personal de l’àrea social.
Segons allò previst a la base 7ena del Pressupost General de 2020 les transferències de crèdit de la mateixa
àrea de despesa, com és el cas, són competència de la batlia. Es donarà compte al Ple immediatament
posterior.
En la tramitació de l’expedient, així com en el seu contingut, es compleix amb la normativa vigent
pressupostària i comptable.»
Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
1r.- Aprovar la modificació pressupostària núm. 6/2020, segons el següent detall:
1. Generació de crèdit

Estat de despeses:
Org
30
90
80
45
40
45

Prog
2310
1531
1532
342

Econ Descripció
48200
SUBVENCIONS D'EMERGÈNCIA SOCIAL
61940
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL FAR DE CAVALLERIA
61945
MILLORES PARC INFANTIL DE NA MACARET
62340 INSTAL·LACIÓ FONTS D'OSMOSI INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
330 63210 OBRES ÀREA CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL I
COWORKING
342 63240 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA POLIESPORTIU FORNELLS

Import
9.109,26
160.000,00
11.000,00
18.065,70
4.677,36
19.475,25

Estat d’ingressos:
Econ
46102

Descripció
TRANSFERÈNCIES CORRENTS CIM. ATENCIÓ SOCIAL

Import
9.109,26
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76103
76115
76116
76117

TRANSFERÈNCIES
CULTURALS
TRANSFERÈNCIES
TRANSFERÈNCIES
TRANSFERÈNCIES

CAPITAL CIM. PLA EQUIPAMENTS
CAPITAL CIM. IFS CARRETERES
CAPITAL CIM. IFS ESPORTS
CAPITAL CIM. IFS TURISME

4.677,36
160.000,00
37.540,95
11.000,00

2. Transferència de crèdit
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Aplicacions pressupostàries que es minoren:
Org
Prog
Econ Projecte
Descripció
55
338
48300
SUBVENCIÓ BANDA DES MERCADAL
90
920
13100
LABORAL EVENTUAL SERVEIS GENERALS
90
920
16000
SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS
45
342
62305
MILLORA ENLLUMENAT DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
Aplicacions pressupostàries que s’incrementen:
Org
Prog
Econ Projecte
Descripció
40
330
63210
OBRES ÀREA CULTURA: BIBLIOTECA MUNICIPAL
I COWORKING
90
2310 13000
LABORAL FIX SERVEIS SOCIALS
90
2310 16000
QUOTES SOCIALS SERVEIS SOCIALS
45
342
62220 2020
2 A 3 OBRES COMPLEMENTÀRIES ZONA ESPORTIVA
DES MERCADAL

Import
10.000,00
14.260,00
4.310,00
10.000,00
Import
10.000,00
14.260,00
4.310,00
10.000,00

2n.- Donar compte d'aquesta modificació pressupostària al proper Ple que es celebri
Intervencions
Sr. Riera https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h12m41s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h16m01s
Sr. Riera https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h18m01s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h19m04s
Sra. Pons Martí https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h19m35s
Sr. Palliser https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h21m051s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h22m16s
Sr. Palliser https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h27m28s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h27m55s

El Ple de la Corporació resta per assabentat de la modificació de crèdit núm. 6/2020 i l’informe d’estabilitat.
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4. PROPOSTA APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES 8/2020
INCLOSES AL COMPTE 413/2020
Es ret compte de la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de factures 8/2020 incloses al
compte 413/2020 la qual va ser dictaminada a la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda,
Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juny de 2020, per 4
vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions dels grups municipals ENTESA (3) i PP (2), i que copiada diu:
PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DIVERSES FACTURES
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1. Atès que el 2019 es van presentar al registre de factures d’aquest Ajuntament les factures corresponents
als capítols 2 i 6 així com una transferència del capítol 4 que, pels motius que s’indica no van ser aprovades,
havent-se registrat en el compte 413 de la comptabilitat financera amb un import total de 72.901,48 euros,
les quals corresponen a:
a) a activitats que en el passat han comptat amb un contracte administratiu, la vigència del qual ha
finalitzat, tot i que comptaven amb crèdit pressupostari suficient, per un import de 39.307,52 €.
b) Prestacions o subministraments no emparats per cap contracte administratiu ni l’Ajuntament ha
iniciat l’expedient de contractació, però les prestacions de les quals tenen un caràcter recurrent que any a
any respon a la mateixa necessitat i l’import anual dels quals habitualment supera els
15.000 euros, IVA exclòs, de les quals:
· Comptaven amb crèdit pressupostari suficient i que sumen un import de 4.666,43 €
· No comptaven amb crèdit pressupostari suficient i que sumen un import de 5.866,30 €
c) Factures que no comptaven amb crèdit pressupostari suficient i sumen un import de 23.061,23€.
A la taula següent es presenta
Nom terc.
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
ENERGEMA MENORCA, S.A.
A. PALLISER SL
ENERGEMA MENORCA, S.A.
A. PALLISER SL
ENERGEMA MENORCA, S.A.
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
A. PALLISER SL
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA XXI SL
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA XXI SL
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU

el resum per empreses i aplicacions pressupostàries:
Import
Orgànic
Programa
Econòmic
102,91
95
132
21000
26,40
60
171
21000
124,79
60
1532
21000
39,75
50
1533
21000
11,67
80
1532
21001
214,17
60
164
21200
141,67
30
2310
21200
18,81
40
323
21200
87,86
40
330
21200
234,76
45
342
21200
168,65
70
4311
21200
107,69
70
4311
21200
38,99
60
920
21200
235,56
60
920
21200
178,00
60
165
21300
46,94
60
165
21300
193,47
90
920
21500
29,40
95
132
21600
383,86
90
165
22100
158,11
90
165
22100
1.223,82
90
342
22100
63,89
90
342
22100
230,57
70
4311
22100
585,05
90
920
22100
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ENDESA ENERGIA XXI SL
109,41
A. PALLISER SL
4,39
A. PALLISER SL
23,41
A. PALLISER SL
100,82
A. PALLISER SL
151,54
RECAUD Y GESTION DE TRIBUTOS
LOCALES
36.884,22
A. PALLISER SL
2.053,37

90
60
20
20
45

920
163
3371
3372
338

22100
22110
22699
22699
22609

90
90

932
1532

22708
61919

Orgànic
60

Programa
171

Econòmic
21000

60
60
60
60
60
60
60
60

171
164
920
920
165
165
165
1532

21000
21200
21200
21200
21300
21300
21300
21400

60
60

1532
1532

22103
22104

60

1532

22104

60
10
10
90
90
90

1532
920
920
338
1532
1532

22300
22601
22601
46100
61900
61919
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Suma amb crèdit pressupostari 43.973,95
Nom terc
Import
A. PALLISER SL
44,96
SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA SAN
MARTIN
92,14
A. PALLISER SL
1,53
A. PALLISER SL
1.039,44
IMPERDECO BALEARS, SL
2.299,00
DIELECTRO BALEARS SA
58,03
ENERGEMA MENORCA, S.A.
752,51
A. PALLISER SL
2,61
TALLER PONS SEGUI SL
1.607,93
ESTACION SERVICIO
MERCADAL SL
2.038,80
A. PALLISER SL
320,49
SOCIEDAD COOPERATIVA
AGRICOLA SMARTIN
80,59
TRANSPORT I GRUES ES
MERCADAL SL
648,26
PANADERIA PEDRO SL
401,23
COMERCIAL CA N AUXILI SL
462,83
AJUNTAMENT D'ALAIOR
14.896,23
ANTONIO Y DIEGO SA
1.276,95
ANTONIO GOMILA SA
2.904,00
Suma sense crèdit pressupostari 28.927,53
2. Atès que, la intervenció ha emès un informe desfavorable, ja que es tracta d’actuacions nul·les de ple de
dret, ja que algunes de les esmentades factures no comptaven amb crèdit pressupostari suficient al
pressupost del 2019 i en altres no s’ha produït l’adjudicació de la contractació dels serveis. En tot cas, s’han
dotat en el pressupost del 2020 crèdit pressupostari en les aplicacions pressupostàries indicades a
l’expedient.
3. 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 al Ple l’adopció del següent acord:
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1er. Aprovar, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient, del pressupost del 2020,
el reconeixement extrajudicial de crèdits dels següents dèbits, proveïdors, conceptes i imports:
· ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global
de
2.423,30 euros.
· REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal, amb un import de
36.884,22
euros,
· ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import
global de 331,41 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat
desert.
· Taller Pons Seguí, SL (1.607,93€),pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
· A. Palliser, SL (5.358,41 €), pel subministrament de materials de manteniment i obres
· Dielectro Balear, SA (58,03€) i Energema Menorca (1.138,15€), pel subministrament de
material elèctric.
· Estación Servicio Mercadal, SL (2.038,80 €), pel subministrament de combustible.
· Sociedad cooperativa agrícola San Martín, per subministraments diversos (172,73€)
· Imperdeco Balears, SL per subministraments diversos (2.299,00 €)
· Transports i grues Es Mercadal, SL, per serveis diversos (648,26 €)
· Panaderia Pedro, SL, per subministraments d’aliments (401,23 €)
· Comercial ca n’Auxili, SL per subministraments diversos (462,83 €)
· Antonio y Diego, SA, per obres (1.276,95 €)
· Antonio Gomila, SA, per obres (2.904,00 €)
· Ajuntament d’Alaior per reforç de les festes patronals del 2019 (14.896,23 €)
Intervencions
Sr. Pons Sintes https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h29m30s
Sra. Ponsà https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h31m18s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h31m58s
Sra. Ponsà https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h33m00s
Sr. Riera https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h33m20s
Votació

Passada la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de factures núm 8/2020 és aprovada per
amb el vot favorable de 5 vots del grup PSOE , i 6 abstencions, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA I DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL D’UN LLOC DE POLICIA LOCAL A SEGONA ACTIVITAT.
Es ret compte de la proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de feina i de la plantilla de
personal d’un lloc de policia local a segona activitat, la qual va ser dictaminada a la Comissió Informativa
ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en
data 18 de juny de 2020, per 6 vots a favor dels grups PSOE, i PP, i 3 abstencions del grups municipal
ENTESA (3), i que copiada diu:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE L’AJUNTAMENT DES
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MERCADAL
Per acord de Ple de 17 de desembre del 2019 l’Ajuntament des Mercadal va aprovar la modificació de la
relació de llocs de feina de l’Ajuntament, prevista a l’article 90.2 LBRL i 126 RDL 781/1986. que incloïa el seu
text integre. Aquest acord fou publicat al BOIB núm. 5, d’11 de gener de 2020.
Amb data 30 de juny s’ha produït la sol·licitud d’un agent de la policia local de passi a la situació de segona
activitat.
Atès que per poder fer efectiu aquest canvi en la situació del funcionari és necessari que aquest lloc de
treball figuri en la relació de llocs de treball.
Atès que la Comissió Paritària, reunida el 2 de març del 2020, va informar favorablement l’augment dels
llocs de treball de policia local en segona activitat.
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Atès que en la relació de llocs de treball actualment figuren dos llocs de treball de policia local en situació de
segona activitat i, si es fa efectiva la nova incorporació hauran de ser tres.
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, en el sentit
de substituir una plaça de Policia Local per una altra de Policia Local en segona activitat, de manera que la
relació de llocs de treballs quedarà redactada en els següents termes:
Núm. Denominació del cos, escala i llocs Grup Nivell
de feina
Destí

Complement Import Import
específicbase
increm

4. Cos de Policia Local
14 Policia Local
Titulació: Batxillerat o equivalent
Diploma aptitud escola Policia Local
Provisió: Concurs / concurs oposició /
oposició lliure
3 Policia Local 2ª activitat
Prestació serveis en plantilla policia o
altres

C1

14

C1

Especial responsabilitat 4.161,17 4.244,39
Especial dedicació
(Ajust 40h)
4.903,68 5.001,75

14 Especial responsabilitat

4.161,17 4.244,39

Especial dedicació serveis de la corporació
(Ajust 40h)
4.903,68 5.001,75

L'import increment únicament entrarà en vigor quan l'Estat aprovi l'habilitació legal per augmentar les
retribucions dels treballadors del 2%
A partir del moment de l’aprovació d’aquesta modificació l’agent de la policia local que ha demanat el canvi
a la situació de segona activitat ocuparà transitòriament el lloc de treball en actiu que ocupa en aquest
moment fins al seu passi efectiu a la situació de segona activitat.
2on. Modificar la plantilla del personal de l’Ajuntament des Mercadal, en el sentit de substituir una plaça de
Policia Local per una altra de Policia Local en segona activitat, de manera que plantilla quedarà redactada en
els següents termes:

__________________________________________________________________________________________________
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal (Illes Balears) - C.I.F. P0703700E - Tel. (+34) 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
Correu electrònic: general@esmercadal.es

Ajuntament des Mercadal
____________________________________________________________
www.esmercadal.es

Identif. doc. elect.: ES-07037-2020-1F97C7C7-C611-4B7C-8F7F-BCA161216ED6 24/07/2020 12:22:30 Pag.:13/37
Ajuntament des Mercadal-07037- Org.:L01070374 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmercadal/validardoc.aspx

Denominació

Núm
places

Grup

Estat

A) Personal en règim administratiu
1. Funcionaris amb habilitació
nacional
1.1. Secretaria
1
1.2. Intervenció
1
1.3 Tresoreria
1

A1
A1
A1

1 vacant
1 vacant
1 vacant

2. Escala Administració General
2.1. Subescala Tècnica
1
2.2. Subescala d'administratius 2
2.3. Subescala d'auxiliars
10

A1
C1
C2

1 vacant
2 vacants
7 vacants 1 reservada per a
persona amb discapacitat en 1ª conv

3. Escala d'Administració Especial
3.1. Subescala Tècnica
3.1.1. Enginyer Industrial/de Camins
3.1.2. Arquitecte
3.1.3. Arquitecte tècnic

Observacions

1
1
2

A1
A1
A2

1 vacant
1 vacant
1 vacant

1

C1

1 vacant

3
3

C2
E

2 vacants
3 vacants

3.3. Cos Policia Local
3.3.1. Escala intermèdia
3.3.2. Escala bàsica oficial
3.3.3. Escala bàsica policies
3.3.4. Escala bàsica 2ª activitat

1
3
15
3

A2
C1
C1
C1

3 vacants
5 vacants

B) Personal en règim laboral
1. Assessor jurídic
2. Normalització lingüística

1
1

1 vacant

1/6 jornada

1

1 vacant

1
1
1
2

1 vacant
1 vacant

3.2. Subescala Administrativa
3.2.1. Informàtic
3.2. Subescala Personal d'obres
3.2.1. Oficial Brigada d'obres
3.2.2. Operaris

3. Serveis joventut. Responsable PIJ
4. Serveis socials
4.1. Treballadora social
4.2. Psicòloga
4.3. Educadora social
4.4. Treballadora familiar
5. Cultura
5.1.Arxiver
5.2. Auxiliar de biblioteca
6. Brigada obres
6.1. Oficial 1ª Electricista
6.2. Oficial 1ª. Manteniment
6.3. Operaris

1
2

2 vacants 60 % jornada i 10/35 jornada

1
1
2

1 vacant
1 vacant
1 vacant
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C) Personal eventual de lliure
designació
1.- Cultura

1

3er. Publicar aquest acord, la relació de llocs de treballs i la plantilla modificades en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Intervencions
Sr. Periáñez https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h34m59s
Sr. Pons Sintes https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h36m43s
Sr. Riera https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h37m04s
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Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h37m43s
Votació

Passada la proposta de modificació de la relació de llocs de feina de l’ajuntament des Mercadal es aprovada
per unanimitat de tots els seus membres (11 vots a favor, 5 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del grup
PP).
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE
VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I PER LA IMMOBILITAT DEL VEHICLE
Es ret compte de la proposta d’aprovació de l’ordenança fiscal de la taxa per la recollida de vehicles de la via
pública i per la immobilitat del vehicle, la qual va ser dictaminada a la Comissió Informativa ordinària de
Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juny
de 2020, per 4 vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions dels grups municipal ENTESA (3) i PP (2), i que
copiada diu:
PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
L’ordenança fiscal de la taxa de recollida de vehicles de la via pública fou modificada per darrera vegada
acord de Ple de 26.10.2011 i publicada definitivament en el BOIB núm. 192, de 24.12.2011; entrà en vigor
l’1 de gener del 2012. En els vuit anys transcorreguts la inflació acumulada prevista serà del 7,9%, per la
qual cosa s’ha trobat adient actualitzar les tarifes.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió d’Hisenda, la modificació de l’article
8, que quedarà redactat en els següents termes:
ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
I PER LA IMMOBILITAT DEL VEHICLE
Article 8. Quota tributària
1. La quota tributària a aplicar per cada concepte serà la següent:
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Conceptes
Base imposable
1. Per retirada de vehicles de 6 a 22 hores:
1.1. Per motocicletes o qualsevol altre vehicle de dues rodes unitat
1.2. Per vehicles de quatre rodes de fins a 1.500 kg de pes
unitat
1.3. Per vehicles de quatre rodes de més de 1.500 kg de pes
unitat
1.4. Per retirada iniciada però no finalitzada
unitat
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2.Per retirada de vehicles entre les 22 i les 6 hores de l’endemà
2.1. Per motocicletes o qualsevol altre vehicle de dues rodes
unitat
2.2. Per vehicles de quatre rodes de fins a 1.500 kg de pes
unitat
2.3. Per vehicles de quatre rodes de més de 1.500 kg de pes
unitat
2.4. Per retirada iniciada però no finalitzada
3. Quotes per dipòsit o emmagatzematge de vehicles.
3.1. Per motocicletes o qualsevol altre vehicle de dues rodes
3.2. Per vehicles de quatre rodes de fins a 1.500 kg de pes
3.3. Per vehicles de quatre rodes de més de 1.500 kg de pes

Quota
50,00
90,00
95,00
75,00

€
€
€
€

65,00 €
105,00 €
110,00 €

unitat

75,00 €

euros/dia
euros/dia
euros/dia

7,00 €
9,00 €
12,00 €

4. Quotes per immobilització.
4.1. Per la immobilització de vehicles de qualsevol classe

euros/dia

25,00 €

2. La retirada iniciada, però no finalitzada es considerarà efectuada quan, havent arribat la grua per realitzar
el servei, es presenti el titular del vehicle i regularitzi la seva situació, sense que sigui
necessari que la grua finalitzi la seva actuació ja iniciada.
Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h39m32s
Sra. Moll https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h41m05s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h41m34s
Sr. Riera https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h42m25s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h43m48s
Votació

Passada la proposta de modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per la recollida de vehicles de la via
pública i per la immobilitat del vehicle és aprovada per unanimitat de tots els membres del plenari (11 vots a
favor, 5 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP).
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL
DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI
D’AIGUA I CLAVEGUERAM
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Es ret compte de la proposta d’aprovació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari pels serveis de subministrament domiciliari d’aigua i clavegueram, la qual va ser
dictaminada a la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim Intern, Cultura, Àrea Social
Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juny de 2020, la qual va ser dictaminada per 4 vots a
favor del grup PSOE, i 5 abstencions dels grups municipal ENTESA (3) i PP (2), i que copiada diu:
PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
L’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels serveis de
subministrament domiciliari d’aigua i clavegueram aplicable als nuclis des Mercadal, Fornells, Ses Salines, Sa
Roca i Platges de Fornells fou aprovada inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament
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de 14 de novembre del 2018, i fou publicada íntegrament al BOIB núm. 12, de 26/01/2019.
Les tarifes aprovades integraven l’oferta feta per la UTE Aigües des Mercadal, guanyadora del concurs de
concessió administrativa per les obres i l’explotació del servei públic municipal de subministrament d’aigua
potable i sanejament (aigües residuals i pluvials) al terme municipal des Mercadal, adjudicada per acords de
Ple de 31 de maig de 2008 (nuclis urbans) i 26 de març de 2014 (urbanitzacions).
En data 19 d’agost del 2019 i 14 de maig i 5 i 9 de juny Antonio Gomila, SA presenta escrit sol·licitant la
revisió de les tarifes. L’article 15 dels Plecs de clàusules s’indica que les tarifes es revisaran d’acord amb la
fórmula de revisió que s’estableix específicament per aquest cas i el resultat d’aplicar aqueixa en el cas
present suposa un augment de les tarifes d’aproximadament l’1 % en les dues concessions. A títol
informatiu i com a punt de comparació, la variació de l’IPC d’Espanya durant el mateix període ha estat del 0,9%. En virtut de l’anteriorment exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió d’Hisenda, la
modificació de l’apartat 1 de l’article 5 de l’esmentada ordenança, el qual quedarà redactat en els següents
termes:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO
TRIBUTARI PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D’AIGUA I CLAVEGUERAM
Article 5. Quota.
1. Les quotes d’aquest PPCPNT s’exigiran d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Servei de subministrament d’aigua:
CONCEPTE

Base imposable

1.1.a) Quotes de servei nuclis tradicionals
1.1.1. Domèstica
unitat
1.1.2. Comercial
unitat
1.1.3. Industrial
unitat
1.1.4. Obres
unitat
1.1.b) Quotes de servei nuclis turístics 1
1.1.5 Domèstica
unitat
1.1.6. Comercial
unitat
1.1.7. Industrial
unitat
1.1.8. Obres
unitat

Quota

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

3,575 €
5,358 €
8,037 €
16,085 €

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral

21,443
64,315
89,332
89,332

€
€
€
€
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1.1.c) Quotes de servei nuclis turístics 2
1.1.9 Domèstica
unitat trimestral
1.1.10 Comercial
unitat trimestral
1.1.11 Industrial
unitat trimestral
1.1.12 Obres
unitat trimestral
1.2.a) Quotes variables nuclis tradicionals
1.2.1 0-15 m3/trimestre
Consum trimestral
1.2.2 15,1-40 m3/trimestre
Consum trimestral
1.2.3 40,1-100 m3/trimestre
Consum trimestral
1.2.4 100,1-150 m3/trimestre
Consum trimestral
1.2.5 > 150,1 m3/trimestre
Consum trimestral
1.2.b) Quotes variables nuclis turístics 1

21,395
64,173
89,136
89,136

€
€
€
€

aigua
aigua
aigua
aigua
aigua

(m3)
(m3)
(m3)
(m3)
(m3)

0,178
0,354
0,897
1,074
1,782

€
€
€
€
€

1.2.6 0-40 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
1.2.7 40,1-100 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
1.2.8 100,1-150 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
1.2.9 > 150,1 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
1.2.c) Quotes variables nuclis turístics 2
1.2.10 0-40 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
1.2.11 40,1-100 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
1.2.12 100,1-150 m3/trimestre Consum trimestral aigua (m3)
1.2.13 > 150,1 m3/trimestre
Consum trimestral aigua

(m3)
(m3)
(m3)
(m3)

0,578
0,979
1,157
2,054

€
€
€
€

(m3)
(m3)

0,576 €
0,976 €
1,155 €

(m3)

2,049 €

1.3.1 Drets d'escomesa 1
unitat
12,355 €
1.3.2 Drets d'escomesa 2
unitat
12,329 €
1.4.1 Realització d'escomeses 1 m
107,127 €
1.4.2 Realització d'escomeses 2 m
106,892 €
1.5. Subministrament d'aigua en alta as Migjorn Gran Consum trimestral aigua (m3) 0,525 €
Servei de clavegueram:
CONCEPTE
Base imposable
2.1.a) Quotes de servei nuclis tradicionals
2.2.1. Domèstica
unitat trimestral
2.2.2. Comercial
unitat trimestral
2.2.3. Industrial
unitat trimestral
2.2.4. Obres
unitat trimestral
2.1.b) Quotes de servei nuclis turístics 1
2.2.5 Domèstica
unitat trimestral
2.2.6. Comercial
unitat trimestral
2.2.7. Industrial
unitat trimestral
2.2.8. Obres
unitat trimestral
2.1.c) Quotes de servei nuclis turístics 2
2.1.9 Domèstica
unitat trimestral
2.1.10 Comercial
unitat trimestral
2.1.11 Industrial
unitat trimestral
2.1.12 Obres
unitat trimestral
2.2.a) Quotes variables nuclis tradicionals
2.2.1 0-15 m3/trimestre
Consum trimestral aigua (m3)

Quota
1,782
3,575
5,358
9,831

€
€
€
€

2,680 €
8,037 €
13,406 €
13,406 €
2,673 €
8,019 €
13,376 €
13,376 €
0,071 €
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2.2.2 15,1-40 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.2.3 40,1-100 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.2.4 100,1-150 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.2.5 > 150,1 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.2.b) Quotes variables nuclis turístics 1
2.2.6 0-40 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.2.7 40,1-100 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.2.8 100,1-150 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.2.9 > 150,1 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.2.c) Quotes variables nuclis turístics 2
2.2.10 0-40 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.2.11 40,1-100 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.2.12 100,1-150 m3/trimestre Consum trimestral aigua (m3)
2.2.13 > 150,1 m3/trimestre
Consum trimestral aigua
2.3.1 Realització d'escomeses 1 m
2.3.2 Realització d'escomeses 2 m

(m3)
(m3)
(m3)
(m3)

0,093
0,178
0,212
0,354

€
€
€
€

(m3)
(m3)
(m3)
(m3)

0,178
0,212
0,261
0,649

€
€
€
€

(m3)
(m3)

0,177 €
0,212 €
0,259 €
0,647 €
115,365 €
115,110 €

(m3)

Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h44m49s
Sra. Moll https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h49m35s
Sr. Palliser https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h50m20s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de
caràcter públic no tributari pels serveis de subministrament domiciliari d’aigua i clavegueram es aprovada
per 5 vots a favor del grup municipal PSOE i 6 abstencions (4 del grup ENTESA i 2 del grup PP).
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL A 31.12.2019
Es ret compte de la proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31.12.2019, la qual va
ser dictaminada prèvia declaració d’urgència en la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda,
Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juny de 2020, per 4
vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions dels grups municipals ENTESA (3) i PP (2), i que copiada diu:
PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Aprovació de la rectificació de l’inventari a 31/12/2019
Atès que degut a la necessitat de realitzar l’actualització anual i rectificació de l’inventari de béns i drets
d’aquest Ajuntament, i posar-lo a disposició de la Corporació amb motiu de la seva renovació, el personal
municipal en col·laboració amb l'empresa pública insular SILME S.A. ha actualitzat tota la informació relativa
a l'inventari i que ha canviat fins al 31 de desembre de 2019.
Atès que després dels tràmits i gestions oportunes per a l’elaboració de l’actualització de l’inventari de tots
els béns d’aquesta entitat local, es va fer lliurament d’aquesta en format digital, i s’incorpora a l’expedient
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E0242/001246/2020 de rectificació anual de l’inventari de béns.
Atès que consta en aquesta rectificació una sèrie de variacions, altes i baixes que s’han produït en el
patrimoni de l’ajuntament i la incorporació d’alguns béns que no estaven fins aleshores inventariats, i en el
que consta els diferents llistats resumits per epígrafs del Patrimoni de l’Ajuntament a data 31 de desembre
de 2019.
Atès que l'aprovació de la rectificació anual de l'Inventari correspon al Ple de la Corporació Local, de
conformitat amb el previst en l'article 34 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, mitjançant majoria
simple, al no tractar-se de cap dels supòsit previstos en l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Com a Batle President PROPÒS:
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PRIMER: Aprovar la rectificació anual de l'Inventari Municipal a data 31 de desembre de 2019.
SEGON: Exposar al públic l'expedient de rectificació de l'inventari, a fi de que qualsevol veí pugui tenir una
informació dels béns que es relacionen i es puguin formular al·legacions que ajudin a depurar si escau les
dades o posin de manifest qualsevol omissió o circumstància que sigui oportú tenir en compte.
TERCER: Remetre una còpia a les Administracions de l'Estat i de la Comunitat Autònoma d’acord amb
l’establert en l’article 86 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel que s’aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i l'art. 32 del Reglament de Béns d'entitats locals.
Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h50m54s
Sr. Pons Sintes https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h51m37s
Sra. Ponsà https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h52m00s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h52m10s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari a 31/12/2019 és aprovada per 5 vots a favor
del grup municipal PSOE i 6 abstencions (4 del grup ENTESA i 2 del grup PP).
9. MOCIONS DE L’ENTESA DES MERCADAL I FORNELLS
Es ret compte de la dació en compte a la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim
Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juny de 2020, de les següents
mocions presentades pel grup municipal ENTESA DE ES MERCADAL I FORNELLS, que varen ser remeses als
membres de la corporació, el contingut de les qual es diu el següent:
-SOBRE LA RESPOSTA A LES INSTÀNCIES DINS DEL TERMINI ESTABLERT I ADHESIÓ A LA
COMISSIÓ DE GREUGES
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: Respondre les instàncies dins el termini establert i adhesió a la Comissió de
Greuges
En els darrers mesos, alguns veïns i veïnes ens han fet arribar queixes de que, havent presentat instàncies
al registre de l’Ajuntament des Mercadal, no han rebut cap resposta per part del consistori, tot i que en
alguns casos han passat més de sis mesos.
Aquesta deixadesa de funcions de l’equip de govern només fa que empitjorar la qualitat democràtica i la
transparència de l’administració al nostre poble. A més, pensem que és un manca de respecte cap a la
ciutadania.
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La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques regula
que les instàncies generals s’han de contestar en el termini de tres mesos.
Entenem, que en alguns casos (els que menys), la instància no podrà ser resolta però sí contestada.
Estem segurs que l’equip de govern té la voluntat de millorar aquesta situació i per tant, prendrà les
mesures pertinents perquè les instàncies dels ciutadans puguin ser contestades dins el termini establert per
la norma.
Des de l’Entesa veiem la necessitat de dotar a la ciutadania d’instruments perquè aquesta pugui vehicular
les seves queixes quan considera que es troba desemparada davant l’actuació o manca d’actuació de
l’administració, amb òrgans que vetllin per l’acompliment dels drets de la ciutadania regulats en la
normativa.
L'objectiu de la moció és avançar cap a una administració local transparent, oberta i propera als ciutadans
que es doti de mitjans suficients per poder-se autoavaluar i procurar la millora en el servei constant als seus
veïns i veïnes.
Així mateix, pensem que l’Ajuntament des Mercadal s’hauria d’adherir, a través d’un conveni de
col·laboració, a la Comissió de la Sindicatura de Greuges del Consell Insular de Menorca, tal i com ja han fet
altres ajuntaments de la nostra illa.
Els assumptes o temes en què pot intervenir la Comissió de Greuges són gairebé tots els que afecten la vida
diària dels ciutadans i que tenen a veure amb els serveis que depenen del Consell Insular i dels ajuntaments
adherits: serveis socials, urbanisme, turisme, cultura, activitat econòmica, etc.
Fem aquesta moció, com una oportunitat per millorar la gestió de les reclamacions o suggeriments de la
població del nostre municipi.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal de l’Entesa a l’Ajuntament des
Mercadal proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PROPOSTA D’ACORD
1. Que l’ajuntament des Mercadal contesti a les instàncies registrades a l’ajuntament per part
dels/les ciutadans/es, entitats i empreses, en el termini de tres mesos com a màxim.
2. Que l’ajuntament signi un conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per a

la
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utilització de la figura de la Comissió de Greuges al municipi i consti com
Sindicatura de Greuges del Consell Insular.

ajuntament adherit a la

Intervencions
Sra. Ponsà https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h54m55s
Sr. Pons Burillo presenta una esmena a la moció
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h57m36s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h58m27s
Sra. Secretària https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=00h59m17s
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Sr. Pons Sintes https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h00m37s
Sr. Palliser https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h02m32s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h03m29s
Sr. Riera https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h05m23s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la moció amb l’esmena presentada pel grup PSOE és aprovada per
unanimitat de tots els membres del plenari (11 vots a favor, 5 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del
grup PP), i la redacció definitiva de l’acord és la que a continuació es transcriu:
1. Que l’ajuntament des Mercadal contesti a les instàncies registrades a l’ajuntament per part
dels/les ciutadans/es, entitats i empreses, en el termini de tres mesos com a màxim,
amb els termes

que marca la Llei 39/2015 de 1 d’octubre.

2. Que l’ajuntament signi un conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca
per a la utilització de la figura de la Comissió de Greuges al municipi i consti com
ajuntament adherit a la Sindicatura de Greuges del Consell Insular, sempre que ho permeti
la

normativa vigent.

-SOBRE LA ANÀLISI DE LA SITUACIÓ PER PODER RESOLDRE ELS PROBLEMES DE PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: anàlisi de la situació per poder resoldre els problemes de personal de l’ajuntament.
El municipi des Mercadal té una gran complexitat estructural, amb dos nuclis tradicionals i nombroses zones
turístiques, compta amb un gran nombre d’equipaments i una important inversió pública. Actualment
l’Ajuntament disposa d’un pressupost aproximat d’11.000.000 €, i si tenim en compte les inversions de les
altres administracions es situa entre els 15 i els 20 milions. Tot açò, juntament amb una evident falta de
personal des de fa temps, suposa una major càrrega de feina per als treballadors i treballadores municipals.
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S’ha de tenir en compte la feina feta darrerament en la consolidació de diferents places de policia local i la
plaça del tècnic facultatiu per redactar convocatòries públiques (TAC) o la plaça de tècnic/a informàtic/a.
També s’han cobert les jubilacions dels darrers anys d’un enginyer del departament d’urbanisme o de la
brigada, però no s’ha augmentat la plantilla. Tot i així, hi ha departaments i categories professionals que no
donen a bast amb el volum de feina que han de gestionar per manca de personal suficient. Pel volum de
feina que hi ha, és evident que hi hauria d’haver major nombre d’administratius, auxiliars administratius i
personal específic qualificat.
Fa uns anys que s’està treballant per actualitzar la relació de llocs de treball de l’ajuntament però encara no
s’ha pogut resoldre aquesta qüestió.
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En els darrers anys hi ha hagut jubilacions que no s’han cobert de forma automàtica per falta de previsió, i
després, per limitacions amb la taxa de reposició, aquestes places han quedat sense cobrir.
Ara mateix ens trobam que hi ha places públiques no cobertes (perquè pot ser no són necessàries), mentre
que n’hi ha d’altres que fan falta ocupar però que no es poden treure com oferta d’ocupació pública. És del
tot incongruent que l’ajuntament pateixi una manca de personal i que en acabar l’any, la partida
pressupostària corresponent no s’esgoti perquè hi ha places vacants. S’ha de resoldre el més prest possible
la transformació de les places consolidades que no es necessiten per d’altres de llocs de treball més
necessaris.
Hi ha un % important de treballadors/es municipals amb situació d’interinitat, que consten com a personal
laboral, des de fa anys, sense que la seva plaça es consolidi.
Contínuament es donen situacions de baixes laborals o excedència de llarga durada que no es cobreixen per
falta de borses de treball. Fa temps que l’Ajuntament no inicia processos de creació d’aquestes borses de
treball per poder cobrir aquests llocs de feina que queden vacants de forma temporal.
Ens trobam en una situació que ens ha dut a un cercle viciat on aquesta elevada càrrega de treball del
personal dificulta el desenvolupament de tots aquests processos de reposició de llocs de feina, publicació de
l’oferta d’ocupació pública municipal o l’obertura de borses de treball. És a dir, les feines urgents, el dia a
dia, no permeten iniciar aquests processos que suposarien una menor càrrega de treball pel personal i, en
definitiva, una millor gestió municipal i atenció a la ciutadania.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal de l’Entesa a l’Ajuntament des
Mercadal proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PROPOSTA D’ACORD
1. L’Ajuntament des Mercadal celebrarà, en el termini màxim d’un mes, una Comissió Extraordinària
d’Hisenda per tractar de forma monogràfica el problema endèmic de la manca de treballadors/es municipals
i la conseqüent excessiva càrrega de treball que suporta el personal de l’ajuntament en aquests moments.
Per tal de comptar amb l’assessorament adequat es convocarà la secretària i l’interventor municipals, així
com als representants dels treballadors i les treballadores que es consideri adient.
Intervencions
Sra. Pons Martí https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h06m52s
Sr. Pons Burillo presenta una esmena de substitució i que literalment copiada diu
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https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h11m34s

Esmena de substitució que presenta l’equip de govern a la moció de l’Entesa nombre 2 amb RE
001864 de dia 14 de juny de 2020, sobre “problemes de personal a l’ajuntament”.
Es proposa mantenir l’assumpte i substituir els punts especificats a la seva moció pels següents:
PROPOSTA D’ACORD
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1. L’Ajuntament des Mercadal celebrarà, en el termini màxim de tres mesos i sempre que la secretaria i
l’interventor puguin preparar la documentació necessària, una Comissió Extraordinària d’Hisenda per tractar
de forma monogràfica el problema endèmic de la manca de treballadors/es municipals i la conseqüent
excessiva càrrega de treball que suporta el personal de l’ajuntament en aquests moments. Per tal de
comptar amb l’assessorament adequat es convocarà la secretària i l’interventor municipals, així com als
representants dels treballadors i les treballadores que es consideri adient, per tal de trobar possibles
solucions.
Intervencions
Sra. Moll https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h12m35s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h13m07s
Sra. Pons Martí https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h15m54s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la moció (sense l’esmena presentada pel grup PSOE que va ser retirada)
és aprovada per unanimitat de tots els membres del plenari (11 vots a favor, 5 del grup PSOE, 4 del grup
ENTESA i 2 del grup PP),
-SOBRE PROPOSTES DE MILLORA DELS MERCATS DES MERCADAL I FORNELLS
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: Propostes de millora dels mercats des Mercadal i Fornells
Els darrers anys es celebren al nostre municipi diferents mercats de venta al carrer de manera periòdica
regulats per la Ordenança municipal per a regular l'exercici de la venda ambulant.
Actualment aquesta ordenança contempla el mercat d'estiu / tardor / hivern / primavera i el mercat
ambulant as Mercadal, el mercat agroalimentari de Fornells i el mercat ambulant a la zona de Ports, també a
Fornells.
Aquests mercats, ja sigui per la seva pròpia definició com per el període de l’any en que es celebren, tenen
cadascun les seves pròpies característiques i uns fluxos de visitants ben diferents. Així, mentre el Mercat
d’estiu des Mercadal té des de fa molts anys grans dimensions degut a l’alta participació de paradistes i
molta afluència de visitants, la resta de mercats tenen un paper més discret.
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Trobam un Mercat agroalimentari de Fornells que pràcticament ja només es celebra a l’estiu, amb una
afluència de gent acceptable però que podria millorar-se, i que no s’ha pogut mantenir durant la resta de
l’any, com a molt amb una parada.
Els Mercats de Tardor, Hivern i Primavera des Mercadal han anat perdent empenta els darrers anys i aquests
darrers mesos (abans de l’estat d’alarma per la COVID-19) comptava amb un nombre de paradistes i una
afluència de visitants bastant discrets.
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Abans de l’arribada de la pandèmia COVID-19 l’equip de govern es plantejava augmentar un poc la taxa
d’ocupació de la via pública de les parades dels mercats. És una proposta encertada, però que potser ha
d’esperar un temps a causa de la situació econòmica que la pandèmia ha provocat. Ara bé, convindria des
de l’Ajuntament s’inverteixi una mica més en aquests mercats.
Des de l’Ajuntament fa anys que es proporciona al paradistes un nombre limitat de parades formades per
taula i tendal, mentre que la resta se’ls faciliten només uns taulons i uns cavallets per mostrar els seus
productes. Pel que fa a la il·luminació, en el cas dels mercats vespertins, cadascun dels participants he de
posar els seus propis mitjans. Tampoc s’ha regulat des de fa anys els tipus de rètols de cada parada ni s’ha
fet massa, des de l’Ajuntament, per destacar aquells productes locals, artesans o ecològics que compten
amb la certificació corresponent.
A més, des de l’Ajuntament, tampoc s’ha dut cap tipus d’iniciativa per a la reducció de l’ús de plàstic als
mercats per part dels seus participants. No s’ha evidenciat cap interès per promocionar la sostenibilitat i la
cura del medi ambient des d’aquest tipus d’activitats promogudes per l’Ajuntament.
Per tant, es podrien fer moltes accions per millorar els principis que regeixen els nostres mercats i la seva
imatge global.
També fa falta prendre mesures per fomentar l’augment de parades i l’afluència de públic als mercats de
tardor, hivern i primavera des Mercadal, al mercat agroalimentari de Fornells i als mercats ambulants, així
com per reduir les aglomeracions i la sensació de saturació del mercat d’estiu des Mercadal, tant pels
participants com per a comerciants i veïns i veïnes del poble.
Ens consta que els darrers anys as mercat d’estiu ja no s’han concedit més autoritzacions més enllà d’un
nombre determinat i que només s’han concedit noves llicències en cas de d’haver-hi una baixa prèvia. No
obstant, en edicions anteriors l’Ajuntament no va tenir problemes per ampliar els carrers del mercat més
enllà dels especificats a l’ordenança citada anteriorment (plaça Pare Camps, plaça General Galbis, carrer
Metge Camps, carrer Nou, plaça Constitució i carrer Major). La seva darrera evisió és de l’any 2017 i tampoc
es van detallar tots els carrers que s’han emprat els
darrers estius. Per tant, si s’ha augmentat l’espai de domini públic autoritzat sense modificar l’ordenança,
també es podria reduir en cas de necessitat o conveniència.
Actualment, a l’ordenança el criteri per a concedir autoritzacions és l’espai de domini autoritzat, mentre que
el procediment i els criteris per definir la localització concreta són la participació prèvia (els antics mantenen
el seu lloc) mentre que pels nous la ubicació es fa per sorteig. Per tant, per reduir les dimensions del mercat
fa falta reduir l’espai autoritzat i definir nous criteris com ara el tipus de producte que es ven i el seu lloc de
producció.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal de l’Entesa a l’Ajuntament des
Mercadal proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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PROPOSTA D’ACORD
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1. L’Ajuntament des Mercadal crearà els espais de debat necessaris per analitzar les accions a dur a terme
per millorar la participació i l’afluència de públic als mercats del municipi, els principis pels quals s’han de
regular i els criteris de qualitat, imatge i sostenibilitat que els han de regir.
2. L’Ajuntament des Mercadal analitzarà les modificacions necessàries de l’Ordenança municipal per a
regular l'exercici de la venda ambulant per incorporar als criteris de selecció del mercat d’estiu des Mercadal
apartats que prioritzin els productes agroalimentaris i artesanals de producció local, juntament amb la
participació dels comerciants del municipi.
3. L’Ajuntament des Mercadal revisarà les taxes que han de pagar els participants dels mercats i les
possibles bonificacions a aplicar-los en funció del nombre de mercats en que participen.
4. L’Ajuntament des Mercadal analitzarà les inversions necessàries en equipaments, imatge i promoció dels
mercats del municipi per tal de planificar les partides pressupostàries pertinents dels proper anys segons la
temporalització de les accions previstes, tenint en compte criteris de sostenibilitat i de promoció del producte
local.
Intervencions
Sr. Palliser https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h17m50s
Sra. Sintes presenta una esmena
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h25m32s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h26m30s
Sr. Pons Sintes https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h27m27s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la moció amb l’esmena presentada pel grup PSOE és aprovada per
unanimitat de tots els membres del plenari (11 vots a favor, 5 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del
grup PP), i la redacció definitiva de l’acord és la que a continuació es transcriu:
PROPOSTA D’ACORD
Mantenir els punts 1,3 i 4
2. L’ajuntament des Mercadal analitzarà les modificacions necessàries de l’Ordenança municipal per a regular
l’exercici de la venda ambulant per incorporar als criteris de selecció del mercat d’estiu des Mercadal
apartats que prioritzin els productes agroalimentaris i artesanals de producció local, juntament amb la
participació dels comerciants del municipi, atenent sempre al compliment de la normativa vigent.
10. MOCIÓ DEL PP
Es ret compte de la dació en compte a la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda, Règim
Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 18 de juny de 2020, de les següents
mocions presentades pel grup municipal PP, que varen ser remeses als membres de la corporació, el
contingut de les qual es diu el següent:
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-SOBRE LA REFORMA INTEGRAL PORT DE FORNELLS FASE II
Moció sobre la Reforma Integral Port de Fornells FASE II que presenta el Grup Municipal del
Partit Popular a l’Ajuntament des Mercadal, segons el que preveu l'art. 9 i 13 del ROF pel debat
i aprovació si escau
1.- Atès que el BOIB núm 97 de 30 de maig de 2020, incorpora l'acord del consell de Govern de 29 de maig
de 2020 per el qual es declaren inversions d'interès autonòmiques incloses en el Pla d'Obres 2019-2022 de
Ports de les Illes Balears per a l'any 2020, de conformitat amb la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures
urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears.
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2.- Atès que el document citat al punt anterior consta de 32 actuacions per part de l’ens públic Ports IB, per
incorporar al pla d'obres 2019-2022, declara urgent i d’interès autonòmic on la correcta intel.lecció d´aquest
documents és que la tramitació dels tràmits s’acota en el tems a la meitat del procediment ordinari, no té
cap més conseqüència Jurídico-Tècnica.
Potser té la recepta màgica per comprimir 20 anys d'obres en sols de 2. Pretendre fer 32 obres en 2 anys,
almenys és presumptuós.
3.- Atesa la voluntat del Parlament IB i l’Ajuntament dels acords aprovats pels òrgans col·legiats amb
majoria qualificada sobre el rebuig de l’edifici de nova construcció en superfície damunt Es Pla i a la voluntat
del poble de Fornells des de l'anunci del Conseller.
4.-Atès que al juliol del 2018 es va elevar a Ple una proposta conjunta d'acord, subscrita pe l’alcaldia i el PP
on es va aconseguir el vot unànime de totes les forces polítiques, en el que en el 3r punt dictava;
“ Assumir íntegrament l'informe tècnic municipal emès en relació al projecte bàsic de reforma integral de
Ports de Fornells, Fase II, el qual es remet adjunt de forma digital, i sol·licitar a Ports que abans de que es
tanqui definitivament la redacció del projecte executiu de la fase II es faci una reunió de coordinació per tal
de donar una adequada solució consensuada entre les dues administracions, i en absència del Pla d'Ús i
Gestió , disposar de criteris d’ordenació i ubicació, tant portuaris con no portuaris, dels usos per
aparcaments, tràfic comercial, industrial, residencial, dels
titulars de serveis i autoritzacions portuaris, dels clients de l'afamada oferta gastronòmica, turística, etc, del
servei d’abastament de combustible a embarcacions i vehicles, de les noves edificacions si resultes
necessàries dins i/o fora de la zona de servei del Port de Fornells.”
Atenent que la redacció executiva no és duita a terme encara, i que ha passat l’avaluació ambiental
5.- Atès que en data 21 de juny del 2018 es va traslladar a la JLF “ sol·licitud d’informe en relació al projecte
bàsic de reforma integral del port de fornells Fase 2 “ per part de ports, com a mesura descrita tant a la Llei
de ports com a la llei d´avaluació ambiental; i que l’únic que dicta aquest tràmit ambiental és donar compte
a l´ens consultiu així com altres entitats per tal d’assebantar-los per si volen participar del procés tal i com
marca la llei i poder presentar propostes o iniciatives
d’una part , i d’altres a presentar informes preceptius i no vinculants, com és el cas del Consell Insular i
Ajuntament.
6.- Atès que la sol·licitud feta per Ports IB a la JLF es va transformar en un acord polític on es va votar en
un únic punt tres expedients diferenciats “ estudi alternatives, fase I, fase II “ el primer el qual era caducat i
sense validesa jurídica i va ser aprovat per una majoria qualificada amb el vot de qualitat.
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7.- Atès que a data de 21 de juny es presenta a l’ajuntament per part de ports una “sol·licitud d’informe en
relació al projecte bàsic de reforma integral del port de Fornells Fase 2 “ i en aquest no consta cap sol·licitud
ni referència d’impacte ambiental com si ho fa a la sol·licitud feta a la JLF i consta en el document emès a
l’ens Consultiu.
8.-Atès que amb data 5 de febrer surt de Ports IB una sol·licitud d’informe en relació a la tramitació
ambiental ordinària del Projecte de Reforma Integral del port de Fornells Fase 2 , i entra al RGE de
l´Ajuntament a 11 de febrer de 2019, i ara si que es sol·licita avaluació ambiental.
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9.-Per tal de donar compliment a la veritat estrictament objectiva en relació als fets escrits, es fa constar a
aquest preceptes que al document emès a la JLF amb RGE.2521 de 21 de juny de 2018 cita el text de Ports
que sí que s'ha demanat informe d'impacte ambiental a l'Ajuntament i a 10 ens i organismes més. Fet
constatat que no és així atesa que amb data 5 de febrer del 2019 l'Ajuntament es veu abocat a evacuar un
informe ambiental per urgència, el qual subscriu l'informe
tècnic signat al 2018 així com fa palès la manca de justificació per a la construcció de l'edifici de nova
construcció en superfície damunt es pla.
10.- Atès que el projecte declarat d'interès autonòmic en relació a les obres de Fornells és el mateix que va
arrancar al 2018 i contempla exactament el servei de restauració a la zona A de damunt Es Pla i no hi ha
hagut cap acte administratiu que contraposi la voluntat expressada pel Conseller Marc Pons, que no és
qüestió de cantina sinó d'un edifici en superfície.
11.- Atès que els col·lectius de Fornells han posat de relleu el rebuig a aquest edifici i açò no està en
contraposició a les obres ni en l'ús que se'ls hi doni.
12.- Atès que el passat mes de desembre 2018 Ports anuncià que l’execució de la fase 1 del projecte
començaria el proper mes de febrer i tindrà una durada de ??? (quatre mesos i mig). I amb data de 8 de
gener del 2019 Ports IB ha anunciat la seva licitació a la UTE Copcisa y Construcciones Olives, S.L. per
1.062.394,19 € i començar el proper febrer i a data de signar aquesta moció no s’han acabat les obres.
13.- Atès que el nostre Ajuntament en el tràmit d’informació pública del projecte va comunicar a Ports IB,
entre d’altres qüestions d’interès general, la necessitat d’acordar reunions de coordinació per tal de evitar
perjudicis i molèsties als ciutadans innecessàries degudes a la incidència de les obres sobre el transport i la
mobilitat motoritzada i peatonal, els aparcaments, els serveis d’emergència, les xarxes dels subministres
d’aigua, clavegueram, electricitat i telecomunicacions del poble de Fornells.
14.- Per tal de garantir una participació efectiva entre administracions i agents socials per resoldre les
qüestions sobrevingudes sobre l'assumpte
15.-Atès el dictamen de la CMBA de 9 de març de 2020
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la següent moció:
1.- El Ple de l’Ajuntament d’Es Mercadal trasllada a Ports i a la Presidència del Govern Balear,
novament l´acord de Ple on es va votar la moció de l’Entesa en el que posa de relleu el rebuig a
l'edifici de nova construcció en superfície damunt es Pla.
2.- L’Ajuntament des Mercadal insta a Ports a crear una ( o vàries ) reunió de coordinació i
seguiment per tal de redimensionar i/o suprimir l’edifici en superfície i trobar una solució
adequada a les necessitats actuals tenint present els edificis que hi ha a disposició de l´ens
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autonòmic i així evitar tant impacte ambiental com econòmic i social i que es materialitzi amb
un acte administratiu.
3.- L’Ajuntament des Mercadal, per tal d’evitar el succeït a Ciutadella amb les concessions
d’ocupació de via pública i els tendals existents, proposarà la creació d’un projecte d’imatge de
façana marítima que avançarà a Ports i que aquest serà elaborat en coordinació amb el Poble
de Fornells i l’Ajuntament des Mercadal així com marcarà en l´estudi un temps per executar la
inversió relativa a la renovació dels béns instal·lats en ZMT.
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4.- El Ple acorda sol·licitar als serveis jurídics de la casa un informe i aclariment sobre el
procediment arrencat per ports, en el sentit d’aclarar la lectura de l'article 76 c) de la Llei
10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears així com les conseqüències legals i
jurídiques pel que fa a l´impacte ambiental, fet que no es va sol·licitar en temps i forma i els
terminis.
5.- El Ple de l'Ajuntament des Mercadal acorda traslladar tant al Consell Insular de Menorca, a
Ports IB i a la Comissió Balear de Medi Ambient la qualificació i els usos vigents a les normes de
planejament urbanístic municipal compresa a tot el sistema general portuari i en concret
aclarar quins usos té assignat sobre les NNSS la Zona Portuària ubicada a la UA FOR6 àrea B, i
que, a la vegada acorda a instar al Consell insular a una aclaració sobre l'informe emès a la
CBAMA al seu informe publicat al BOIB amb data 21 de maig de 2020, el que dicta: Calgui
recordar que l’informe emès és a la passada legislatura i els colors de la conselleria competent
ara son del PSOE i abans de MES, tant en l’elaboració com en la remissió de la documentació a
l´òrgan Balear.
“ Que segons l'informe del Consell de Menorca, les obres proposades entre les fites 970 i 973b (

tram provisional DPMT segons el plànol de la Demarcació de Costes 2007 ), destinades a crear
una zona d'aparcaments per a remolcs d’embarcacions, afecten a terrenys qualificats com a
sistema Local de Jardins Públics, ( clau V de la UA FOR6 ) pel planejament vigent. Pendent de
l'aprovació definitiva del DPMT entre les fites 971 7 973b actualment en tramitació, caldrà
justificar l’afectació de les actuacions proposades en aquest àmbit i la seva viabilitat tenint en
compte que, de conformitat amb l'article 60 de la LUIB, “ La modificació de figures del
planejament urbanístic dels espais lliures o de les zones verdes considerats pel planejament
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals, ha de garantir el manteniment de la
superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació, amb
referència al nucli d’assentament afectat.”
6.- Dels acords obtinguts pel ple d’aquesta casa i dels resultats avaluats en comissió s’enviarà
còpia a totes les administracions i ens públics afectats.
Intervencions
Sr. Pons Sintes https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h29m02s
Sr. Batle presenta una esmena a la moció i que literalment copiada diu
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h40m44s

Esmena de substitució que presenta l’equip de govern a la moció del PP nombre 1 amb RE
001867 de dia 14 de juny de 2020, sobre “El Projecte del Port de Fornells Fase 2”.

__________________________________________________________________________________________________
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal (Illes Balears) - C.I.F. P0703700E - Tel. (+34) 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
Correu electrònic: general@esmercadal.es

Ajuntament des Mercadal
____________________________________________________________
www.esmercadal.es

Es proposa mantenir l’assumpte i substituir els punts especificats a la seva moció pels següents:
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la següent moció:
1.- Atenent a l’Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la reforma integral
port de Fornells – fase 2, TM Es Mercadal (141A/2018), punt 4 de la darrera pàgina, on diu per tal de que
l’òrgan substantiu pugi valorar:
“b) L'ajuntament ha instat a Ports de les IB a no incloure en el projecte de reforma integral del Port de
Fornells, Fase 2, cap nova edificació en superfície a la zona de domini públic Es Pla de Fornells.”
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El Ple de l’Ajuntament d’Es Mercadal trasllada a Ports i a la Presidència del Govern Balear, novament l´acord
de Ple on es va votar la moció de l´Entesa en el que posa de relleu no incloure l'edifici de nova construcció
en superfície damunt es Pla.
2.- L´Ajuntament des Mercadal insta a Ports a crear una ( o vàries ) reunió de coordinació i seguiment
conjuntament amb la JLF, per tal de valorar el projecte executiu, sobre el sanejament, subministrament
d’aigua potable, pluvials, terrasses, vials, acabats etc..., els usos dels edificis actuals i futurs per trobar una
solució adequada a les necessitats actuals tenint present els edificis que hi ha a disposició de l´ens
autonòmic i així evitar l’impacte ambiental, econòmic i social i que es materialitzi amb un acte administratiu.
3.- Es manté...
4.- El Ple acorda sol·licitar als serveis jurídics de la casa el seu parer i que es pugui debatre a una comissió
d’obres, aclaració sobre el procediment arrencat per Ports, en el sentit d´aclarar la lectura de l'article 76 c)
de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears així com les possibles conseqüències legals i
jurídiques pel que fa a l´impacte ambiental, fet que pot ser no es va sol·licitar en temps i forma i els
terminis.
5.- Atenent a l’Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la reforma integral
port de Fornells – fase 2, TM Es Mercadal (141A/2018), punt 4 de la darrera pàgina, on diu per tal de que
l’òrgan substantiu pugi valorar:
“a) Que segons l'informe del Consell de Menorca, les obres proposades entre les fites 970 i 973b (tram
provisional del DPMT segons el plànol de la Demarcació de Costes 2007), destinades a crear una zona
d'aparcament per a remolcs d'embarcacions, afecten a terrenys qualificats com a sistema Local de Jardins
Públics, (clau V de l'àmbit de I'UA FOR 6) pel planejament vigent. Pendent de I'aprovació definitiva del
DPMT entre les fites 971 i 973b actualment en tramitació, caldrà justificar l'afectació de les actuacions
proposades en aquest àmbit i la seva viabilitat tenint en compte que, de conformitat a l'article 60 de la LUIB,
“La modificació de figures del planejament urbanístic que tengui per objecte alterar la zonificació o l'ús
urbanístic dels espais lliures o de les
zones verdes considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals,
ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació,
amb referència al nucli d'assentament afectat””
El Ple de l'Ajuntament des Mercadal acorda traslladar tant al Consell Insular de Menorca, a Ports IB i a la
Comissió Balear de Medi Ambient la qualificació i els usos vigents a les normes de planejament urbanístic
municipal compresa a tot el sistema general portuari per tal d’aclarar quins usos té assignat sobre les NNSS
la Zona Portuària ubicada a la UA FOR6 àrea B, i així l’òrgan substantiu pugui valorar l’informe emès pel
Consell Insular de Menorca a la CBAMA i publicat al BOIB amb data 21 de maig de 2020.
__________________________________________________________________________________________________
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal (Illes Balears) - C.I.F. P0703700E - Tel. (+34) 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
Correu electrònic: general@esmercadal.es

Ajuntament des Mercadal
____________________________________________________________
www.esmercadal.es

6.- Dels acords obtinguts pel ple d’aquesta casa i dels resultats avaluats en comissió s´enviarà còpia a totes
les administracions i ens públics afectats.
Atenent a la dificultat afegida de la situació post COVID19, fem constar la necessitat de que es mantinguin
les partides pressupostaries corresponents per dur a terme les millores al Port de Fornells.
Intervencions
Sr. Riera https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h53m01s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h57m53s
Sr. Pons Sintes accepta esmenes 1, 4, 5 i no accepten esmenes 2 i 6
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=01h59m07s
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Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h03m57s
Es fa un recés
Sr. Pons Sintes https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h07m41s
Sr. Riera https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h08m17s
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h09m26s
Votació

Passada la proposta d’aprovació de la moció amb les esmenes presentades pel grup PSOE i acceptades pel
grup PP i que són la 1, 4 i 5, és aprovada per unanimitat de tots els membres del plenari (11 vots a favor, 5
del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP)
-MOCIÓ SOBRE EL PAGAMENT I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PER A INVERSIONS
AGRÍCOLES (PDR) QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A
L’AJUNTAMENT DES MERCADAL.
Moció sobre el pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions agrícoles (PDR) que
presenta el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament des Mercadal.
La Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears segueix sense pagar als pagesos de Menorca les
ajudes corresponents a les inversions en explotacions agràries realitzades des del 2018, incloses en el Pla de
Desenvolupament Rural (PDR).
Els expedients pendents de tramitació i resolució dels anys 2018 i 2019 corresponen a 873 peticions
registrades a la Conselleria pels professionals i explotacions del sector primari de Balears.
A més, la Conselleria ha avançat enguany el tancament dels terminis per a la presentació de sol·licituts per
aquestes línies, gestionades pel FOGAIBA, una decisió que s’ha rebut amb malestar i preocupació en el
sector primari, tota vegada que impedeix acollir-se al PDR i deixa als pagesos de Balears sense aquesta
opció per a la seva activitat.
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Sense cap avís, i sense cap informació prèvia, la Conselleria d’Agricultura ha tancat aquesta convocatòria de
subvencions per a inversions a les explotacions agràries corresponent al 2020. Una decisió precipitada,
perquè la resolució de la presidenta del FOGAIBA, la consellera Mae de la Concha, va aparèixer publicada en
el BOIB el divendres 9 de maig i, 48 hores després, dilluns dia 11, ja havia entrat en vigor i s’havia tancat el
termini.
Les peticions es podien presentar des del dia 6 de març fins dia 30 de juny, però el Govern, format pel
PSOE, Podemos i Més per Mallorca, ho ha avançat cinquanta dies, i de fet, ha deixat als pagesos sense
opcions d’obtenir aquestes ajudes a Balears.
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la següent moció:
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1.- El ple de l’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a reobrir les línies
d’ajuda del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) destinades a les inversions per a explotacions
agrícoles, amb una nova convocatòria.
2.- El ple de l’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a modificar, amb
caràcter urgent, el pressupost de la Conselleria d’Agricultura per a incrementar la dotació
destinada, durant el 2020, a les ajudes del PDR.
3.- El ple de l’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a gestionar un acord
entre la Conselleria d’Hisenda i la Conselleria d’Agricultura per a aportar els recursos necessaris
destinats al pagament immediat de les ajudes del PDR als pagesos de Balears corresponents als
2018 i 2019.
4.- El ple de l’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a agilitzar la
tramitació i resolució dels expedients del FOGAIBA que segueixen avui pendents a la
Conselleria d’Agricultura, corresponents a exercicis anteriors, amb l’objectiu de que tots els
pagaments s’hagi efectuat abans del dia 31 d’agost d’enguany.
Intervencions
Sr. Pons Sintes https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h12m00s
Sr. Batle presenta esmena i que literalment copiada diu
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h13m41s
Esmena de substitució que presenta l’equip de govern a la moció del PP nombre 2 amb RE
001867 de dia 14 de juny de 2020, sobre “PDR a l’ajuntament”.
Es proposa mantenir l’assumpte i substituir els punts especificats a la seva moció pels següents:
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la següent moció:
1.- El ple de l’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a estudiar la possibilitat de
reobrir les línies d’ajuda del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) destinades a les inversions per a
explotacions agrícoles, amb una nova convocatòria, sempre que aquesta no perjudiqui a les explotacions
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agrícoles.
2.- El ple de l’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a modificar, dins de les seves
possibilitats pressupostaries amb caràcter urgent, el pressupost de la Conselleria d’Agricultura per a
incrementar la dotació destinada, durant el 2020, a les ajudes del PDR.
3.- Es manté...
4.- Es manté...
Intervencions
Sr. Palliser https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h15m59s
Sr. Pons Sintes https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h21m03s
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Votació

Passada la proposta d’aprovació de la moció amb l’esmena presentada pel grup PSOE és aprovada per 7
vots a favor ( 5 del grup PSOE, i 2 del grup PP), i 4 abstencions del grup ENTESA
9. ALTRES ASSUMPTES
Prèvia declaració d’urgència que es votada per unanimitat de tots els membres del plenari
municipal es sotmet a debat i posterior votació la següent proposta de tot el consistori:
PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS PSOE, ENTESA I PP
Assumpte: Suspensió dels jaleos i actes festius tradicionals de les festes de Sant Martí i Sant
Antoni
Atès que des del CIM s’ha sol·licitat l’acord municipal de suspensió dels jaleos que es celebren en
totes les poblacions de l’illa amb motiu de les festes patronals, per tal de que la institució insular
del CIM pugui suspendre l’execució del contracte de transport «jaleo bus».
Atès que aquest consistori considera necessari efectivament suspendre tot tipus d’actes festius
tradicionals, i amb ells els jaleos que es celebren en motiu de les festes de Sant Martí de Es
Mercadal i Sant Antoni a Fornells, amb motiu de la situació viscuda i que es viu, amb motiu de la
pandèmia mundial causada pel COVID 19 i en ares a la protecció del més bé apreciat que és la
salut pública.
Per tot açò els grups polítics proposen al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord
PROPOSTA
PRIMER: "Que de les festes de Sant Marti i Sant Antoni, es suspenen els jaleos i els actes multitudinaris que
no es puguin controlar o de grans aglomeracions" que es celebren en motiu de les festes de Sant Martí a Es
Mercadal i Sant Antoni a Fornells durant l’estiu 2020
SEGON: Comunicar aquest acord al CIM per tal d’atendre al seu requeriment
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Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h22m11s
Sr. Pons Sintes https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h23m31s
Votació

Passada la proposta a votació és aprovada amb el vot favorable o per unanimitat de tots els membres del
consistori (11 vots a favor, 5 vots a favor del grup municipal PSOE ,4 del grup ENTESA I 2 del grup PP)
10. PRECS I PREGUNTES
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Precs i preguntes formulats pel portaveu del grup PP
Què ha passat amb es conveni dels mestres i l’escoleta, està firmat? Ens podeu explicar per quin motiu ses
escoletes des altres municipis van començar dia 15 de juny i sa des Mercadal ho farà si tot va bé dia 1 de
juliol? Les mestres han cobrat el 100% del seu sou? A més ens han comentat que hi ha faltat un seguiment
d’informació cap als pares des de l’Ajuntament en temes d’inscripcions, matrícules…
Respon la Sra. Pons Sintes: Es conveni es va signar per tot s’any, es tema està que tenen fins
dia 30 de juny per presentar aquesta justificació per fer sa addenda de sa primera part, sa qual
es va presentar ahir. Sa situació de s’escoleta des mercadal és diferent de ses altres, tot es
personal inclús sa directora han estat amb ERTE, fins que no es signi sa nova sol·licitud des
conveni no poden sortir de s’ERTE, per tant no poden començar a fer feina. Sa informació que
se li ha demanat se li ha explicat així com s’ha pogut.
● Demanam que es faci una reunió informativa amb els comerços i bars de cara a les festes, què podran i
que no podran fer. I fins quina hora poden tenir obert amb sa nova normalitat? Com han de fer net els
banys dels bars?
● Demanam un estudi tècnic de sa Policia Local explicant el motiu per el qual no s’ha volgut modificar la
circulació de la zona comercial de Son Parc de la moció presentada per el nostre grup en el passat Ple de
Setembre.
● El rellotge de ca n’Àngel va 20 minuts retardat amb les pues i 3 minuts adavantat, avam si hi podeu posar
solució.
● Varis veïns se'ns han queixat que els fillets aprofitin les fonts de la Plaça Pare Camps per fer un mal ús i
omplint globus d’aigua, cosa que causa mal estar entre els usuaris, podrieu posar cartells informant que no
es faixi aquest mal ús d’aigua.
● És ver que a dia d’avui vàries Àpimes i entitats municipals encara no han rebut la subvenció del 2019?
Respon Sra. Sintes que l’Escola de Música no hi havia es nombre de compte bé segons es
comptable, sembla ser que es farà sa darrera setmana de juny.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h26m31s
● Tema centre de dia, perque no s’obre? segons boib ja esta permès...
Respon el Sr. Periañez Párraga que s’ha que comprar material i s’està rallant treballadora social
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per obri-lo quan antes i també es feran proves PCR als usuaris. Cada usuari hauria d’estar 2 m
de distància, s’hauria d’emprar les dues plantes per redistribuir els usuaris, açò implica major
despesa de personal.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h27m54s
● Quina programació de festes es farà as final?
Respon el Sr. Pons Burillo que no hi ha res tancat encara, però es un programa de mínims, hi
haurà petits actes durant sa setmana de Sant Marti sempre respectant mesures sanitàries i la
nova normalitat.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h30m59s
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● Perquè en la web de l’Ajuntament només s’informa amb català i no amb castellà o altres idiomes? Tenim
molta gent forastera que no entén català i després demanen que se’ls hi traduesqui. Sobretot en tema
ajudes i informació oficial.
Respon el Sr. Pons Burillo que s’Ajuntament repenja coses d’altres enllaços directament.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h34m55s
● Quan es té previst que es facin els nous parcs infantils?
Respon el Sr. Batle que encara no es té una data definida i falta pressupost sostenible perquè
es duguin a terme.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h35m44s
● Falta més neteja de carrers de ses afores del poble, tant Mercadal com Fornells, es desaigües des carrers
hi surten herbes i paneres, no estaria de més que es revisin.
● Veient com ha anat Sant Joan en sou conscients del perill que duu no prendre ses mesures que toca?
Ciutadella havia prohibit qualsevol acte festiu, ni concerts ni res, no trobeu que després de ses declaracions
que va fer el senyor batle per IB3, així com està es tema tota sa responsabilitat podria caure damunt vostè?
Esper i desig, que això a Es Mercadal ni a Fornells passi el mateix, i recordi que no te majoria, tots hem de
debatre aquestes qüestions…
● Posar pas de vianants elevats tant davant petanca com devora rotonda cap a Fornells vinguent via ronda
de s'estancia.
● Cuidar i sembrar les jardineres doctor llansó davant es Poliesportiu.
● Fer net les canals de la teulada poliesportiu.
● Posar a sa via ronda un dispositiu que controli sa velocitat des cotxes, un estil a nes de Sant Lluís.
● Què sabem de les obres de sa piscina municipal? Ens han comentat que sempre hi ha contínues pèrdues
d’aigua i pel que veim ara és de color verd, sa maquinària funciona correctament?
Respon el Sr. Batle que s’estan fent proves, han descobert zones humides davall sa piscina,
avam si potser degut a sa pluja.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h43m58s
● Ens han comentat que no tenen previst obrir es centre de salut de Fornells, sabeu es motiu? No podem
perdre aquesta atenció primària per sa gent de Fornells.
Respon el Sr. Batle que s’obre dia 1 de juliol, volen obrir dos dies, telefonar un call center per
evitar contagis, esteim reivindicant més hores de metge i hores d’atenció a la gent.
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https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h44m58s
● Se’ns han queixat que hi ha pagesos que no s’han pogut inscriure per es mercat agroalimentari d’aquest
estiu, supòs que sabeu qui són i tenen antiguitat en els mercats, hem de vetllar perquè no quedi ningú
exclòs des nostre municipi.
Respon la Sra. Sintes Triay que queda obert el plaç fins diumenge.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h47m17s
Precs i preguntes formulats pel portaveu del grup ENTESA DE MERCADAL I FORNELLS
0. No hem fet l’aprovació de l’acta anterior.
1. Arreglar cantonada de la dreta de la sortida a la carretera des de l’aparcament des Molí.
Respon el Sr. Batle que es mirarà d’arreglar-ho.
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https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h53m40s
2. Quan està previst que acabi com a personal municipal la treballadora social?
Hi ha borsa oberta per ocupar la seva plaça?
En quina fase està el procés de contractació d’una persona de reforç com a treballador o
treballadora social?
Respon el Sr. Periañez Parraga que ara es contractarà una treballadora social durant 6 mesos
pel tema del covid-19, ja que fins ara no s’havia pogut iniciar, i ara hi ha el termini obert per a
presentar les sol·licituds al SOIB.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h54m20s
3. Quines dades tenen de participació en nostre municipi en el programa UN ESTIU PER CRÉIXER del
CIME? Quants joves i quantes empreses s’hi han adherit? Hi ha prou places per tots els interessats?
Respon la Sra. Sintes Triay que hi ha prou places per a tots, que el mes de juliol ha quedat
cobert i al mes d’agost han quedat places vacants.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h55m44s
4. L’ajuntament convocarà beques per fer pràctiques professionals i formatives aquest estiu? Quan es
convocaran? Quines funcions es té pensat que facin aquests joves?
Respon la Sra. Sintes Triay que si ho tenien previst però s’estan estudiant encara les
necessitats, però la intenció es treure-ho quan abans encara que no tenen data fixada.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h56m40s
5. Quin és l’objectiu del grup de whatsapp? Quin tipus d’informació es divulga?
Com es gestiona? Qui posa els continguts?
Respon el Sr. Pons Burillo que la idea era fer arribar comunicats a tots els veïns, tipus talls
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d’aigua, de llum, informació que l’Ajuntament trobi convenient difondre, i es de tipus
unidireccional.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h57m35s
6. Obertura de les Escoletes des Mercadal i Fornells: quins són els motius per no obrir fins dia 1 de
juliol? S’ha ofert alguna alternativa, alguna ajuda d’algun tipus als pares i mares que no tenen ningú
amb qui deixar els seus fills?
Respon la Sra. Sintes Triay que les ajudes s’han derivat a serveis socials per tractar-les de
manera habitual amb les prioritats pertinents.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=02h59m03s
7. Obertura del Centre de dia: quan està previst que s’obri? Per què no s’ha obert aquesta setmana
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com a Alaior i a Ferreries que també el tenen vinculat amb el geriàtric?
S’ha ofert alguna alternativa, alguna ajuda d’algun tipus a les persones que hi anaven i als seus
familiars? S’ha plantejat que el personal del centre de dia visiti a domicili per fer el servei a domicili
unes hores cada setmana al manco?
Respon el Sr. Periañez Parraga que com tots sabem la situació a la residència des Mercadal ha
estat difícil, s’ha fet un seguiment amb les famílies, no s’ha volgut involucrar massa els
treballadors amb anar a vivendes, perquè és perillós i el primer son les famílies. També
comenta que ara es tornarà a obrir el centre de dia i no serà igual que abans, perquè antes
podia entrar la gent, fer tallers, i ara amb la nova normalitat no serà possible fins que hi hagi
una vacuna o ho permeti el govern.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=03h00m00s
8. Festers de Sant Joan. Per quin motiu no s’ha organitzat un fester com cada any en aquestes dates o
s’ha organitzat alguna activitat alternativa per infants i joves aquests dies?
Respon el Sr. Pons Burillo que es va plantejar la celebració dels festers però no hi ha res
presvist, pel que les activitats serien per la setmana de Sant Martí.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=03h06m11s
9. L’Ajuntament té previst fer algun tipus d’acte cultural o d’oci en motiu del dia de Sant Pere?
Respon el Sr. Pons Burillo que no hi ha res previst, pel que les activitats serien per la setmana
de Sant Martí.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=03h06m11s
10.Obres de FOR-II:
En quin punt es troben ara? Seguiran en marxa tot l’estiu?
Respon el Sr. Batle que estan pendents d’Endesa, els tràmits estan fets i quan ells ho autoritzin
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es continuaran, i com asfaltar és poc temps no hauria de causar molèsties.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=03h06m57s
11. Quina oferta d’esport i oci substitutòria es té programada, principalment per a infants i joves, però
també per gent gran, els que tenen més dificultats per agafar el seu vehicle i anar a la platja, pel fet de
quedar-nos sense piscina municipal durant tot l’estiu? Quines alternatives s’oferiran des de l’Ajuntament i
quan estan programades?
Respon el Sr. Batle que les alternatives ara mateix son anar a sa platja, que haurien volgut
tenir-ho enllestit per aquest estiu però no ha estat possible també per causes de les obres i la
paralització pel covid-19.
https://vimeo.com/438792573/63f748521f/#t=03h09m15s
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I sense més assumptes a tractar, el Batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El batle

El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Ester Allès Coll,
secretària de l'Ajuntament des Mercadal, i es troba allotjat per a les comprovacions de les signatures digitals
a:
https://drive.google.com/drive/folders/141T30hic66h-uSB2_zbJiKVPD2mc3CGS?usp=sharing
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Es Mercadal

Francisco Javier Ametller
Pons
24/07/2020 13:17:28
El batle
Es Mercadal

