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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2020
Caràcter: ordinari
Dia: 29 de juliol de 2020
Hora: de 20h20’, en primera convocatòria a 22h 03’
Lloc: Sala B del centre de convencions des Es Mercadal
Assistents
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Batle:
Regidors:

Secretaria:
Interventor:

Sr. Francesc Ametller Pons

(PSOE)

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

(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)

Sra. Ester Allès Coll
Sr. Alfons Méndez Vidal

Excusa la seva absència la Sra. Regina Sintes Triay regidora del grup municipal

(PSOE)

Desenvolupament de la sessió
1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (26/02/20, 23/04/20, 2/06/20 I 25/06/20)
Pel Sr. Batle es demana si hi ha alguna intervenció en relació a aquest punt d’aprovació de les actes
anteriors de les dates referenciades i sense haver-hi es passen a votació
Votació

Passada la proposta d’aprovació de les actes anteriors de data 26/02/2020, 23/04/20, 2/06/20 I
25/06/20) és aprovada per unanimitat de tots els membres del consistori i que estan presents (10)
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2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS DIES FESTIUS DE L’ANY 2021
Es ret compte de la proposta d’aprovació del dies festius de l’any 2021 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 23 de juliol de 2020, per 9 vots a favor 4 del grup PSOE,
3 del grup ENTESA i 2 del grup PP, i que copiada diu:
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PROPOSTA DE BATLIA
Atès que en data 17 de juny de 2020 vam rebre un ofici de la conselleria de Model Econòmic, Turisme
i Treball on s’ens informava que de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de
31 de juliol pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOCAIB núm 105, de 15 d’agost), i altra normativa d’aplicació, ha aprovat el calendari de festes per
a l’any 2021 en l’àmbit de les Illes Balears per Acord de dia 5 de juny de 2020, publicat en el BOIB
núm. 103 de dia 6 de juny.
D’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de jornades, hores
extraordinàries i descansos (BOE DE DIA 29), els ajuntaments han de determinar dues festes locals
en l’àmbit municipal.
Es per això que aquesta batlia PROPOSA al Ple de l’Ajuntament:
1.- Determinar com a festiu local a Mercadal i Fornells dia 16 de febrer de 2021 (darrer dimarts de
Carnaval).
2.- Determinar com a festiu local a Mercadal dia 11 de Novembre de 2021 (Sant Martí d’hivern), i
com a festiu local a Fornells dia 16 de juliol de 2021 (el Carme).
3.- Comunicar aquesta proposta a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les
Illes Balears.
Intervencions
Intervé el Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h00m38s
Votació

Passada la proposta d’aprovació del dies festius de l’any 2021, és aprovada per unanimitat de tots
els membres del consistori i que estan presents (10), 4 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del
grup PP
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3. DONAR COMPTE DE LES RELACIONS DE FACTURES 13, 14, 16 I 18/2020
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 23 de juliol de 2020,
de les següents resolucions de Batlia, la 555 de 23/06/2020, la 540 de 17/06/2020, la 609 de
03/07/2020 i la 610 de 03/07/2020, i que varen ser lliurades als membres de la corporació, el
contingut de les quals diu:
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/001051/2020
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Assumpte: Aprovació relació de factures núm. 013/2020
<Atesa la relació de factures núm. 013/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 22 de
juny de 2020, que transcrit literalment diu:
<Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 013/2020, corresponent als capítols
2 i 6, amb un import total de 60.935,59 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).>
Fent ús de les facultats conferides, aquesta batlia RESOL:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 013/2020 per import de 60.935,59 euros.
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Segon.- Reconèixer les obligacions de pagament de les factures incloses en la relació núm.
013/2020 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 núm.
013/2020, la suma de le quals ascendeixen a 47,25 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.: E0114/001082/2020
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Assumpte: Aprovació relació factures 014/2020
Atesa la relació de factures núm. 014/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 16 de juny
de 2020, que transcrit literalment diu:
<Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 014/2020, corresponent als capítols 2
i 6, amb un import total de 159.580,51 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 O).>
Fent ús de les facultats conferides, aquesta batlia RESOL:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 014/2020 per import de 159.580,51 euros.
Segon.- Reconèixer les obligacions de pagament de les factures incloses en la relació núm.
014/2020 amb càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de l'any 2020 i ordenar el seu

pagament.
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Tercer.- Practicar les corresponents retencions d’IRPF a les factures incloses en la relació 014/2020,
la suma de le quals ascendeixen a 592,55 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.: E0114/001375/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures núm. 16/2020
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Ates a la relació de factures núm. 16/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 3 de juliol
de 2020, que transcrit literalment diu:
«Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 16/2020, corresponent als capítols 2 i
6, amb un import total de 68.942,37 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 pretenen imputar les despeses tenen saldo suficient

per fer front a les despeses i la naturalesa d’aquestes és adequada,
• consta a 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, en aquests contractes menors, la factura fa les funcions
de document contractual,
• 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 d’encàrrec o pressupostos, en el seu cas,
• els regidors de les àrees presenten la seva conformitat a les factures.
L’òrgan competent per aprovar la despesa és el batlle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions ADO).»
Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
1r.- Aprovar la relació de factures núm. 16/2019 per import de 68.942,37 euros.
2n.- Reconèixer obligacions de pagament de factures incloses a la relació de factures núm. 16/2019
amb càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de 2020 i ordenar-ne el pagament.
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3r.- Practicar retencions d'IRPF, de les factures incloses a la relació 16/2020, per import de 2.414,19.euros i ordenar-ne el pagament a l'AEAT en la propera liquidació trimestral.
4t.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple que es celebri.
RESOLUCIÓ DE BATLIA
Exp.: E0114/001395/2020
Assumpte: Aprovació relació de factures núm. 18/2020
Ates a la relació de factures núm. 18/2020, i vist l'informe de l'interventor interí de data 3 de juliol
de 2020, que transcrit literalment diu:
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«Es presenta a fiscalització prèvia la relació de factures núm. 18/2020, corresponent als capítols 2 i

6, amb un import total de 30.688,06 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 pretenen imputar les despeses tenen saldo suficient
en el pressupost del 2020 per fer front a les despeses, regons la relació d’aplicacions que consta en
la relació, 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 d’encàrrec o pressupostos, en el seu cas
• els regidors de les àrees presenten la seva conformitat a les factures
L’òrgan competent per aprovar la despesa és el batlle.
En base al que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la despesa, (operacions O).»
Es per això, que fent us de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
1r.- Aprovar la relació de factures núm. 18/2019 per import de 30.688,06 euros.
2n.- Reconèixer obligacions de pagament de factures incloses a la relació de factures núm. 18/2019
amb càrrec a les aplicacions de despeses del pressupost de 2020 i ordenar-ne el pagament.

3r.- Practicar retencions d'IRPF, de les factures incloses a la relació 18/2020, per import de 2.099,59.euros i ordenar-ne el pagament a l'AEAT en la propera liquidació trimestral.

4t.- Donar compte d'aquesta relació de factures en el proper Ple que es celebri.
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Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h01m49s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h02m03s
Sr. Javier Periañez https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h03m18s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h03m54s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h04m24s
Sr. Javier Periañez https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h04m40s
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Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h05m03s
Sr. Javier Periañez https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h05m33s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h06m08s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h06m32s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h06m55s
Sr. Javier Periañez https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h07m27s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h07m27s
Sr. Javier Periañez https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h08m15s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h08m33s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h08m54s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h08m59s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h09m18s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h09m40s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h09m48s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h10m17s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h13m20s
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Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h13m40s

El Ple de la Corporació resta assabentat de les relacions de factures 13, 14, 16 i 18/2020
4. PROPOSTES D’APROVACIÓ DELS RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS NÚMEROS 12
I 15
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Es ret compte de les propostes d’aprovació dels reconeixements extrajudicials de factures 12/2020 i
15/2020 les quals varen ser dictaminades a la Comissió Informativa ordinària de Comptes, Hisenda,
Règim Intern, Cultura, Àrea Social Sanitària i Medi Ambient celebrada en data 23 de juliol de 2020,
per 4 vots a favor del grup PSOE, i 5 abstencions dels grups municipals ENTESA (3) i PP (2), i que
copiades diuen:
PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DIVERSES
FACTURES
1. Atès que s’han presentat al registre de factures d’aquest Ajuntament les factures incloses en la
relació de factures núm. 12/2020, corresponent a diverses aplicacions del capítol 2, amb un import
total de 72.566,90 euros, que inclou dos tipus de prestacions:
a) Factures corresponents a activitats que en el passat han comptat amb un contracte administratiu,
la vigència del qual ha finalitzat, per un import de 58.684,95 €. Inclou les següents empreses,
imports i prestacions:
ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global
de 20.635,45 euros. En data 10 de juny del 2016 es va formalitzar el contracte
administratiu de subministrament d’energia elèctrica dels edificis, instal·lacions i enllumenat
públic de l’Ajuntament des Mercadal amb l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, el qual fou
prorrogat per un any i finalitzà el mes de maig del 2018. Atès que l’Ajuntament no ha
iniciat l’expedient de contractació, aquest subministrament no està emparat per cap
contracte administratiu.
BALIMSA pels serveis de neteja d’edificis, amb un import de 33.665,78 euros, que va
comptar amb un contracte adjudicat l’11 d’abril del 2014 i que ha finalitzat. per la qual cosa
les factures que s’informen no estan emparades per cap contracte administratiu. Fa mesos
que l’Ajuntament ha iniciat la contractació d’un nou contracte, però la licitació encara no
s’ha resolt.
REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal, amb un import de
4.383,72 euros, que va comptar amb un contracte dels anys 2009 al 2018, i que ha
finalitzat, per la qual cosa les factures que s’informen no estan emparades per cap
contracte administratiu. Fa mesos que l’Ajuntament ha iniciat la contractació d’un nou
contracte, però la licitació encara no s’ha resolt.
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b) Factures de 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. Tanmateix, les esmentades factures compten amb crèdit
pressupostari suficient en les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el
pressupost inicial del 2020. L’import global és 13.881,95 €. Inclou les següents empreses, imports i
prestacions:




Identif. doc. elect.: ES-07037-2020-4C297A8A-7A0B-4B0F-8C9B-B261AE35201A 11/08/2020 13:40:05 Pag.:9/26
Ajuntament des Mercadal-07037- Org.:L01070374 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/esmercadal/validardoc.aspx






ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import
global de 4.129.61 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat desert.
Telefónica de España, SA, d’un import global de 633,07 euros, i Telefónica Móviles España,
SA (44,54 €), pel servei telefònic.
Taller Pons Seguí, SL (2.623,44€) i Talleres Rep. Jose Bosch Cardona (232,76€), pel servei
de reparació de diversos vehicles municipals.
A. Palliser, SL (1.641,66 €), pel subministrament de materials de manteniment i obres
Dielectro Balear, SA (1.435,24€) i Energema Menorca (243,21€), pel subministrament de
material elèctric.
Estación Servicio Mercadal, SL (1.276,30 €), pel subministrament de combustible.
Seguros Catalana de Occidente, SA, pel servei d’assegurança d’accidents amb per un import
de 1.622,12 euros.

2. Atès que les esmentades factures compten amb crèdit pressupostari suficient en les aplicacions
pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2020. Tanmateix, la
intervenció ha emès un informe desfavorable, ja que, en no haver-se produït l’adjudicació de la
contractació dels serveis, es tracta d’actuacions nul·la de ple de dret.
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:
PRIMER, Aprovar, amb càrrec 2on. 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
20.635,45 euros.
BALIMSA pels serveis de neteja d’edificis, amb un import de 33.665,78 euros.
REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal, amb un import de 4.383,72
euros.
ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un import global
de 4.129.61 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat desert.
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Telefónica de España, SA, d’un import global de 633,07 euros, i Telefónica Móviles España, SA
(44,54 €), pel servei telefònic.
Taller Pons Seguí, SL (2.623,44€) i Talleres Rep. Jose Bosch Cardona (232,76€), pel servei de
reparació de diversos vehicles municipals.
A. Palliser, SL (1.641,66 €), pel subministrament de materials de manteniment i obres.
Dielectro Balear, S.A. (1.435,24€) i Energema Menorca (243,21€), pel subministrament de material
elèctric.
Estación Servicio Mercadal, SL (1.276,30 €), pel subministrament de combustible.
Seguros Catalana de Occidente, SA, pel servei d’assegurança d’accidents amb per un import de
1.622,12 euros.
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SEGON: Les anteriors factures van a càrrec de les aplicacions pressupostàries indicades a
l’expedient del pressupost de l’any 2020.
PROPOSTA PER AL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DIVERSES
FACTURES
1. Atès que s’han presentat al registre de factures d’aquest Ajuntament les factures incloses en la
relació de factures núm. 015/2020, corresponent a diverses aplicacions del capítol 2, amb un import
total de 29.544,01 euros, que inclou dos tipus de prestacions:
a) factures corresponents a activitats que en el passat han comptat amb un contracte administratiu,
la vigència del qual ha finalitzat, per un import de 9.576,26 €. Inclou les següents empreses, imports
i prestacions:
ENDESA, SAU pel subministrament d’energia elèctrica de mercat lliure i un import global
de 2.537,42 euros. En data 10 de juny del 2016 es va formalitzar el contracte administratiu
de subministrament d’energia elèctrica dels edificis, instal·lacions i enllumenat públic de
l’Ajuntament des Mercadal amb l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, el qual fou prorrogat
per un any i finalitzà el mes de maig del 2018. Atès que l’ajuntament no ha iniciat
l’expedient de contractació, aquest subministrament no està emparat per cap contracte
administratiu.
REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal, amb un import de
7.038,84 euros, que va comptar amb un contracte dels anys 2009 al 2018, i que ha
finalitzat,per la qual cosa les factures que s’informen no estan emparades per cap contracte
administratiu. Fa mesos que l’Ajuntament ha iniciat la contractació d’un nou contracte, però
la licitació encara no s’ha resolt.

b) factures de 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. Tanmateix, les esmentades factures compten amb crèdit
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pressupostari suficient en les aplicacions pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el
pressupost inicial del 2020. L’import global és 19.967,75€. Inclou les següents empreses, imports i
prestacions:
ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un
import global de 2.502.29 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat
desert.
Telefónica de España, SA, d’un import global de 633,07 euros, i Telefónica Móviles
España, SA (23,01 €), pel servei telefònic
Taller Pons Seguí, SL (750,59€) pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
A. Palliser, SL (6.760,06 €), pel subministrament de materials de manteniment i obres.
Marcas Viales Menorca, SL (361,49€) pel subministrament de senyalitzacions.
Dielectro Balear, SA (432,85€) i Energema Menorca (2.003,38€) pel subministrament de
material elèctric.
Estación Servicio Mercadal, SL (1.546,37€) pel subministrament de combustible.
Seguros Catalana de Occidente, SA, pel servei d’assegurança d’accidents amb per un
import de 173,65 euros.
Zardoya Otis, SA (5.869,58€), Thyssen Krup (486,24€) i Schindler, SA (331,75€), pel
servei de manteniment d’aparells elevadors.
Pedro Pons Florit (48,40€) i Esperanza Pons Pons (48,40€), pel lloguer d’un local.
Atès que les esmentades factures compten amb crèdit pressupostari suficient en les aplicacions
pressupostàries indicades a l’expedient, dotades en el pressupost inicial del 2020.
Tanmateix, la intervenció ha emès un informe desfavorable, ja que, en no haver-se produït
l’adjudicació de la contractació dels serveis, es tracta d’actuacions nul·la de ple de dret.
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:
PRIMER.- Aprovar, amb càrrec 2on. 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 2.537,42 euros.
REGESTRIL, SL. pels serveis de suport a la recaptació municipal, amb un import de
7.038,84 euros.
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ENDESA, Siglo XXI pel subministrament d’energia elèctrica de mercat regulat, per un
import global de 2.502.29 euros, per un contracte que s’ha licitat dues vegades i ha quedat
desert.
Telefónica de España, SA, d’un import global de 633,07 euros, i Telefónica Móviles
España, SA (23,01 €), pel servei telefònic
Taller Pons Seguí, SL (750,59€),pel servei de reparació de diversos vehicles municipals.
A. Palliser, SL (6.760,06 €), pel subministrament de materials de manteniment i obres
Marcas Viales Menorca, SL (361,49€), pel subministrament de senyalitzacions.
Dielectro Balear, SA (432,85€), pel subministrament de material elèctric.
Estación Servicio Mercadal, SL (1.546,37 €), pel subministrament de combustible.
Seguros Catalana de Occidente, SA, pel servei d’assegurança d’accidents amb per un
import de 173,65 euros.
Zardoya Otis, SA (5.869,58€), Thyssen Krup (486,24€) i Schindler, SA (331,75€), pel
servei de manteniment d’aparells elevadors.
Pedro Pons Florit (48,40€) i Esperanza Pons Pons (48,40€), pel lloguer d’un local.
SEGON.- Les anteriors factures van a càrrec de les aplicacions pressupostàries indicades a
l’expedient del pressupost de l’any 2020.
Intervencions
El Sr. Batle intervé dient https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h14m25s
Votació

Passades les propostes d’aprovació dels reconeixements extrajudicials números 12 i 15, són
aprovades per 4 vots a favor del grup municipal PSOE i 6 abstencions, 4 del grup ENTESA i 2 del
grup PP.
5. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRIMER SEMESTRE 2020
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 23 de juliol de 2020,
de l’estat d’execució del pressupost, del primer semestre 2020, la documentació de la qual va ser
remesa als membres de la corporació
El Sr. Batle intervé dient https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h15m58s

El Ple de la Corporació resta assabentat de l’estat d’execució del pressupost del primer semestre
2020
6. PROPOSTA ATORGAMENT PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
POLIVALENTS, NETEJA VIÀRIA, MANTENIMENT, JARDINERIA I ALTRES DEL MUNICIPI
DES MERCADAL
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Es ret compte de la proposta d’atorgament de la pròrroga del contracte de prestació de serveis
polivalents, neteja viària, manteniment, jardineria i altres del municipi des Mercadal, 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 23 de juliol 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: Proposta atorgament pròrroga del contracte de prestació de serveis
polivalents, neteja viària, manteniment, jardineria i altres del municipi des Mercadal
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ANTECEDENT DE FET
Primer: En virtut de la resolució d'alcaldia de 8 de febrer de 2016 es va iniciar l’expedient per a
l’adjudicació del contracte de prestació de serveis polivalents, neteja viària, manteniment, jardineria
i altres del municipi des Mercadal, adjuntant els plecs de clàusules administratives que regien la
mateixa, amb un pressupost de 286.000 euros anuals IVA inclòs i una durada de 4 anys més de 2
de possibles pròrrogues. Seguidament amb data 18 de febrer es va fiscalitzar i per acord
plenari de 24 de febrer de 2016 es va aprovar l’expedient de contractació i obertura del procediment
de licitació.
Segon: Que en virtut d’acord plenari de 25 de maig de 2016, es va adjudicar el contracte de
prestació de serveis polivalents de neteja viària, manteniment, jardineria i altres del municipi des
Mercadal, a l’empresa UTE M. POLO SL- ELSAMEX SA, per la quantitat de DOS CENTS QUARANTA
CINC MIL SEIXANTA EUROS I SETANTA NOU CÈNTIMS (245.060,79 euros), anuals IVA inclòs.
Tercer: Atès que la clàusula tercera del contracte disposa el següent:
«Els serveis objecte d’aquest contracte hauran de començar el dia 1 de setembre de 2016. La
contractació tindrà una durada de QUATRE anys. L’Ajuntament podrà acordar la pròrroga del
contracte per un termini màxim de DOS anys més. S’acordarà de forma expressa i serà obligatòria
per l’empresari»
Quart: Atès que en data 31 d’agost de 2020 finalitza el termini de 4 anys, aquesta Batlia considera
necessari i justificat acordar la seva pròrroga per 2 anys ja que es tracta d’un servei bàsic i essencial
d’obligada prestació per l’Ajuntament que garanteix la salubritat de les vies publiques del municipi i
que per tant, no es pot deixar d’executar.
En virtut de las facultats conferides a aquesta Batlia, al Ple de la corporació PROPÒS:
PRIMER: Atorgar la pròrroga del contracte de prestació de serveis polivalents, neteja viària,
manteniment, jardineria i altres del municipi des Mercadal per un termini de 2 anys, com estableix
la clàusula tercera del contracte. La despesa per import anual de 245.060,79 €, IVA inclòs, anirà a
càrrec de les aplicacions pressupostàries 50.1532.22700 per import de 70.404,58 €, 50.163.22700
per import de 138.108,96 € i 50.171.22700 per import de 36.547,24 €.
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No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.
Intervencions
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h16m18s
Sr. Joan Palliser https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h17m32s
Sra. Secretària https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h18m22s
Sr. Joan Palliser https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h19m18s
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Votació

Passada la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de prestació de serveis polivalents,
neteja viària, manteniment, jardineria i altres del municipi des Mercadal, és aprovada per és
aprovada per unanimitat de tots els membres del consistori i que estan presents (10), 4 del grup
PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP
7. Mocions del grup municipal ENTESA des Mercadal i Fornells
7.1 Acord per tal de garantir la connectivitat aèria a través d’una obligació de servei
públic en la ruta Menorca-Barcelona i la fixació d’una tarifa màxima per trajecte.
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 23 de juliol de 2020,
de la moció del grup municipal ENTESA sobre la proposta d’acord per tal de garantir la connectivitat
aèria a través d’una obligació de servei públic en la ruta Menorca-Barcelona i la fixació d’una tarifa
màxima per trajecte, la qual copiada diu:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: ACORD PER TAL DE GARANTIR LA CONNECTIVITAT AÈRIA A TRAVÉS D’UNA
OBLIGACIÓ DE SERVEI PÚBLIC EN LA RUTA MENORCA-BARCELONA I LA FIXACIÓ D’UNA
TARIFA MÀXIMA PER TRAJECTE.
La connectivitat aèria i marítima és una peça clau per als menorquins i menorquines.
Concretament, la ruta aèria entre Menorca i Barcelona és des de diversos punts de vista la més
important per als menorquins. Ho confirma el fet incontestable que actualment aquesta ruta que,
segons dades 2017, va tenir més de 600.000 passatgers anuals, dels quals es calcula que uns
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450.000 podrien ser turistes. Però no només és la ruta amb més passatgers de l’Aeroport de
Menorca, sinó que a més a més la segona sempre queda per davall de la meitat de passatgers que
té aquesta. La importància d’aquesta ruta per als ciutadans menorquins s’explica per múltiples
causes, com ara els desplaçaments per motius de salut, de negocis o per la quantitat d’estudiants
menorquins que es desplacen regularment a Barcelona.
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Tot i la importància d’aquesta ruta, durant els mesos de temporada baixa només és operada per una
companyia, circumstància que provoca una situació de monopoli que es tradueix en preus abusius.
Cal apuntar que aquest és un problema endèmic de l’illa de Menorca, atès que les rutes més
importants per a les altres illes són operades per més d’una companyia i, en conseqüència, es poden
trobar moltes més freqüències i preus més assequibles per a aquestes rutes.
Al problema de la manca de connectivitat de Menorca se li ha d’afegir la situació provocada per mor
de la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19, que ha provocat una
reducció dràstica de la mobilitat. Tot i l’aixecament de l’estat d’alarma el passat 21 de juny, aquesta
mobilitat no ha tornat als nivells anteriors a la declaració de l’estat d’alarma, per la qual cosa la
demanda en la ruta Menorca-Barcelona és molt baixa i, en conseqüència, els preus dels bitllets
d’aquesta ruta s’han disparat.
Si bé és cert que el juliol del 2018 es va incrementar el descompte de resident per al transport aeri
i marítim, passant del 50% al 75% de bonificació del preu, aquesta mesura s’ha demostrat ineficient,
atès que ha repercutit en l’increment dels preus dels trajectes en determinades rutes, com ara la de
Menorca-Barcelona. En conseqüència, es fa necessària l’aprovació d’una Obligació de Servei Públic
(OSP) en la ruta aèria entre Menorca i Barcelona, per tal de poder fixar una tarifa màxima (com ja
existeix per als vols interilles) i unes freqüències mínimes per a aquesta ruta.
Les Obligacions de Servei Públic (OSP) són una eina que permet als Estats membres de la Unió
Europea amb l’objectiu de garantir una prestació mínima de serveis aeris regulars en determinades
rutes perquè compleixin determinats requisits com ara la regularitat de preus.
Per tots els motius, el Grup Municipal de l’Entesa a l’Ajuntament des Mercadal proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
1. L’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a concentrar tots els esforços de
negociació amb l’Estat i amb la Comissió Europea en la direcció d’assolir una Obligació de Servei
Públic (OSP) en la ruta aèria entre Menorca i Barcelona, ja que aquesta connexió és la que
actualment suposa la barrera més gran de mobilitat entre les Illes Balears i la Península, per tal de
poder fixar una tarifa màxima i una capacitat i freqüències mínimes per a aquesta ruta.
2. L’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de l’Estat que, mitjançant un acord del Consell de
Ministres, estableixi l’Obligació de Servei Públic (OSP) en la ruta aèria entre Menorca i Barcelona, ja
que aquesta connexió és la que actualment suposa la barrera més gran de mobilitat entre les Illes
Balears i la Península, per tal de poder fixar una tarifa màxima i una capacitat i freqüències mínimes
per a aquesta ruta.
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Intervencions
Sra. Elisenda Ponsà https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h21m22s
Sr. Tobal Pons https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h22m43s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h24m00s
Sr. Palliser https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h26m26s
Votació
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Passada la proposta d’aprovació de l’acord per tal de garantir la connectivitat aèria a través d’una
obligació de servei públic en la ruta Menorca-Barcelona i la fixació d’una tarifa màxima per trajecte
és aprovada per 8 vots a favor, 4 del grup municipal PSOE , 4 del grup ENTESA i 2 abstencions del
grup PP.
7.2 Millores en les convocatòries del Premi d’investigació des Mercadal i Fornells i del
Premi de Pintura de Sant Martí i Sant Antoni.
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 23 de juliol de 2020,
de la moció del grup municipal ENTESA sobre la proposta d’acord per a millores en les convocatòries
del Premi d’Investigació des Mercadal i Fornells i del Premi de Pintura de Sant Martí i Sant Antoni, la
qual copiada diu:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE: millores en les convocatòries del Premi d’investigació des Mercadal i
Fornells i del Premi de Pintura de Sant Martí i Sant Antoni
L’Ajuntament des Mercadal, amb l’objectiu d’incentivar la investigació científica i social i fomentar la
creació artística, convoca cada any aquests premis d’investigació (des del 1990) i de pintura (des
del 2009).
En els darrers anys hi ha hagut una evident baixada de la participació en els mateixos i les
repercussions socials, culturals i artístiques sobre la ciutadania del nostre municipi no es poden
considerar massa evidents. S’han fet poques exposicions de pintura relacionades amb el premi i,
quins estudis d’investigació s’han publicat? En quin format?
Al Premi d’Investigació s’han presentat 25 projectes en els darrers 10 anys, una mitjana de 2,5 per
convocatòria i s’ha declarat desert en 5 ocasions en les darreres 12 convocatòries.
La seva dotació és de 2200€ per a un treball d’investigació que pot durar 2 anys o més.
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Òbviament, la convocatòria d’aquest premi no té perquè pagar totes les hores de feina dels
investigadors, però per fomentar la seva participació la dotació econòmica hauria de ser més elevada
per al manco cobrir despeses de material i recursos propis, i adaptar-se així al nivell de vida actual.
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La seva convocatòria també ha contemplat un període molt curt d’inscripció per a als investigadors
en els darrers anys. L’any 2019, la resolució de batlia d’aprovació de la seva convocatòria i de les
seves bases va tenir lloc el 2 de maig, es publicà al BOIB dia 7 de maig, i el termini per a presentarse acabava dia 31 de maig. Quin temps necessiten els potencials investigadors per preparar la seva
memòria descriptiva del projecte d’investigació. Aquest any, com que la convocatòria no ha hagut
d’estar resolta per Sant Martí a causa de la COVID-19, sí que casualment s’ha obert un termini més
llarg que va des de finals de juny fins a 30 de setembre, però si hagués estat un any normal hagués
passat el mateix.
L’edició dels treballs guanyadors també s’hauria d’adaptar al moments actuals i contemplar diferents
formes de publicació més enllà del format escrit. Segons quins estudis, avui en dia, requereixen un
format de lliurament o de publicació posterior que inclogui el format audiovisual i que permeti una
divulgació més diversificada.
Òbviament, l’Ajuntament haurà de consultar i acordar qualsevol canvi en les bases amb l’IME, entitat
col·laboradora en la convocatòria d’aquest premi d’investigació.
En relació al Premi de pintura Sant Martí i Sant Antoni, amb 11 edicions, des del 2009, s’ha presentat
unes 80 obres. Açò fa una mitjana de 7,3 obres per convocatòria. Els darrers 5 anys hi hagut edicions
amb 4, 3 i amb 2 obres presentades. Si tenim en compte que els concursants poden presentar 2
obres, no es pot considerar que la participació hagi estat molt elevada.
Aquest premi està donat amb un import de només 850 €. Aquest import a dia d’avui pot resultar poc
motivador per alguns artistes que, en el cas de presentar obres d’una certa envergadura, quasi bé
no els cobreix les despeses de material i hores dedicades, sense donar valor a la seva creació
artística. En altres pobles de Menorca la dotació del premi és considerablement superior.
Si els participants obvien la dotació del premi i es fixen en el prestigi que pugui donar-li un premi
d’aquestes característiques i en la repercussió artística que pugui tenir en la seva carrera, la
convocatòria només dona l’opció a l’artista a participar a la mostra bianual de les “Vesprades d’art”
des Mercadal, però no contempla la possibilitat de muntar una exposició monogràfica as Mercadal o
a Fornells, quan actualment es disposa de suficients equipaments culturals per a dur-la a terme com
a Ca n’Ángel, a la seu de l'Ajuntament a Fornells o a qualsevol altra espai adequat segons les
característiques de l’obra de l’artista.
L’Ajuntament es reserva el dret a muntar una exposició amb les obres presentades en el marc de les
festes patronals, però quantes vegades s’ha muntat aquesta exposició?
Segons consta a la pàgina web es va fer una exposició amb les obres guanyadores dels anys 2009
a 2013 durant el mes d’agost del 2013, juntament una exposició individual del que després resultà
guanyador en les edicions del 2015 i 2016.
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Finalment, igual que el premi anterior, la seva convocatòria contempla un període molt curt per a
una persona que prèviament no conegui la previsió d’aquesta convocatòria.
L’any 2019, la resolució de batlia d’aprovació de la seva convocatòria i de les seves bases va tenir
lloc el 6 de maig, es publicà al BOIB dia 11 de maig, i el període habilitat per a presentar-se va durar
poc més d’un mes, del 21 de maig al 22 de juny.
Si des de l’Ajuntament es fan unes convocatòries més adaptades a l’actualitat, amb més temps i més
ben dotades econòmicament, juntament amb una divulgació més cuidada que doni prestigi a les
persones guanyadores probablement veurà incrementada la participació i es podrà exigir major
qualitat als treballs guanyadors en el procés de selecció.
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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 estudiarà la possibilitat de millorar la dotació econòmica dels premis d’Investigació
des Mercadal i Fornells i de Pintura de Sant Martí - Sant Antoni.
2. L’Ajuntament estudiarà la possibilitat d’allargar el període d’inscripció que contemplen les
convocatòries d’aquests premis per donar més temps als interessats a presentar-se amb uns treballs
de qualitat. S’analitzarà la possibilitat de convocar-los dins l’any natural anterior, amb el compromís
pressupostari necessari, per no haver d’esperar a tenir els pressuposts aprovats i la liquidació anterior
resolta per poder treure la convocatòria.
3. L’Ajuntament analitzarà les possibles millores organitzatives i de divulgació de les convocatòries
que es poden implantar per fer-les més atractives pels potencials participants, així com les millores
a implantar a l’hora de divulgar les obres i els/les autors/es guanyadors/es.
4. En el cas del premi d’investigació, l’Ajuntament consultarà tots els canvis en les bases i en procés
de convocatòria amb l’IME, com entitat col·laboradora del mateix i referent científic de la nostra illa
es procurarà arribar a un acord en un termini de 3 mesos.
Intervencions
Sr. Joan Palliser https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h28m00s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h32m29s
Sr. Interventor https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h33m24s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h33m54s
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Sr. Tobal Pons https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h34m12s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h34m34s
Sr. Palliser https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h35m22s
Sr. Interventor https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h36m15s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h36m39s
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Votació

Passades la proposta d’aprovació sobre millores en les convocatòries del Premi d’investigació des
Mercadal i Fornells i del Premi de Pintura de Sant Martí i Sant Antoni, és aprovada per unanimitat de
tots els membres del consistori i que estan presents (10), 4 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2
del grup PP
7.3 Moratòria d’efecte immediat a la presentació de nous projectes de recerca,
exploració i explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre es tramiten
i aproven en Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica i la Proposició de
Llei sobre la Protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys
que pugui produir l’explotació, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals
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 23 de juliol de 2020,
de la moció del grup municipal ENTESA sobre la proposta d’acord sobre la moratòria d’efecte
immediat a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven en Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició
Energètica i la Proposició de Llei sobre la Protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l’explotació, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals , la qual copiada diu:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DES MERCADAL
ASSUMPTE:
Moratòria d'efecte immediat a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven el
Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica i la Proposició de Llei sobre la
Protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui
produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals
Des que es produïssin les primeres evidències de l'existència de projectes de prospeccions sísmiques
que constituïen una amenaça per a la preservació del nostre ecosistema marítim i costaner en el
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golf de València en 2013, s'han succeït 16 sol·licituds per a un conjunt d'actuacions destinades a
constatar l'existència d'hidrocarburs per a investigar i explorar a la recerca de gas o petroli a la regió
del llevant balear a fi d'obtenir drets d'extracció i explotació de jaciments petroliers i gasístics.
L'estiu de 2013, fruit de l'alarma generada per aquesta mena de projecte, i havent-se donat a
conèixer l'existència fins a aquest moment, d'altres projectes de característiques similars amb idèntic
objectiu, es genera la base d'un moviment de contestació social contrari a la seva autorització, i que
fins ara, no coneix precedent quant a la mobilització ciutadana en pro de la defensa del medi ambient
en l'àmbit de les Illes Balears. El lideratge d'aquesta contestació social l'ha encapçalat Mar Blava,
una aliança intersectorial integrada per administracions públiques (entre les quals destaquen els
Consells Insulars i ajuntaments), entitats de sectors econòmics afectats com la pesca, el turisme o
el sector nàutic, organitzacions socials i ecologistes, sindicats i institucions públiques i privades, i un
important nombre de voluntaris i voluntàries; aconseguint un
resultat de fins a 8 sol·licituds d'exploració o recerca desestimades o paralitzades en els últims 7
anys, gràcies a l'oposició generalitzada sorgida a la regió del llevant balear pels efectes negatius
previsibles sobre el conjunt dels hàbitats marins, i en general, sobre el model socioeconòmic de tota
la regió i, especialment, de les Illes Balears.
La regió del llevant balear és extremadament vulnerable al canvi climàtic, a causa del 75% per la
crema de combustibles fòssils com el gas, el petroli o el carbó, amb impactes d'elevat cost humà i
econòmic. Bona mostra d'això han estat els esdeveniments meteorològics extrems que han assolat
la regió en els últims mesos.
D'altra banda, la prosperitat de la regió depèn majoritàriament d'activitats lligades al turisme o a la
pesca. Ambdues són activitats que es veuen afectades molt negativament per les activitats lligades
a la recerca, exploració i extracció d'hidrocarburs i altres substàncies minerals pel perill d'abocament
i accidents.
Set anys després que saltés la veu d'alarma a Balears per la possible realització d'aquests projectes,
i gràcies a l'oposició incansable d'administracions públiques, societat i sector empresarial, vuit
projectes van desistir de la continuació en la tramitació del seu projecte o van rebre la negativa per
part dels òrgans ambientals competents. Encara així, continua havent-hi un conjunt de projectes en
fase de tramitació per a dur a terme prospeccions petrolieres (campanyes d'adquisició sísmica -o
sondejos acústics- i sondejos exploratoris), a més de diverses sol·licituds de permisos de recerca
d'hidrocarburs davant el Ministeri de Transició Ecològica i repte Demogràfic que poden suposar una
greu amenaça per la mar balear i per la resta d'aigües del litoral del Mediterrani espanyol.
En resposta de la creixent preocupació pels efectes del canvi climàtic i de la pèrdua biodiversitat, en
el transcurs de les passades legislatura i a instàncies d'Aliança Mar Blava, el Parlament de les Illes
Balears, va aprovar per unanimitat en dues ocasions una Proposició de Llei sobre la protecció de la
mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i
l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals. Aquesta Proposició de Llei té com a objecte
la prohibició expressa de totes les activitats lligades a la cerca i extracció d'hidrocarburs i altres
substàncies minerals des del subsòl marí, i respon a la necessitat de protegir permanentment la
Mediterrània d'aquestes activitats. Ara mateix aquesta proposició de Llei es troba en fase de presa
en consideració en el Congrés dels Diputats.
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Addicionalment, el passat 20 de maig el Govern de l’Estat va enviar a les Corts generals el primer
Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica que conté, en el seu Article 8, la prohibició
de les noves activitats de recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs en tot el territori nacional i
en les aigües emparades sota la jurisdicció espanyola. Si bé el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i
Transició Energètica recull les propostes del Parlament de les Illes Balears de prohibir les noves
activitats relacionades amb hidrocarburs, també permet que les sol·licituds de permisos de noves
exploració i explotació presentades abans de l'entrada en vigor de la Llei puguin seguir els seus
tràmits administratius i, eventualment prosperar. Segons informació del mateix Miteco, en aquests
moments, hi ha 22 permisos de recerca d'hidrocarburs sol·licitats en tot l'àmbit nacional. D'aquests
8 se situen en la mar de la regió del llevant balear. Més encara podrien ser presentats en els pròxims
mesos per les empreses promotores que volguessin assegurar-se que la futura prohibició no afecti
els seus plans. La falta d'una moratòria a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven les dues
iniciatives legislatives esmentades, podria donar lloc a un “efecte crida” no desitjat per a nous
promotors que tindria efectes perjudicials per a la protecció de la Mediterrània i del clima i contraris
a l'esperit tant del Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica com de la Proposició de
Llei del Parlament de les Illes Balears sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres
substàncies minerals.
Per tots els motius, el Grup Municipal de l’Entesa a l’Ajuntament des Mercadal proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- L’Ajuntament des Mercadal insta el govern de l’Estat a establir, mentre es tramiten i aproven el
Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica i la Proposició de Llei del Parlament de les
Illes Balears sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que
pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, una
moratòria d'efecte immediat a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i explotació
d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
Intervencions
Sra. Clàudia Pons https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h38m07s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h39m29s
Votació

Passades la proposta d’aprovació sobre la moratòria d’efecte immediat a la presentació de nous
projectes de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre es
tramiten i aproven en Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica i la Proposició de Llei
sobre la Protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir
l’explotació, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, és aprovada per
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unanimitat de tots els membres del consistori i que estan presents (10), 4 del grup PSOE, 4 del grup
ENTESA i 2 del grup PP
8. URGÈNCIES
Prèvia justificació i declaració d’urgència acordada per unanimitat de tots els membres presents del
consistori, 10 vots a favor, 4 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP, per part del grup
municipal ENTESA DES MERCADAL I FORNELLS es presenta la següent moció
MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA AL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL
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ASSUMPTE: Recuperació de la presencialitat en l’atenció primària
Arran de la declaració de l’estat d’alarma per mor de la situació d’emergència sanitària provocada
per la pandèmia de la COVID-19, es va procedir al tancament dels centres d’atenció primària del
Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, derivants els usuaris de l’atenció primària i de pediatria
a l’atenció telefònica.
Tot i que el virus encara conviu amb nosaltres i no cal baixar la guàrdia respecte aquesta amenaça,
cal destacar que el passat 21 de juny va finalitzar l’estat d’alarma i que actualment la situació
epidemiològica a les Illes Balears està controlada. En conseqüència, i cinc mesos després la
suspensió de l’atenció presencial als usuaris de l’atenció primària i de pediatria del Sistema Sanitari
Públic de les Illes Balears, es fa necessari que es recuperi l’atenció preferentment presencial per a
aquests usuaris, atès que el servei d’atenció telefònica resulta del tot insuficient un cop superats els
pitjors moments de la situació d’emergència sanitària.
Al nostre municipi cal destacar la situació del poble de Fornells, que tot i haver recuperat el servei
presencial dos dies per setmana, pensam que és insuficient, tenint en compte que fins ara es visitava
(unes hores) cada dia de dilluns a divendres. A més a més, s’ha d’afegir que és temporada alta i
l’afluència de visitants amb segona residència és molt elevada.
També volem exposar la problemàtica que ha sorgit aquests mesos amb els veïns i veïnes del nostre
municipi que han decidit anar al Centre de Salut des Mercadal i han hagut d’explicar el motiu de la
visita a dos mestres del mostrador, trencant tota la confidencialitat del pacient.
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 insta al Govern de les Illes Balears a recuperar, amb caràcter imminent,
l’atenció preferentment presencial per a l’atenció primària i les cites pediàtriques del Sistema Sanitari
Públic de les Illes Balears.
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2. L’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a recuperar, amb caràcter imminent,
la periodicitat del servei mèdic, que s’oferia abans de la pandèmia, al consultori de Fornells.
Intervencions
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h40m40s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h45m01s
Sr. Marc Riera https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h46m16s
Sr. Tobal Pons https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h46m37s
Sr. Batle https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h46m44s
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Votació

Passada a votació la moció d’urgència sobre la recuperació de la presencialitat en l’atenció primària
amb l’esmena presentada pel Sr. Batle, és aprovada per unanimitat de tots els membres del consistori
i que estan presents (10), 4 del grup PSOE, 4 del grup ENTESA i 2 del grup PP
L’acord finalment adoptat en l’esmena del Sr. Batle de viva veu és el que a continuació es diu:

1. L’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a recuperar i augmentar, amb
caràcter imminent, l’atenció preferentment presencial per a l’atenció primària i les cites pediàtriques
del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
2. L’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a recuperar i augmentar, amb
caràcter imminent, la periodicitat del servei mèdic, que s’oferia abans de la pandèmia, al consultori
de Fornells.
3. L’Ajuntament des Mercadal insta al Govern de les Illes Balears a que un SUAP estigui
de manera presencial al poble des Mercadal unes hores diàries tal i com es feia
antigament
9. PRECS I PREGUNTES
1. La sra. Belín demana per poder conciliar els cotxes i les molèsties d’aquests als veïns del camí
Tramuntana per reduir la velocitat en aquest camí responent el Sr. Batle dient que es poden posar
bandes o reforçar la senyalització, si bé la col·locació de bandes causa queixes dels autobusos.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h47m49s
2. La sra. Belín prega es pogués posar al carrer Mestre Gari cruïlla amb el c/Lepanto un pas de
vianants atesos les dificultats dels al·lots que van al skateparc, responent el Batle que s’ho miraran.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h49m28s
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3. La sra. Belin sobre ús mascareta per la gent i sobre la possibilitat de que la policia faci advertiment
abans de posar una multa, responent el Sr. Javier que es fa un 1r i 2n avís abans de posar cap
denuncia i/o multa.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h52m05s
4. La sra Belin prega es facin netes les pintades que hi ha al skateparc, responent el Sr. Batle que
es pren nota.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h52m46s
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5. El sr. Tobal Pons demana sobre la residència del cowoorking responent el Sr. Batle que es va estar
mirant amb els serveis tècnics la proposta que s’havia fet, tot i que el tema es bastant complicat,
estan en converses també amb el Conseller, es mirarà de que hi hagi alguna opció per poder mantenir
el projecte però demà s’acabarà de decidir.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h53m06s
6. El sr. Tobal Pons demana sobre el càrrec de confiança i la documentació de les subvencions
atorgades si ja es té responent el Sr. Batle que s’està recopilant la informació i quan es tingui
s’explicaran els motius i es veurà si es té que prendre alguna mesura.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h54m25s
7. El sr. Joan Palliser demana també sobre la recopilació de la informació sobre el gerent de cultura,
responent el Sr. Batle que s’està revisant el que es va organitzar l’any passat, per poder esbrinar
quines va organitzar l’Ajuntament directament, quines demanades per l’Ajuntament al Consell, i
quines demanades per les entitats a través del Consell. També hi havia pactes entre el gerent de
cultura i les entitats que es tenen que revisar.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h56m02s
Sobre que es posi en coneixement del personal qualificat per si hi ha indicis de delicte.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h58m32s
Sobre que es demani disculpes per l’equip de govern responent el Sr. Batle que l’equip de govern no
té inconvenient en expressar públicament que no s’ha fet com pertoca, tot i que a vegades per fer
un bé amb un pacte acordat amb les entitats, després per un error no s’ha fet correctament.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=00h58m54s

Sobre les actuacions organitzades per l’Ajuntament i que ha utilitzat a les entitats per fer les activitats
responent el Sr. Batle que a la subvenció que es demanava no hi havia una qüestió econòmica, sinó
que es demanava al Consell que hi hagués una sèrie d’actuacions. Diu que hi ha d’haver una
coordinació entre les activitats que proposen entitats i les que realitza l’Ajuntament i aquesta s’ha
de fer des del propi Ajuntament.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h02m18s

__________________________________________________________________________________________________
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

8. El sr. Joan Palliser sobre els banys d’argila a Cavalleria i les barques que s’acosten a Cala viola i
Cala roja de Cavalleria fa un prec que es sol·liciti a costes que dugui una major vigilància i inspeccioni
periòdicament aquesta zona.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h07m10s
9. El sr. Joan Palliser demana pel nou contracte de socorrisme i qui ha fet el seguiment del material
que havien de posar, responent la sra. Lali de que hi ha un coordinador, en Dimas el policia que fa
un seguiment setmanal, i que ha revisat el material aportat per l’empresa segons el contracte.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h08m04s
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10. El sr. Joan Palliser parla dels problemes de convivència a Fornells, per les renous, l’ocupació de
via pública, que hi torna a ser durant el mes d’agost i de que es va aprovar la realització d’una
campanya de conscienciació ciutadana, responent el Batle que s’ha fet una sèrie de cartells i que la
instal·lació d’aquests és imminent.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h10m45s
També respon la sra. Lali Gariga i el sr. Javier Periañez que s’han fet uns cartells amb l’escrit
“Respectem el descans de veïns i veïnes. Gràcies.“ en els idiomes català, castellà i anglès.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h12m15s
11. El sr. Joan Palliser demana per l’aparcament del pla de ses Eres, que mentre no arribin les noves
senyals de càrrega i descàrrega que demana la policia, que s’eliminin les retxes grogues per tal que
es pugui aparcar donat la falta d’aparcament, responent el Batle explicant les raons de desviar el
trànsit de camions d’alt tonatge habilitant aquest càrrega i descàrrega durant unes hores del matí, i
finalment diu que es pren nota del prec.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h13m07s
12. El sr. Joan Palliser demana per l’acera dreta del carrer Dr. Llansó si estarà acabada abans de
divendres que es final de mes i es faran vacances, responent el Batle que haurà de demanar-ho al
director d’obra. Que el carril bici no es pintarà perquè esteia previst aglomerar, però com que s’hauria
notat el canvi de color on aturessin, es va decidir no fer-ho.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h20m39s
13. El sr. Joan Palliser demana per les beques d’estiu, responent el Sr. Batle que enguany no es
convocaran per la falta de temps i amés que es comptava amb dos becaris per festes i que ates que
enguany no hi ha hagut no s’han de menester, amb un becari per les tertúlies i que tampoc es
celebraran. Diu el batle que enguany hi ha molts de serveis que no s’han fet i que és un doblers que
es podrà emprar per l’àrea de serveis socials.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h21m40s
14. El sr. Joan Palliser demana pel plec de clàusules de l’Escola de Música i d’activitats educatives
responent el Batle que està a sa coa pendent de poder treure per part de contractació i però serà
difícil que pugui començar el contracte dia 1 de gener.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h24m19s
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15. El sr. Joan Palliser demana sobre l’estudi econòmic de la gestió de la piscina responent el Sr.
Javier Periañez que es van demanar 3 pressuposts per un contracte menor a 3 empreses diferents,
de les quals 2 han presentat el pressupost en el termini, i ara està a punt d’adjudicar-se, i notificarlo a l’empresa adjudicatària per començar els treballs.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h25m55s
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16. El sr. Joan Palliser demana sobre la redacció del plec de clàusules de la piscina responent el Sr.
Javier Periañez que es començarà una vegada es tingui l’estudi que presenti l’empresa adjudicatària,
que es preveu que cap a mitjans de setembre es pugui tenir.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h27m12s
17. El sr. Joan Palliser demana sobre els actes festius de Sant Martí i Sant Antoni i la valoració que
es fa d’aquests responent el sr. Jordi Pons que l’anàlisi que ells fan es bo, es va controlar l’aforament
i les mesures de seguretat, amb aforaments reduïts amb l’únic a remarcar que es va acursar una
mica el concert de Black Pearl perquè començava a quedar molta gent aturada al corredor que
s’havia deixat pel trànsit, però la gent es va comportar molt be i la valoració és positiva.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h28m14s
18. El sr. Joan Palliser demana sobre el programa d’activitats culturals pel que queda d’estiu
responent el sr. Batle que no ho tenen tancat però tenen algunes activitats pensades com per
exemple amb la Cooperativa del Camp, actuacions i altres. Diu que s’està preparant un programa de
s’acabada d’estiu, i es presentarà quan es tingui tancat.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h31m10s
19. El sr. Joan Palliser demana sobre la gestió del geriàtric i el centre de dia i la comissió de seguiment
que està prevista en el contracte quan es posarà en funcionament responent el sr. Batle que a finals
d’agost o principis de setembre, es tornarà a reunir amb els familiars i es valorarà si s’ha de tornar
enrere o seguir amb els canvis del servei de cuina, i el Sr. Javier Periañez també respon que es
convocarà la comissió i es convidarà als regidors de l’oposició.
https://vimeo.com/445186774/712ba0ff57/#t=01h33m06s
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/18DBfvO5ssb85YZKx0n6I9W-
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Francisco Javier Ametller
Pons
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El batle
Es Mercadal

