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

11/2017
ORDINARI
29 de novembre de 2017
de les 19 h a les 22 h
sala d’actes de l’Ajuntament des Mercadal

Assistents
Batle:

Sr. Francesc Ametller Pons

(PSOE)

Sr. Lluís Arjona Camps
Sra. Eulàlia Garriga Roselló
Sra. Vanesa Vinent Melià
Sr. Javier Mateo Periañez Párraga
Sra. Regina Sintes Triay
Sr. Jesús Damián Coll Pons
Sr. Miguel Mariano Vadell
Sr. Marc Riera Pallàs
Sra. Maria Isabel Florit Ponce
Sr. Miguel Mariano Vadell
Sra. Antònia Cantallops Llabrés
Sr. Ricardo Riera Pons
Sra. Catalina Pons Febrer

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

Regidors:

Secretari:
Interventor:

Sr. Gerardo Puente Ibáñez
Sr. Alfons Méndez Vidal

Desenvolupament de la sessió
I.

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

Es ret compte de les actes del Ple del passat dia 27 de setembre de 2017, de caràcter ordinari, i
del Ple del passats dies 8 i 16 de novembre, de caràcter extraordinaris que són aprovades per
unanimitat dels assistents.

II. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, L’INSTITUT BALEAR
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS (IBISEC) I L’AJUNTAMENT
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DES MERCADAL PEL FINANÇAMENT I L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DEL CEIP ES MERCADAL.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«A continuació es ret compte de la següent proposta de la regidora de l’àrea de cultura i
educació:
«Des de fa temps es mantenen conversacions amb la Conselleria d’Educació i Universitat del
Govern Balear per la construcció d’un nou centre d’infantil i primària en el nucli urbà des
Mercadal, per poder donar cabuda a les necessitats d’escolarització, ja que el CEIP Mare de Déu
del Toro es troba a un edifici del temps de la república, i es va acabar d’edificar l’any 1941. A
més a més, amb el pas dels anys i el creixement de la població és va fer necessària l’ampliació
del centre per dotar-lo de més aules, de manera que es van anar convertint en aules els espais
oberts que hi havia al voltant de l’escola tan a la planta baixa com al primer pis. La vivenda del
conserge es va aprofitar per fer la nova cuina i menjador. També es van reformar i modificar els
banys i altres dependències fins arribar a l’estat actual. Actualment el centre no compta amb els
espais necessaris per a tot l’alumnat, per aquest motiu al pati hi ha instal·lades 2 aules
modulars.
A banda de la manca d’espais evident del centre, l’edifici com a tal ja no reuneix les condicions
que són desitjables com a centre educatiu, els fals sostres estan en mal estat i encara estan
pendent les obres d’adequació i eliminació de barreres arquitectòniques i la reforma integral
dels banys de la planta baixa.
Davant aquesta situació, el passat any l’ajuntament ja va adquirir i va formalitzar en escriptura
pública els terrenys necessaris per la construcció del nou CEIP. I el Consell de Govern de les
Illes Balears per acord del dia 8 de setembre de 2017, va autoritzar amb caràcter previ, al
Conseller d’educació i universitat per exercir les competències en matèria d’autorització i
disposició d’una despesa plurianual per import de 4.821.000 euros per la firma d’un conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma (IBISEC) i l’Ajuntament des
Mercadal per la construcció del nou centre d’educació infantil i primària, i es faculta al Conseller
d’Educació per la subscripció del corresponent Conveni.
S’ha redactat l’esborrany del Conveni de col·laboració en virtut del qual l’Ajuntament des
Mercadal procedeix a la contractació i execució del projecte del nou centre que serà redactat
pels tècnics del Govern Balears i el finançament de la inversió anirà a càrrec de l’Administració
Autonòmica, amb un pressupost previst de 4.400.000 euros més els interessos corresponents
del préstec que ha de concertar l’ajuntament i ascendirà a 2.000.000 d’euros, ja que la resta
serà aportat inicialment per la Conselleria.
Així mateix, a l’esmentat conveni s’estableix que la seva validesa i eficàcia està condicionada a
l’informe favorable de sostenibilitat financera del Ministeri d’Hisenda i Funció pública, ja que el
terreny d’on s’ha de construir el centre tengui la condició urbanística de solar abans del dia 31
de març de 2018.
Per tot l’exposat anteriorment, aquesta regidoria proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació del
conveni de col·laboració entre l’Administració del a Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
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l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i l’ajuntament des Mercadal per
al finançament i l’execució de les obres de construcció del CEIP Es Mercadal al municipi des
Mercadal, que s’adjunta a la present proposta.»
El batle explica àmpliament el contingut de l’esmentat conveni que serà transcrit íntegrament a
l’acta del pròxim ple. Diversos regidors realitzen preguntes sobre aquest tema, que són
contestades pel batle.
Vista l’anterior proposta, els membres de la Comissió per 3 vots a favor i 4 abstencions dels
grups ENTESA i PP la dictaminen favorablement i proposen al Ple la seva aprovació.»
Seguidament es transcriu íntegrament l’esborrany del Conveni:
«Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i
l’Ajuntament de Es Mercadal per al finançament i l’execució de les obres de
construcció del CEIP Es Mercadal al municipi de Es Mercadal.
Parts
Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació i Universitat, nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de
juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres
del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 11.c i 80.4
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, autoritzat pel Consell de Govern en data 8 de setembre de 2017, d’acord
amb l’article 81.b d’aquesta Llei,i, en qualitat de president de l’IBISEC, en l’exercici de les
facultats atribuïdes per l’article 5.2 f) del Decret 26/2016, de 13 de maig, d’aprovació dels nous
Estatuts d’aquesta entitat pública empresarial.
Francesc Ametller Pons, batle de l’Ajuntament de Es Mercadal, nomenat pel Ple de la corporació
municipal en data 13 de juny de 2015, en nom i representació de l’Ajuntament en l’exercici de
les facultats atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Antecedents
•
D’acord amb el Reial decret 1876/1997, de 12 de setembre, mitjançant el qual es va fer
efectiu el traspàs de les competències en matèria d’ensenyament no universitari de l’Estat
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta va assumir, entre altres
competències, «l’elaboració, supervisió, aprovació, contractació i execució de projectes de
noves construccions, reforma, ampliació o millora de les existents, així com la dotació i
l’equipament referent als centres públics. Convocatòria i resolució de concursos i projectes
d’edificis i material [...]».
•
La conjuntura econòmica actual de la comunitat autònoma implica la recerca i l’estudi de
mecanismes de finançament efectiu de les obres necessàries per donar resposta a l’interès
públic educatiu, la qual cosa passa per aconseguir la màxima col·laboració possible dels
municipis.
•
Totes les parts són plenament conscients de la problemàtica generada per la demanda
d’escolarització i la manca d’infraestructures educatives que puguin donar una resposta
òptima a les necessitats plantejades al municipi de Es Mercadal. Es posa de manifest, en
conseqüència, l’interès de totes les administracions implicades en la construcció d’un nou
CEIP en aquest municipi.
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Atesos els punts anteriors, i per tal de donar resposta a les necessitats plantejades, les
parts han considerat adient acudir a la fórmula establerta en el Decret 89/2000, de 16 de
juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny), mitjançant el qual es regula la participació del Govern
de les Illes Balears, a través de la conselleria competent en matèria d’educació i cultura, en
el finançament de les obres de construcció, ampliació i conservació dels edificis dels
centres públics docents que s’hagin de dur a terme dins l’àmbit territorial de les Illes
Balears i es faculta aquesta conselleria per subscriure els convenis oportuns amb els
consells insulars o les entitats locals interessades. D’acord amb aquest Decret, es
possibilita que se subscriguin convenis per a la construcció de centres educatius, les obres
dels quals ha de licitar l’ajuntament interessat, amb el finançament final de la conselleria
competent en matèria d’educació. En aquests convenis s’ha de preveure la quantitat
màxima de les aportacions que s’han de fer i la periodicitat amb què aquestes aportacions
s’han de satisfer als consells insulars i a les entitats locals que els signin.
Atesa la necessitat d’escolarització que hi ha actualment al municipi des Mercadal d’acord
amb els estudis i els informes de la Conselleria d’Educació i Universitat, esdevé del tot
necessari construir-hi un nou centre docent d’educació infantil i primària (CEIP) per
garantir la prestació d’aquest ensenyaments de manera idònia.
L’Ajuntament, com a administració local, exerceix la competència pròpia relativa a la gestió
del seu patrimoni, regulació del seu ús o destí, conservació i manteniment. (article 29
apartat d) de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears). Així mateix són competències pròpies de l’ajuntament les matèries d’urbanisme
(planejament, gestió…) i infraestructura viaria i altres equipaments de la seva titularitat,
així com la cooperació amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels
solars necessaris per a la construcció de nous centres escolars (art 25.2 apartats a), d) i n)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local).
Així mateix,l'article 7.4 de la Llei 7/1985,estableix que les entitats locals poden exercir
competències diferents de les pròpies quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del
conjunt de la Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del
mateix servei públic amb una altra administració pública. A aquests efectes, una vegada
liquidat el pressupost de l’exercici 2017 es sol·licitarà l'informe previ favorable del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques,que té atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de les noves competències. Al mateix temps la Conselleria
d'Educació i Universitats, administració competent per raó de matèria, assenyala
expressament la inexistència de duplicitats en l'exercici de la competència de construcció
del CEIP.
En compliment de allò que preveu l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, s’acompanya al present conveni memòria justificativa on s’analitza
la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic, el caràcter no contractual del seu
objecte, així com el compliment del que preveu l’esmentada Llei.
D’acord amb el que estableix el Decret 26/2016, l’IBISEC és una entitat pública empresarial
adscrita a la conselleria competent en matèria d’educació l’objecte de la qual és, entre
altres, projectar, construir, conservar, explotar i promoure, per si mateixa o amb mitjans i
recursos de tercers, tota classe d’obres d’infraestructures educatives que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears promogui o en les quals participi, actuant per encàrrec del
Govern de les Illes Balears.
Mitjançant la subscripció del present Conveni, l’IBISEC es compromet a dur a terme les
actuacions i les gestions que li competeixen conforme al seu objecte social i les clàusules
d’aquest document.
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La Conselleria d’Educació i Universitat proporcionarà a aquest ens públic la dotació
econòmica pressupostària que sigui necessària per dur a terme les actuacions esmentades.
•
La Conselleria d'Educació i Universitat i l'Ajuntament des Mercadal consideren que la
construcció del CEIP per part del segon i en els terrenys que aporta, amb el suport
financer del primer millora la eficiència de la gestió pública, facilita la utilització conjunta de
mitjans i serveis públics i contribueix a la realització d'activitats d'utilitat pública, tot
complint amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
•
Amb aquests antecedents, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(representada per la Conselleria d’Educació i Universitat i l’IBISEC) i l’Ajuntament de Es
Mercadal volen col·laborar per dur a terme de manera eficaç les obres esmentades, atès
l’interès mutu per satisfer les necessitats educatives d’aquest municipi.
Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
Conveni d’acord amb les següents
•

Clàusules
1. Objecte i terminis
L’objecte d’aquest Conveni és regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Es Mercadal,
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà de la Conselleria
d’Educació i Universitat, i l’IBISEC per al finançament de la inversió i l’execució de les obres de
construcció del CEIP Es Mercadal al municipi Es Mercadal
El termini per redactar i aprovar el projecte serà de sis mesos a comptar des de la aprovació
definitiva de la adequació del terreny i aquest tengui la qualificació urbanística de solar apte per
construir el centre docent; i el termini de licitació i execució de les obres serà de dos anys, a
comptar des de l’aprovació del projecte. El termini per dur a terme la financiació de la inversió
serà, com a màxim, fins al 31 de març de 2028. Qualsevol canvi d’aquestes dates haurà de ser
acordada per la comissió de seguiment.
La validesa i eficàcia d’aquest conveni està condicionada a l’informe favorable de sostenibilitat
financera del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previst a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i a que el terreny on s’ha de construir el centre
tengui la qualificació urbanística de solar abans del dia 31 de març de 2018, la modificació
d’aquesta data tindrà que ser acordada per la comissió de seguiment. Si això comporta haver
de modificar els terminis de licitació i execució de les obres, i en conseqüència, el plurianuals
establerts a la clàusula 6, s’haurà de modificar el conveni mitjançant la corresponent addenda.
2. Obligacions bàsiques de les parts
2.1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears queda obligada a abonar a
l’Ajuntament el preu total de la construcció del centre, amb els límits, les condicions i les
particularitats establerts en les clàusules d’aquest Conveni.
2.2. L’IBISEC queda obligat a:
•
Redactar el projecte bàsic conforme al model d’edifici tipus de CEIP, la redacció del
projecte i la direcció facultativa de les obres. La Conselleria remetrà a l'Ajuntament
l'esborrany del projecte bàsic perquè aquest l'estudi segons s'indica a l'apartat 2.3.d)
L'aprovació final del projecte s'haurà de realitzar en el si de la comissió de seguiment.
•
Assumir les tasques de supervisió i consultoria tècnica durant l’execució de l’obra.
•
Assessorar l’Ajuntament, a petició d’aquest, durant tot el procés de licitació de les obres
fins a la finalització del contracte.
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Aportar a l’Ajuntament tota la documentació tècnica corresponent al projecte tipus de CEIP
i prestar tot l’assessorament tècnic necessari per al desenvolupament del projecte
esmentat.
•
Emetre un informe en els casos de modificació del contracte prevists en el títol V del llibre
primer del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), sense perjudici de
l’informe preceptiu del servei jurídic de l’òrgan de contractació (Ajuntament).
2.3. L’Ajuntament queda obligat a:
 Contractar i assumir el cost de l’estudi geotècnic i fer els tràmits administratius i dotar els
terrenys on s'ha previst que s'ubiqui el CEIP per tal que aquests passin a tenir la
consideració urbanística de solar i es pugui dur a terme l’obra. L'Ajuntament ha d'assegurar,
en qualsevol cas, que els serveis bàsics urbanístics seran els corresponents a les necessitats
plantejades pel projecte que es redacti. Així mateix, ha de mantenir el terreny, o en el seu
cas el solar on s'ha de realitzar les obres en estat òptim per a la seva execució. En
particular, haurà de complir les prescripcions que pugui indicar l’IBISEC en l’acta de
replantejament i, posteriorment, en l’acta de comprovació del replantejament.
 Als efectes indicats en el paràgraf anterior, l’Ajuntament, com a propietari del terreny o
solar, ha d’assumir els possibles costos que derivin de les actuacions que es requereixi fer,
els quals no es poden fer repercutir en la Conselleria ni en l’IBISEC, per a la qual cosa
dotarà una partida pressupostaria a l’efecte.
 Proporcionar tota la informació urbanística que sigui necessària per a la redacció del
projecte i l’execució de l’obra.
 Tenir contactes directes amb el pares i els professors per consensuar amb la comissió de
seguiment del conveni el projecte bàsic, atenent als criteris i paràmetres que s’acordin,
sempre respectant els aspectes essencials del projecte tipus.
 Licitar les obres i dur a terme totes les actuacions corresponents a l’òrgan de contractació,
amb les prerrogatives, els drets i els deures inherents a aquesta condició i d’acord amb les
especificacions establertes en les clàusules 3 i 4 d’aquest Conveni.
 Informar puntualment l’IBISEC i/o la Conselleria de l’estat de les tramitacions
administratives que dugui a terme que afectin l’objecte d’aquest Conveni, especialment del
procés de licitació i adjudicació de les obres.
 Abonar, en primera instància al contractista adjudicatari, les certificacions d’obra i qualsevol
incidència contractual que comporti un augment del pressupost, amb les especificacions
establertes en les clàusules d’aquest Conveni.
 Posar a disposició de la Conselleria d’Educació i Universitat, mitjançant un acord plenari,
l'edifici que, en virtut del present conveni l'Ajuntament construeixi, amb el terreny que
ocupa, perquè la Conselleria el destini al nou CEIP.
2.4. Clàusula genèrica de repartiment de responsabilitats
L’Ajuntament, com a ens contractant de les obres, queda obligat a complir les obligacions
que li competeixen per aquesta circumstància d’acord amb la normativa aplicable en
matèria de contractes. Així, no podrà fer repercutir en l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears cap responsabilitat derivada d’accions o omissions que hagin
donat lloc a les que li són pròpies com a administració contractant.
L’Administració de la Comunitat Autònoma serà responsable de totes les actuacions que
hagi executat i ordenat.
•

3. Règim de licitació i contractació de les obres. Especialitats
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3.1. L’òrgan de contractació de les obres objecte d’aquest Conveni serà l’organisme
corresponent de l’Ajuntament de Es Mercadal
3.2. Això no obstant, atès que la Conselleria finança el contracte, ambdues parts convenen que
el procediment de contractació de les obres ha de tenir les particularitats següents:
1. Existència de crèdit i previsió ex. art. 160 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques (RGLCAP).
En la tramitació de l’expedient administratiu de licitació de les obres, l’Ajuntament es
compromet a disposar de crèdit adequat i suficient per al preu de licitació d’acord amb
el projecte, així com de la quantitat suficient per cobrir el 10 % del preu de l’adjudicació
per fer front, si escau, a la circumstància prevista en l’article 160 de l’RGLCAP, tal com
es recull en la clàusula 4.3 d’aquest Conveni.
1) Règim d’aprovació dels plecs de condicions administratives particulars (PCAP).
Abans que l’òrgan de contractació municipal aprovi els PCAP, aquests documents hauran
d’haver estat revisats per la Conselleria, la qual, a aquest efecte, podrà demanar el
criteri tècnic i/o jurídic de l’IBISEC.
3.3. Aquests PCAP s’han d’atenir necessàriament a les premisses jurídiques i jurisprudencials
establertes a la Junta Consultiva de Contractació de les Balears i als tribunals de recursos
contractuals, amb especial atenció als criteris d’adjudicació i a la valoració d’aquests, i no
han de contenir previsions de modificació del contracte. Només es poden dur a terme
modificacions del contracte en els casos i en la forma prevists en el títol V del llibre primer
del TRLCSP.
3.4. Membres de la Mesa de Contractació
L’òrgan de contractació ha de nomenar un vocal de l’IBISEC perquè formi part de la Mesa
de Contractació de les obres, amb veu i vot.
4. Règim d’execució de les obres
4.1. Designació del responsable del contracte municipal
D’acord amb el que estableix l’article 52 del TRLCSP, l’Ajuntament ha de designar un
responsable del contracte, amb les competències que li són pròpies d’acord amb la
normativa vigent.
El responsable del contracte haurà d’informar qualsevol proposta de modificació del
contracte que realitzi la direcció facultativa i l’elevarà a l’òrgan de contractació.
L'Ajuntament, a través del responsable del contracte conformarà, si procedeix, els
certificats d’obra emesos per la direcció facultativa, de forma prèvia a l’abonament del
preu.
4.2. Designació per el Conseller d’Educació i Universitat del responsable de la Conselleria de fer
el seguiment de l’execució del conveni
4.3. Emissió i pagament dels certificats d’obra. Qüestions derivades
Conforme al que estipula l’article 231 del TRLCSP, l’Ajuntament, com a òrgan de
contractació, ha d’expedir mensualment, dins els 10 primers dies següents al mes que
correspongui, els certificats que comprenguin l’obra executada durant aquest període de
temps, amb la particularitat indicada en el paràgraf següent, si es dóna el cas.
En el cas que es produeixin variacions en el nombre d’unitats realment executades
respecte de les previstes en els mesuraments del projecte, amb el límit legal del 10 % de
l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, cas previst en l’article 160.2 del RGLCAP,
aquestes s’han d’anar incorporant a les relacions valorades mensuals i l’Ajuntament les ha
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de recollir i abonar a la contractista en el moment que s’aboni el certificat final de les obres
que expedeixi l’Ajuntament, després de realitzat el mesurament general de les obres.
En aquest cas, la Conselleria ha de pagar a l’Ajuntament l’import abonat per aquest
concepte una vegada s’hagi emès el certificat final d’obra corresponent, després de
tramitar, si s’escau, una addenda a aquest Conveni d’acord amb el que estableix la clàusula
5. En el cas que es produeixi una baixa en l’import d’adjudicació, no caldrà fer cap
addenda per aquest concepte mentre l’import d’aquestes variacions en el nombre d’unitats
no superi el percentatge de la baixa i sempre amb el límit del 10% legal, tenint en compta
el que s’estableix a la clàusula 6.3 d’aquest conveni.
En qualsevol cas, els certificats s’han de redactar conforme al model estipulat per la
normativa vigent aplicable.
D’acord amb l’article 216 del TRLCSP, l’Ajuntament ha de pagar els certificats d’obra que
s’expedeixin i aprovin en un termini màxim de 30 dies comptadors des que els aprovi
l’òrgan de contractació municipal.
Sense perjudici del que s’ha indicat en el paràgraf anterior, l’Ajuntament no pot efectuar
cap pagament sense el vistiplau exprés de la Conselleria i l’IBISEC als certificats d’obra. A
aquest efecte, la Conselleria i l’IBISEC es comprometen a donar aquest vistiplau en un
termini màxim de 10 dies hàbils des del moment en què els rebin. En el supòsit que, per
qualsevol motiu, no es doni el vistiplau a un certificat, aquest es retornarà a l’Ajuntament
amb indicació dels motius pels quals no s’ha signat. Si en el termini de 10 dies hàbils no
s’hagués comunicat a L’Ajuntament el vistiplau o els motius de no signar, s’entendrà donat
el vist i plau al certificat de que es tracti. Per agilitzar les comunicacions entre les dues
administracions la transmissió dels certificats es farà per mitjans electrònics.
4.4. Demora en el pagament del preu
L’Ajuntament, com a òrgan de contractació, ha d’efectuar els pagaments derivats de l’obra
dins els terminis legalment establerts. En cas d’incompliment que comporti reclamacions
judicials o extrajudicials d’interessos de demora, estarà obligat a abonar la quantitat que
en resulti.
No obstant això, si el Conveni encara és vigent, la Comissió de Seguiment pot resoldre el
grau d’incompliment de cada una de les administracions signants, així com el pagament,
mitjançant una addenda, de la part de responsabilitat que pugui derivar d’una actuació de
la Conselleria o de l’IBISEC.
En el cas que el Conveni no sigui vigent, aquestes responsabilitats s’hauran de dirimir
mitjançant el procediment administratiu corresponent i la Conselleria i/o l’IBISEC hauran
d’abonar, si escau, la part de responsabilitat que pugui haver ocasionat el pagament tardà.
4.5. Modificacions no previstes i incidències del contracte d’obres
L’Ajuntament, com a òrgan de contractació, ha de tramitar el procediment adient, així com
abonar en primera instància les despeses que se’n derivin i s’acreditin, en els casos
següents:
a) Modificació del contracte d’obres en els casos i en la forma prevists en el títol V del
llibre primer del TRLCSP.
b) Incidències durant l’execució del contracte que puguin suposar un increment de la
despesa, com ara augment de mesures, revisions de preus, variacions de tipus
impositiu que afectin el preu i altres casos anàlegs.
En ambdós casos, l’Ajuntament, a més, està sotmès a les particularitats procedimentals
següents:
1. Ha de notificar a la Secretaria General de la Conselleria i a la gerència de l’IBISEC la
circumstància que ha donat lloc a la incidència, adjuntant a la notificació tota la
documentació que sigui necessària.
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•

•

•

La Conselleria ha d’autoritzar la tramitació i els imports de les incidències esmentades.
En el cas que la modificació del contracte derivi d’una modificació del projecte, l’IBISEC
serà l’encarregat de gestionar i supervisar el procés tècnic de modificació (propostes
de preus contradictoris, propostes de redacció del projecte modificat) i d’emetre
l’informe establert en la clàusula segona d’aquest Conveni.
Si escau, i sempre que sigui possible una vegada emès el certificat final,
s’instrumentarà una addenda al present Conveni que reculli aquestes incidències o
modificacions perquè es puguin repercutir les despeses suportades per l’Ajuntament a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb la clàusula següent
d’aquest Conveni, excepte pels casos prevists a l’apartat 4.3 segon paràgraf d’aquest
conveni.
En cas que els increments de preu siguin deguts a deficiències manifestes i acreditades
en la redacció del projecte d’obres, aquesta despesa serà coberta, també, per la
Conselleria, per si mateixa o mitjançant l’IBISEC, els quals estaran facultats per aplicar
el sistema de responsabilitats previst en el TRLCSP.

5. Tramitació d’addendes per part de la Conselleria
5.1 En el cas que es donin alguns dels supòsits recollits en la clàusula anterior que comportin
un augment del pressupost de l’obra o més despeses derivades de l’execució del contracte
imputables, conforme a aquest Conveni, a la Conselleria d’Educació i Universitat, aquesta haurà
de dur a terme, dins el termini assenyalat a l’apartat d) de la clàusula 4.5, els tràmits
administratius i pressupostaris corresponents per formalitzar una addenda al present Conveni
que reculli aquestes incidències, per tal que es puguin repercutir les despeses suportades per
l’Ajuntament a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5.2
La tramitació i el pagament d’aquestes incidències, conforme al que s’ha indicat en el
punt anterior, es condicionen al fet que l’Ajuntament segueixi els tràmits procedimentals
corresponents a cada incidència sorgida, d’acord amb la clàusula anterior.
5.3 El pagament de les despeses objecta de les addendes es farà efectiu en el termini màxim
de tres mesos a comptar des de la seva formalització.
6. Finançament de les obres
6.1. Com s’ha assenyalat en la clàusula 3.2. a d’aquest Conveni, l’Ajuntament de Es Mercadal ha
d’incloure en els seus pressuposts les dotacions necessàries d’acord amb el cost del
contracte d’obres per poder iniciar el procediment de licitació de les obres objecte d’aquest
Conveni.
Sobre un pressupost previst de 4.400.000€ l’Ajuntament, inicialment aportarà 2.000.000€,
per això durà a terme la concertació d’un préstec. El resta de 2.400.000€ seran aportats
inicialment per la Conselleria d’Educació i Universitat. Finalment, la conselleria aportarà la
suma total de 4.400.000€ i també el costos financers del préstec abans esmentat que signi
l’Ajuntament.
6.2. La Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord amb els terminis de licitació i adjudicació de
les obres establertes a la clàusula 1 d’aquest conveni, ha d’incloure en els seus
pressuposts, en un primer moment, les partides necessàries per fer efectiu la seva
aportació i a més per abonar les quantitats satisfetes per l’Ajuntament relatives a l’import
d’adjudicació del contracte d’obres (exclòs el possible 10 % previst en l’article 160.2 de
l’RGLCAP), que en cap cas podran superar els imports següents i tenen en compte el que
s’estableixen a les clàusules 6.3 i 6.4 d’aquest conveni.
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Any

Partida pressupostària

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

13101-G/421A01/62990/20
13101-G/421A01/62990/20
13101-G/421A01/62990/20
13101-G/421A01/62990/20
13101-G/421A01/62990/20
13101-G/421A01/62990/20
13101-G/421A01/62990/20
13101-G/421A01/62990/20
13101-G/421A01/62990/20
13101-G/421A01/62990/20

Import
principal
60.000 €
1.000.000 €
1.340.000 €
680.000 €
220.000 €
220.000 €
220.000 €
220.000 €
220.000 €
220.000 €

Data
de Data
de
justificació
pagament
30/11/2018
15/01/2019
30/11/2019
15/01/2020
30/11/2020
15/01/2021
30/10/2021
15/01/2022
30/10/2022
15/01/2023
30/10/2023
15/01/2024
30/10/2024
15/01/2025
30/10/2025
15/01/2026
30/10/2026
15/01/2027
30/10/2027
15/01/2028

Pel que fa als interessos del crèdit a concertar per l’Ajuntament, s’estableix el següent quadro
d’anualitats:
Data
de Data
de
Any
Partida pressupostària
Capital
Interessos Justificació
Pagament
2018
13101-G/421A01/35900/00
€
2019
13101-G/421A01/35900/00
€
2020
13101-G/421A01/35900/00
618.750 €
20.000 €
15/02/2020 31/03/2020
2021
13101-G/421A01/35900/00
2.000.000 € 70.000 €
15/02/2021 31/03/2021
2022
13101-G/421A01/35900/00
1.320.000 € 100.000 € 15/02/2022 31/03/2022
2023
13101-G/421A01/35900/00
1.100.000 € 66.000 €
15/02/2023 31/03/2023
2024
13101-G/421A01/35900/00
880.000 €
55.000 €
15/02/2024 31/03/2024
2025
13101-G/421A01/35900/00
660.000 €
44.000 €
15/02/2025 31/03/2025
2026
13101-G/421A01/35900/00
440.000 €
33.000 €
15/02/2026 31/03/2026
2027
13101-G/421A01/35900/00
220.000 €
22.000 €
15/02/2027 31/03/2027
2028
13101-G/421A01/35900/00
0€
11.000 €
15/02/2028 31/03/2028
6.3.En cas que l’import del pagament o l’obligació reconeguda per la Comunitat Autònoma a
l’exercici 2018 sigui inferior al previst en aquesta anualitat, la diferència s’acumularà a
l’anualitat de l’exercici 2019 inicialment previst mitjançant resolució del Conseller
d’Educació i Universitat o, si s’escau, la tramitació del corresponent expedient.
6.4.Dins aquests imports màxims, l’import exacte de les partides que la Conselleria d’Educació i
Universitat ha d’incloure anualment en els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de cadascun dels anys anteriorment esmentats correspondrà a l’import d’adjudicació de
la licitació pública convocada per executar les obres objecte d’aquest conveni així com els
interessos del contracte de préstec signat per l’Ajuntament i tenint en compta a més el que
s’estableix a la clàusula 4.3, paràgraf tercer, d’aquest conveni. Els imports així fixats s’han de
determinar mitjançant una resolució del conseller d’Educació i Universitat, que s’ha de notificar
a l’Ajuntament d’es Mercadal.
Aquesta resolució ha d’incloure l’import d’adjudicació de les obres i a més, si escau, el
percentatge de baixa que s’hagi produït amb un màxim del 10/% i sempre respectant el màxim
autoritzat pel Consell de Govern.
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Aquestes quantitats es transferiran de les partides i pels imports màxims que s’han indicat i es
destinaran a pagar els imports que l’Ajuntament hagi abonat efectivament al contractista per a
l’execució de les obres i a l’entitat financera amb la qual es concerti l’operació de crèdit. Els
imports definitius dels interessos s’establiran un cop l’Ajuntament hagi concertat el crèdit, dins
del primer semestre del 2019.
Els pagaments es tramitaran en cadascun dels exercicis i les dates de pagament màximes
fixades en l’apartat 6.2 d’aquesta clàusula, sempre que l’Ajuntament acrediti amb una antelació
mínima d’un mes respecte a la data de pagament, l’execució i el cost de les obres, juntament
amb un informe favorable de la Conselleria d’Educació i Universitat en el qual s’han d’indicar els
imports dels certificats d’obra expedits. La data límit per presentar l’acreditació és el 30
d’octubre de l’any en curs. No obstant això, respecte de les anualitats de 2018, 2019 i 2020,
per tal de permetre la inclusió de la certificació d’obra corresponent al mes d’octubre de 2018 i
2019, 2020 la data límit d’acreditació serà el 30 de novembre del mateix any. En el cas que
l’Ajuntament incompleixi aquests terminis per a l’acreditació, es retardaran proporcionalment les
dates de pagament. Una vegada acreditada la totalitat de l’obra, no caldrà que l’Ajuntament
aporti cap altre justificació per a cada pagament.
Els compromisos adquirits per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
comprenen, en qualsevol cas, l’obra efectivament construïda, independentment que aquesta no
s’hagi acabat totalment, sempre que la manca d’acabament no sigui imputable a l’Ajuntament
des Mercadal.
En el cas que les obres s’hagin acabat de conformitat amb la Conselleria d’Educació i Universitat
i que l’import de les obres executades sigui inferior al pressupost final d’adjudicació, o que la
direcció tècnica de les obres consideri que s’han de reduir determinades partides d’obra incloses
en el projecte d’execució, la diferència entre la quantitat abonada per l’Ajuntament de Es
Mercadal per l’obra efectivament construïda i l’import de pagament previst per la Conselleria
d’Educació i Universitat s’haurà de reajustar. Aquest reajustament, si escau, es farà, previ
informe favorable de la comissió de seguiment i mitjançant la corresponent modificació a la
baixa dels imports autoritzats per la Conselleria. Si no fos possible aquest procediment,
s’iniciarà el corresponent expedient de reintegrament per ingressos indeguts contra
l’Ajuntament.
En el cas que les obres no s’acabin totalment, la diferència entre l’import dels fons
utilitzats per l’Ajuntament i la suma prevista en aquest Conveni s’haurà de reajustar en els
mateixos termes prevists en el paràgraf anterior.
6.5. Els increments de despesa a què fa referència la clàusula quarta, punt 5, d’aquest Conveni
s’han d’articular, quan ja siguin definitius i estiguin correctament justificats, mitjançant
l’addenda corresponent establerta en la clàusula cinquena, després que la Conselleria hagi
tramitat el procediment administratiu i l’expedient pressupostari corresponents, que han de
derivar en un compromís econòmic d’abonar aquests increments.
7. Titularitat del CEIP
L’execució de les obres objecte d’aquest Conveni no alterarà la titularitat ni del solar ni del CEIP,
que seran municipals.
8. Despeses derivades d’actuacions administratives
L’Ajuntament de Es Mercadal eximeix l’Administració de la Comunitat Autònoma (Conselleria i
IBISEC) de pagar qualsevol despesa derivada de tramitacions administratives de qualsevol
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tipus, sempre que aquesta exempció sigui conforme amb la legislació i en particular amb el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
L’Administració de la Comunitat Autònoma eximeix a l'Ajuntament des Mercadal de pagar
qualsevol despesa derivada de tramitacions administratives de qualsevol tipus, sempre que
aquesta exempció sigui conforme amb la legislació i en particular amb la Llei de finances de la
comunitat autònoma.
9. Comissió de seguiment del conveni
Com a mecanisme de seguiment, vigilància i control d’aquest conveni, s’ha de crear una
comissió paritària formada per dos representants de la Conselleria d’Educació i Universitat (un
dels quals de l’IBISEC) i dos membres de l’Ajuntament de es Mercadal, un dels quals serà el
batlle que presidirà la comissió. Aquesta Comissió és l’encarregada de dirimir qualsevol
problema o resoldre qualsevol dubte sorgits a l’hora d’aplicar aquest Conveni
10. Naturalesa jurídica
Aquest Conveni té naturalesa administrativa, i, per tant, resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del
text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, en virtut del que estableix l’article 4 c.
Les parts que el subscriuen es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que
puguin sorgir a l’hora d’aplicar-lo i interpretar-lo a través de la Comissió de Seguiment del
conveni. Si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin afectar-ne la interpretació i
l’execució són competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
11. Conseqüències de l'incompliment de les obligacions
L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts donarà
lloc a les conseqüències i responsabilitats previstes en aquest conveni i en la legislació aplicable.
Aquests incompliments, així com els criteris per a determinar la possible indemnització per
incompliment hauran de ser tractats prèviament en la comissió de seguiment.
12. Causes de resolució del Conveni
Són causes generals de resolució del Conveni les següents:
 El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s'hagi acordat la seva
pròrroga.
1. El mutu acord. En el cas que ambdues parts considerin necessari rescindir el Conveni
per aquesta causa, s’hauran d’acreditar la causa i les circumstàncies concurrents i
s’hauran de recollir les condicions i els pactes relacionats amb la resolució en un
document subscrit per ambdues parts.
2. L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s'ha de comunicar a la comissió de
seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part
que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i
s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s'hagués previst.
3. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
4. Per qualsevol altre causa distinta de les anterios prevista en el conveni o en altres lleis.
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13. Vigència del Conveni
Aquest Conveni, tindrà una durada de 4 anys que es podran prorrogar per acord de les parts
fins a 4 anys més, i restarà vigent mentre existeixen quantitats pendents d’abonament entre
ambdues Administracions. En aquest sentit es preveu que la seva vigència s’estendrà fins al dia
31 de març de 2028, termini del darrer pagament previst.
Pel que fa aquesta vigència i els compromisos de pagament, el conveni, d’acord amb el que
disposa l’article 65.5 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre de Finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i l’article 20.2 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de Finances i de les lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha estat autoritzat pel Consell de
Govern en sessió de 8 de setembre de 2017 i, d’acord amb el que estableix l’article 174 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, ha estat aprovat pel plenari de l’Ajuntament en sessió
de .................
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars.»
El batle explica que l’esmentat Conveni queda pendent de l’informe de sostenibilitat financera
que ha d’emetre el Ministeri d’Hisenda, i també a que l’Ajuntament faixi la infraestructura. A
més, diu que per altra part hi haurà una Comissió de seguiment presidida pel batle per anar
solucionant tots els problemes que puguin sorgir. Així mateix, explica que s’han visitat les
escoles de Sant Lluís i Maó amb els membres de l’APIMA i professors, i s’ha aconseguit que la
Conselleria aboni 2.400.000 euros per anar pagant les certificacions d’obres, de manera que
l’Ajuntament només haurà de demanar un préstec de 2.000.000 € i no com altres Ajuntaments
que han hagut de demanar un préstec per la totalitat de les obres. Afirma que ens esteim
jugant el futur dels nostres fills i nets, i que l’educació és primordial i no podem jugar «a mitges
tintes».
Tot seguit, el batle manifesta que després de la intervenció del Sr. Coll Pons en el passat ple on
van votar en contra de la modificació de normes pels terrenys d’aquesta nova escola, voldria
que no hi quedessin dubtes a ningú ja que hi ha informes tècnics suficients; explica que es va
rebre un escrit de la directora de l’escola de Mercadal explicant les deficiències que pateix en
aquest moment el centre, i demana que es faixin les gestions oportunes per disposar el més
aviat possible d’un nou centre educatiu. Les principals deficiències que es senyalen a l’escrit
són: utilitzar una aula de l’escola de música pel taller de teatre, una aula de l’escola d’adults per
psicomotricitat; dos dies no disposen de cap espai per suport i es fan als passadissos; s’utilitza
l’antiga cuina per fer tallers; els alumnes de religió han d’utilitzar la sala de professors; s’ha
d’utilitzar un tros de la Plaça Pare Camps a l’hora del pati, ...
D’altra banda el batle diu que hi ha informes suficients com el de l’equip redactor del Pla
General en el que es diu que troben que no és funcional l’ampliació de l’actual centre, ja que
realitzar ampliacions en alçades presenta grans dificultats estructurals, tècniques, de seguretat i
finalment econòmiques; explica que la zona d’obra i la zona docent no poden estar directament
vinculades; no és possible créixer en superfícies horitzontal, i que no hi ha disponibilitat de
solars adossats propers amb aquestes dimensions i no seria gens funcional adquirir altres solars
separats; per tant, conclou amb que a l’escola actual hi manca espai físic i proposen cercar una
altra ubicació pels motius anteriorment descrits, aconsellen adquirir nous terrenys on es pugui
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ubicar una nova escola infantil, de primària i amb suficient espai, si es vol, per a un institut de
secundaria.
A més a més, el batle comenta que l’informe de l’estat constructiu de l’escola, de l’arquitecte
Joan J. Gomila, diu que en referència amb el funcionament del centre, cal agilitzar la
construcció d’una nova escola que contempli tots els espais imprescindibles en un centre
escolar del segle XXI, ja que és impossible assolir-ne cap en aquesta ubicació actual.
El Batle continua explicant que la memòria justificativa del conveni que ha enviat l’IBISEC diu
que el CEIP Mare de Déu del Toro es troba a un edifici del temps de la república que es va
acabar d’edificar l’any 1941, i amb el pas dels anys i el creixement de la població es va fer
necessària l’ampliació del centre per a dotar-lo de més aules. També diu que a banda de la
manca d’espais evident del centre, l’edifici com a tal ja no resumeix les condicions que són
desitjables com a centre educatiu, els fals sostres estan en mal estat encara estan pendent de
les obres d’adequació i eliminació de barreres arquitectòniques i la reforma integral dels banys
de la planta baixa. Aquest informe també manifesta que el passat dia 13 de gener de 2015 els
tècnics de l’IBISEC van visitar l’edifici i el possible solar per a la construcció d’un nou CEIP, i
l’edifici actual de l’escola de Mercadal no compleix amb unes condicions favorables avui dia i el
fet que es trobi ubicat al centre de la població i que sigui un edifici catalogat impossibilita fer
qualsevol tipus d’ampliació, i per tant diuen que es fa necessària la construcció d’un nou CEIP
6+12 al nucli urbà des Mercadal. Atesa la necessitat d’escolarització que hi ha actualment al
municipi des Mercadal d’acord amb els estudis de la conselleria d’Educació i Universistat, i vista
les mancances en les infraestructures educatives per poder donar una resposta òptima a les
necessitats plantejades esdevé del tot necessari construir-hi un nou centre docent d’educació
infantil i primària (CEIP) per garantir la prestació d’aquest ensenyament de manera idònia. I
conclou que vist tot això per tal de donar resposta a les necessitats plantejades queda
suficientment justificada la necessitat urgent d’iniciar tot el procés pertinent per a ala
construcció d’un nou CEIP de doble línia, 6+12 unitats al municipi des Mercadal.
El Batle opina que queda totalment justificat la construcció de la nova escola i afegeix que en el
programa electoral de l’ENTESA publicat a la revista «Xerra i xala» de l’any 2007 dea: «Així, en
els 4 anys que s’inicien de les eleccions de maig, s’haurà d’afrontar la construcció d’una nova
escola per as Mercadal i una ampliació de la de Fornells, qüestions ja mig fermades amb el
Govern Balear, i mantenir la reivindicació d’un Institut com a perspectiva immediata i que veim
com a perfectament possible»; també fa referència en el programa del 2011 que dea: «En
aquest bloc és urgent solucionar el tema de l’escola nova. Ens comprometem a iniciar els
tràmits urbanístics necessàris per què de la manera més ràpida es pugui oferir, amb tots els
serveis necessaris el solar, escollit amb el màxim de consens social, a la conselleria d’educació
per a la construcció de l’escola d’infantil i primària»; i per acabar informar que en el programa
electoral de l’ENTESA del 2015 dea: «Un dels principals problemes i necessitats reals pel que fa
infraestructures en matèria educativa és la saturació del centre públic Mare de Déu del Toro.
Apostam per estudiar conjuntament amb la Conselleria d’Educació una solució factible a
aquesta problemàtica, però que no impliqui necessàriament treure l’escola del centre del poble.
La nostra primera opció és mantenir l’escola al centre perquè implica un model de poble viu, i fa
possible el model de poble educador. Ara bé, si professionals, tècnics i famílies consideren que
no és viable, estudiarem la millor opció per donar resposta a totes les necessitats: tant a les
educatives, com a les de dinamització i manteniment d’un model de poble viu, dinàmic,
mediterrani, sostenible i educador.»
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Per concloure, el batle, manifesta que en una votació l’APIMA ha votat un 90% a favor de la
construcció de la nova escola, ja que l’actual és impossible ampliar-la.
La Sra Cantallops Llabrès explica que recolzarà la construcció del nou centre pels següents
motius:
1. Perquè el municipi avanci, ja que l’educació és benestar.
2. Perquè ho van prometre als pares dels alumnes, encara que la ubicació no és la que més els
hi agrada.
3. Encara que hi ha aspectes que van en conjunt amb altres temes i haurien d’anar separats,
com el tema dels aparcaments.
Per acabar, la Sra Cantallops Llabrés diu que sembla que el Consell Insular no vol que es faci
una nova escola al posar tantes dificultats a la modificació de les normes subsidiàries.
Seguidament, intervé el Sr. Coll Pons que manifesta que l’informe tècnic de l’equip del Pla
General només té dues pàgines, i considera que és escàs; explica que anteriorment van xerrar
amb la conselleria i la directora general, que és del PSOE, i els hi van dir que l’ajuntament ha de
reclamar que els tècnics de l’IBISEC faixin feina sobre les possibilitats que existeixen a l’actual
escola. Per altra banda comenta que no hi va haver debat en cap Comissió d’obres, i que a lo
millor comprant 4 cases, es podria ampliar o fins i tot utilitzant una part de la plaça Pare Camps,
exposa que és evident que es rehabiliten escoles a altres pobles, i estan en el centre.
Continua el Sr. Coll manifestant el següent:
«Per una banda, com vostès saben, esteim en desacord amb la decisió de l’equip de govern
d’ubicar la escola a la zona de tramuntana perquè consideram, que si no és viable ampliar
l’edifici actual, cosa que encara no se’ns ha demostrat, pensam que hi ha altres llocs millors en
el poble per construir una nova escola.
Per altra, no podem estar en contra d’un conveni que implicarà que es Mercadal renovi i ampliï
les instal·lacions escolars, que suposarà una millora evident en les condicions dels nostres esco lars i mestres, tot i que no esteim d’acord amb la fòrmula que s’aplicarà en aquest conveni, perquè l’ajuntament estarà fent de banquer del Govern de les Illes Balears en una competència
que és exclusivament seva. Aquesta és una pràctica indesitjada que en algun moment podria
perjudicar les finances municipals. I volem recordar que aquesta situació es produeix a causa
de l’actitud del Govern de l’Estat, que manté un mal finançament de les comunitats autònomes,
que mentre segueix augmentant el seu dèficit, exigeix austeritat a les comunitats autònomes i
als ajuntaments i els utilitza per complir el sostre de dèficit que exigeix Brussel·les.
Per tant, reiteram que no ens posicionarem en contra d’un conveni que donarà sortida als
problemes que pateix l’edifici on s’ubica l’escola actualment, encara que per noltros el que s’ha
proposat no sigui el millor model d’escola, però serà una solució. Per tant, ens abstindrem.»
El Sr. batle li diu a la Sra. Cantallops Llabrés que entén que tal vegada no és la millor ubicació i
potser el conveni tampoc sigui el millor, però li agraeix el suport que donarà a l’aprovació del
conveni; també comenta que efectivament tal vegada s’hauria d’haver tramitat de forma
separada la modificació del es NNSS per l’escola i una altra per l’aparcament.
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El batle contesta al Sr. Coll que hi va haver molts debats, i que no només és un problema de
comprar 4 casses, ja que es necessiten més patis i fa anys que ja es va ampliar amb les actuals
aules de primària; que a l’actualitat estan utilitzant una aula de l’escola de música i una altra de
l’escola d’adults, i que els tècnics de l’IBISEC van visitar l’escola l’any 2015, i en la memòria del
conveni ja queda reflectida la seva opinió que ja s’ha mencionat abans; acaba dient que sempre
és millorable el finançament, encara que l’ajuntament sempre ha fet de banquer com va passar
amb l’actual unitat sanitària.
La Sra. Cantallops Llabrès reitera que els tècnics del consell podrien fer més esforços en relació
amb la modificació de les normes subsidiàries; i opina que si l’ajuntament s’ha d’endeutar ho
sigui per l’educació i la seva formació està orgullosa per col·laborar en aquest tema.
El Sr. Coll Pons assenyala que les competències no són municipals i aquesta pràctica financera
no és desitjable; que hi ha tres mocions de l’ENTESA sobre açò de l’any 2012 i després només
es va debatre quan van aparèixer temes com la compra de la parcel·la, infraestructura, etc. i
que no hi va haver tan de debat com diu el batle; manifesta que és evident que el pati no es
pot ampliar però es podrien estudiar altres alternatives.
El Sr. batle acaba manifestat que l’important és que es faci la nova escola, perquè a l’actual no
hi ha espai suficients per tot.

Acabada la deliberació, el consistori per 9 vots a favor que representen la majoria absoluta legal
dels membres de la corporació, i 4 abstencions del grup ENTESA, acorda:
1. Aprovar l’esmentat conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma,
l’IBISEC i l’Ajuntament, per al finançament i execució de les obres de construcció del CEIP Es
Mercadal, de conformitat amb la redacció que consta més amunt.
2. Autoritzar al Sr. Batle a la firma del Conveni.

III.PRÒRROGA DEL CONVENI AMB ELS GERMANS PASCUAL VIVÓ PEL LLOGUER
DE TERRENYS AMB DESTÍ A APARCAMENT AS MERCADAL.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«A continuació es ret compte de la següent proposta del regidor d’hisenda:
«Atès que, dies després, el 21 de març de 2011, l'Ajuntament des Mercadal signà també un
conveni amb els germans MARIA ANTONIA, JERÓNIMO, GLORIA i JUANA MARIA PASCUAL
VIVÓ, en el que es pactà la cessió d'ús en favor de l'Ajuntament, per un període de 6 anys i
nou mesos, de la finca rústica inscrita en el Registre de la Propietat de Maó al tom 618, foli 25,
finca 2.060, referència cadastral 07037A002000490000RK, als efectes de destinar-la a viari i
aparcament públic, a canvi d'una renda mensual.
Atès que en el pacte tercer del referit contracte les parts acordaren que la duració del mateix
seria de sis anys i nous mesos que es complirien el 31 de desembre de 2017.
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Atès que en data 27 de febrer de 2015, la Consellera Executiva del Departament d'Ordenació
del Territori, mitjançant resolució núm. 2015/74, resolgué:
«PRIMER.- Declarar d'interès general el projecte d'un aparcament,
parcialment inclòs en sòl rústic (finques registrals núms. 2.060 i 4.336) amb
accés pel Pla de Ses Eres, s/n, en el terme municipal des Mercadal,
promogut per l'Ajuntament des Mercadal, d'acord amb el disseny contingut
en el projecte d'execució redactat per l'enginyer industrial Xavier Genestar,
de data octubre de 2012, i amb les següents condicions:
1. S'haurà d'exonerar el compliment de la condició genèrica d'ocupació pels
usos condicionats (4%) establerta en l'art. 209 de les Normes Subsidiàries
des Mercadal i de la condició específica de la parcel·la mínima en les àrees
de transició (200.000 m2), establerta en l'art. 237.3 de les mateixes Normes
Subsidiàries. S'hauran de valorar a tal efecte, els factors específics
concurrents que estan argumentats en els informes municipals, segons
estableix el punt primer de l'art. 209 de les NNSS.
2. S'hauran de complir les condicions assenyalades en l'autorització prèvia
de la Direcció General de Recursos Hídrics de data 20.10.2012 quant al
domini públic hidràulic.
D'acord amb l'informe del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de
Menorca, es recomana conservar i integrar en l'aparcament el pou existent.
SEGON.- Assenyalar que la declaració d'interès general no eximeix de
sol·licitar i obtenir les autoritzacions que siguin necessàries segons la
normativa sectorial i d'aplicació.
TERCER.- Notificar la present resolució a l'Ajuntament des Mercadal.»
Atès que en data 22 d'abril de 2015, l'Alcaldia, mitjançant resolució, resolgué aprovar el
projecte d'aparcament públic en sòl rústic de transició (accés pel Carrer Pla de Ses Eres) des
Mercadal, redactat per l'enginyer industrial Xavier Genestar Marquès, i que puja la quantitat
total de 148.000,01 euros IVA inclòs.
Atès que l'execució de les obres es licità per procediment obert i tramitació ordinària i, per
resolució de l'Alcaldia de 26 de juny de 2015, s'adjudicà a l'empresa JUAN MORA, S.A. per la
quantitat de 122.839,20 euros, IVA inclòs.
Atès que les obres de construcció de l'aparcament foren recepcionades per l'Ajuntament el 8 de
febrer de 2016.
Atès que l'Ajuntament té interès en consolidar la referida infraestructura i amb aquest propòsit
està tramitant una modificació de planejament en la que es preveu la inclusió dels terrenys
objecte del susdit contracte en un sistema general viari en sòl rústic, destinat a aparcament.
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Atès que aquesta tramitació administrativa es pot perllongar mesos i que entant no s'aprovi
definitivament i entri en vigor la modificació de planejament no es poden iniciar el tràmits
tendents a l'adquisició dels terrenys.
Atès que, per aquest motiu, s'ha negociat amb la propietat dels terrenys una ampliació del
termini de vigència del contracte d'arrendament fins el 31 de desembre de 2019.
Per tot això, PROPÒS l'adopció del següent acord:
“Únic.- APROVAR la modificació del primer paràgraf del pacte tercer del contracte subscrit per
l'Ajuntament des Mercadal i els germans MARIA ANTONIA, JERÓNIMO, GLORIA i JUANA MARIA
PASCUAL VIVÓ el 21 de març 2011 en el sentit que s'amplia la duració del contracte fins el 31
de desembre de 2019, per tant, el paràgraf objecte de modificació queda redactat de la següent
manera:
«Tercer.- El contracte començarà la seva vigència el dia 1 d’abril de 2.011 i
la seva durada serà de VUIT ANYS I NOU MESOS, és a dir, fins el 31 de
desembre de 2019, a quin termini s’extingirà automàticament si les parts no
manifesten la seva voluntat de renovar-lo.
(...)»»
El batle explica que és necessari prorrogar els convenis ja que no es poden adquirir els terrenys
fins que el Consell no aprovi definitivament la modificació de normes subsidiàries, i que ara
s’estan tramitant les esmenes a les deficiències posades al Consell.
La Sra. Cantallops diu que no entén perquè el Consell està posant tantes dificultats, i el Sr.
Mariano Vadell demana si la inversió que s’ha fet per l’aparcament és de l’ajuntament,
contestant el secretari que el que estigui edificat damunt un terreny s'afegeix sempre al mateix
i no al revés, però que no obstant quan s’adquireixin els esmentats terrenyes o s'expropiïn,
probablement no es tindrà en compte aquest fet per fixar el preu o justi-preu.
Vista l’anterior proposta, els membres de la Comissió per 3 vots a favor i 4 abstencions dels
grups ENTESA i PP la dictaminen favorablement i proposen al Ple la seva aprovació.»
Es procedeix a deliberar sobre aquest punt i el següent de manera conjunta.
El Sr. batle explica la proposta de modificació dels convenis i diu que és necessari ampliar-los
fins el dia 31 de desembre de 2019, encara que es preveu que quan s’adquireixin els terrenys
que probablement serà abans d’aquesta data, i el conveni quedarà anul·lat des d’aquest
moment. Comunica que un conveni es prorroga amb les mateixes condicions i l’altre es modifica
amb l’augment de l’IPC.
La Sra. Cantallops Llabrès diu que el motiu d’haver-se de prorrogar és perquè encara no s’ha
aprovat el canvi de la normativa, i considera que és una despesa innecessària, per això, el seu
grup no poden recolzar-los.
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El Sr. Mariano Vadell diu que el seu grup no dubta de la utilitat de l’aparcament però considera
que tal vegada hi ha hagut precipitació en gastar diners en uns terrenys que no són de
l’Ajuntament; ells potser no ho haurien fet, i ja es veurà com acaba.
El Sr. batle els hi respon que pensava que tot açò es solucionaria més ràpid, i per altra banda
també hi va haver altres casos com la parcel·la del Centre de Dia i finalment va acabar bé,
també vol remarcar que l’aparcament s’està utilitzant molt.

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per 6 vots a favor i 7
abstencions dels grups ENTESA i PP.

IV. PRÒRROGA DEL CONVENI AMB LA SENYORA MAGDALENA PASCUAL GALMÉS
PEL LLOGUER DE TERRENYS AMB DESTÍ A APARCAMENT AS MERCADAL.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«A continuació es ret compte de la següent proposta del regidor d’hisenda:
“Atès que en data 14 de març de 2011, l'Ajuntament des Mercadal i la Sra. Magdalena Pascual
Galmès, subscrigueren un conveni de col·laboració en virtut de qual la Sra. Pascual cedia a
l'Ajuntament, per un termini de 7 anys, l'ús de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de
Maó, tom 1050, llibre 93, full 62, Finca 4336, referència cadastral 3272401EE9237S0001TK,
per l'ús exclusiu i excloent de viari i aparcament públic i l'Ajuntament, com a contraprestació,
s'obligava a abonar una renda mensual.
Atès que en el pacte tercer del referit contracte les parts acordaren que la duració del mateix
seria de 7 anys que es complirien el 14 de març de 2018.
Atès que en data 27 de febrer de 2015, la Consellera Executiva del Departament d'Ordenació
del Territori, mitjançant resolució núm. 2015/74, resolgué:
«PRIMER.- Declarar d'interès general el projecte d'un aparcament,
parcialment inclòs en sòl rústic (finques registrals núms. 2.060 i 4.336) amb
accés pel Pla de Ses Eres, s/n, en el terme municipal des Mercadal,
promogut per l'Ajuntament des Mercadal, d'acord amb el disseny contingut
en el projecte d'execució redactat per l'enginyer industrial Xavier Genestar,
de data octubre de 2012, i amb les següents condicions:
1. S'haurà d'exonerar el compliment de la condició genèrica d'ocupació pels
usos condicionats (4%) establerta en l'art. 209 de les Normes Subsidiàries
des Mercadal i de la condició específica de la parcel·la mínima en les àrees
de transició (200.000 m2), establerta en l'art. 237.3 de les mateixes Normes
Subsidiàries. S'hauran de valorar a tal efecte, els factors específics
concurrents que estan argumentats en els informes municipals, segons
estableix el punt primer de l'art. 209 de les NNSS.

C/ Major, 16 – 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) – Tel. 971 37 50 02 – Fax 971 37 55 76

Correu electrònic: general@esmercadal.es

19

2. S'hauran de complir les condicions assenyalades en l'autorització prèvia
de la Direcció General de Recursos Hídrics de data 20.10.2012 quant al
domini públic hidràulic.
D'acord amb l'informe del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de
Menorca, es recomana conservar i integrar en l'aparcament el pou existent.
SEGON.- Assenyalar que la declaració d'interès general no eximeix de
sol·licitar i obtenir les autoritzacions que siguin necessàries segons la
normativa sectorial i d'aplicació.
TERCER.- Notificar la present resolució a l'Ajuntament des Mercadal.»
Atès que en data 22 d'abril de 2015, l'Alcaldia, mitjançant resolució, resolgué aprovar el
projecte d'aparcament públic en sòl rústic de transició (accés pel Carrer Pla de Ses Eres) des
Mercadal, redactat per l'enginyer industrial Xavier Genestar Marquès, i que puja la quantitat
total de 148.000,01 euros IVA inclòs.
Atès que l'execució de les obres es licità per procediment obert i tramitació ordinària i, per
resolució de l'Alcaldia de 26 de juny de 2015, s'adjudicà a l'empresa JUAN MORA, S.A. per la
quantitat de 122.839,20 euros, IVA inclòs.
Atès que les obres de construcció de l'aparcament foren recepcionades per l'Ajuntament el 8 de
febrer de 2016.
Atès que l'Ajuntament té interès en consolidar la referida infraestructura i amb aquest propòsit
està tramitant una modificació de planejament en la que es preveu la inclusió dels terrenys
objecte del susdit contracte en un sistema general viari en sòl rústic, destinat a aparcament.
Atès que aquesta tramitació administrativa es pot perllongar mesos i que entant no s'aprovi
definitivament i entri en vigor la modificació de planejament no es poden iniciar el tràmits
tendents a l'adquisició dels terrenys.
Atès que, per aquest motiu, s'ha negociat amb la propietat dels terrenys una ampliació del
termini de vigència del contracte d'arrendament fins el 31 de desembre de 2019.
Atès que en el curs de les negociacions la propietat ha demanat que s'apliqui a la renda pactada
l'actualització prevista al tercer paràgraf del pacte quart del contracte.
Atès que realitzada consulta consulta al lloc web de l'Institut Nacional d'Estadística resulta que
la variació de l'IPC general entre març de 2011 (mes en el qual es va signar el conveni) i el mes
de març de 2017 ha estat del 5%.
Atès que l'aplicació de la referida taxa de variació a la renda pactada inicialment de 679 €/mes
dóna com a resultat una renda de 712,95 €/mes.
Per tot això, PROPÒS l'adopció del següent acord:
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Primer.- APROVAR la modificació del primer paràgraf del pacte tercer del contracte subscrit per
l'Ajuntament des Mercadal i la Sra. Magdalena Pascual Galmés el 14 de març 2011 en el sentit
que s'amplia la duració del contracte fins el 31 de desembre de 2019 i, per tant, el paràgraf
objecte de modificació queda redactat de la següent manera:
«Tercer.- El contracte començarà la seva vigència el 14 de març de 2011 i
finalitzarà el 31 de desembre de 2019, a quin termini s’extingirà
automàticament si les parts no manifesten la seva voluntat de renovar-lo.
Llavors, l’arrendatària procedirà a abandonar el terreny i tancar-lo per tal
d’impedir el seu us per tercers aliens a la propietat.
(...)»
Segon.- Acceptar l'aplicació a la renda pactada l'actualització prevista al tercer paràgraf del
pacte quart del contracte que determina que la renda mensual queda en 712,95 €, IVA no
inclòs, a partir de desembre de 2017.»
Vista l’anterior proposta, els membres de la Comissió per 3 vots a favor i 4 abstencions dels
grups ENTESA i PP la dictaminen favorablement i proposen al Ple la seva aprovació.»

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per 6 vots a favor i 7
abstencions dels grups ENTESA i PP.

V. MODIFICACIÓ PACTE FUNCIONARIS SOBRE HORES EXTRAORDINÀRIES DE
LA POLICIA LOCAL.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«A continuació es ret compte de l’acta de la reunió de la comissió paritària de funcionaris
d’aquest Ajuntament en la que es va acordar modificar l’article 46.3 del Pacte de personal
funcionari, en el sentit d’incrementar de 70 hores a 190 hores extraordinàries a l’any, i que
aquest acord s’ha dictaminat per la Comissió d’Hisenda i passi al pròxim ple.
El Batle explica que açò és conseqüència de que a les hores extres que normalment realitzen
els funcionaris de la policia a partir d’aquest any s’ha d’afegir les hores extres que realitzen a les
festes patronals dels altres municipis de l’illa.
Vist tot l’exposat anteriorment, els membres de la Comissió per 3 vots a favor i 4 abstencions
dels grups ENTESA i PP acorden proposar al Ple la modificació de l’article 46.3 del Pacte de
personal funcionari l’augment de 70 a 190h extraordinàries anuals que poden realitzar cada
funcionari.»
El Batle explica l'anterior proposta i diu que no es poden augmentar les places de la policia
perquè l’Estat no ho permet. A més a més, comenta que hi ha una plaça vacant que no es
cobreix.
C/ Major, 16 – 07740 ES MERCADAL (Illes Balears) – Tel. 971 37 50 02 – Fax 971 37 55 76

Correu electrònic: general@esmercadal.es

21

La Sra. Pons Febrer diu que li sembla molt estrany que no es cobreixi aquesta plaça i per altra
banda, si la modificació del límit d’hores és el que és necessita està d’acord; la Sra. Florit Ponce
diu que recolzaran la proposta però demana que es facin més cursos de policia i més formació.
El Batle li contesta que efectivament falten cursos i que cada vegada que es reuneixen amb el
director general d’Interior se li fa constar.

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per unanimitat.

VI. RATIFICACIÓ DECRET SOBRE INICI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«A continuació es ret compte de la següent resolució de la batlia:
“ Atès que l’equip de govern municipal pretén realitzar una consulta als veïns del municipi, amb
un procés de participació ciutadana, mitjançant una modificació de crèdit dels Pressupostos
Municipals de 2018, emprant una part dels romanents de tresoreria municipals o altres fórmules
de finançament.
Atès que els objectius d’aquest procés són:
1. Explicar i donar compte del destí dels recursos públics recaptats (en què es gasta) i
divulgar com es finança l’Administració (ingressos que hi ha).
Valorar la participació dels ciutadans a través de la gestió compartida i de la consulta en
la presa de decisions que faci l’Administració.
Promoure l’exigència de la ciutadania en la participació en l’Administració en general.
Fomentar la transparència en la gestió municipal.
Consolidar aquesta iniciativa entre els qui governen i resoldre les inquietuds dels
ciutadans.
Destinar aproximadament 100.000 euros, que es dedicarà principalment a inversions
que es poden executar a tot el municipi, fomentant així la participació ciutadana.
Executar inversions al municipi que siguin de competència municipal, per exemple;
millorar carrers, parcs i jardins, espais verds, equipaments públics, infraestructures,
adquisició de vehicles etc. Com a norma general no es poden acceptar propostes de
contractació de personal, ni subvencions a entitats o altres despeses corrents, en tot
cas si aquestes es proposen, seran analitzades i hauran de ser acceptades com a
d'interès públic per l’Ajuntament, que explicarà a la ciutadania els motius de l’acceptació
o no de la despesa corresponent.
Explicar a la ciutadania quina ha estat la votació final i els projectes o despeses
acceptades i no acceptades, donant a conèixer els motius
Marcar el calendari d’execució dels projectes aprovats definitivament.
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Respectar les dates aprovades, en cas d’haver-hi canvis se'n donarà la màxima difusió.
Fent ús de les competències que m’atribueix la Llei de bases de règim local, la Llei municipal i
de règim local de les Illes Balears i les disposicions complementàries, i atès l’expedient que s'ha
tramitat a l’efecte, RESOLC:
Aprovar l’avantprojecte per a la modificació dels pressuposts municipals per a l’exercici 2018
mitjançant una modificació de crèdit d'aproximament 100.000 euros, per a inversions o altres
despeses que puguin ser incorporades per l’Ajuntament i que s'hagin votat i aprovat en el
calendari del procés participatiu que serà el següent:
Dilluns, 20 de novembre 2017:
1a reunió de treball amb la ciutadania per explicar la resolució d’alcaldia que iniciarà el procés
participatiu i explicació del l’economia i finançament municipal.
Dimecres, 22 de novembre de 2017:
Comissió informativa per informar els Grups Municipals de l’avantprojecte de modificació del
pressupost, del procés i del seu calendari.
Dimecres, 29 de novembre de 2017:
Ratificació pel Ple municipal, de la Resolució de Batlia de l'inici del procés participatiu.
Del 18 de desembre de 2017 al 31 de gener de 2018: RECAPTAR PROPOSTES
D’INVERSIÓ I ALTRES MILLORES PERQUÈ L'AJUNTAMENT LES INFORMI, I SI CAL,
LES EXECUTI.
Període per realitzar les propostes de despesa, amb una valoració orientativa amb euros. Les
propostes es podran realitzar de manera presencial al Registre municipal de les oficines
municipals des Mercadal o Fornells,
i també, de manera digital a la web municipal
(www.esmercadal.es), sempre utilitzant els formularis específics.
Una vegada que s’hagin rebut les propostes, els tècnics municipals les valoraran i es publicaran
a la web.
Podran participar totes les persones que estiguin empadronades al municipi des Mercadal i que
siguin majors de 18 anys el dia 18 de desembre de 2017 inclòs.
Cada ciutadà només podrà realitzar dues propostes amb una valoració estimada.
Dilluns 19 de febrer de 2018:
2a reunió de treball amb la ciutadania per valorar, explicar, prioritzar i elegir les propostes que
s'hagin acceptat per passar a votació, i si cal, explicar els motius de les que no es puguin
incorporar.
Del 26 de febrer de 2018 al 31 de març de 2018: VOTACIÓ DEFINITIVA DE LA
CIUTADANIA, ELECCIÓ DE LES PROPOSTES QUE S'HAN DE REALITZAR.
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Període per votar i elegir les propostes que els tècnics municipals ja han valorat La votació pot
ser de manera presencial al Registre de les oficines municipals des Mercadal o Fornells i també,
de manera digital a la web municipal (www.esmercadal.es) sempre utilitzant els impresos
específics.
Una vegada que s’hagin votat les propostes, es publicaran de major a menor puntuació a la
web municipal i passaran als òrgans de govern pertinents per fer la proposta definitiva al Ple
municipal.
Cada ciutadà podrà votar amb un màxim de 6 punts a repartir com ell vulgui amb totes les
propostes.
Poden votar totes les persones que estiguin empadronades al municipi des Mercadal i que
siguin majors de 18 anys el dia 18 de desembre de 2017 inclòs.
Dilluns 23 d'abril de 2018:
3a reunió de treball amb la ciutadania per explicar resultat definitiu i calendari d’execució.
Dates a determinar:
Dictaminar per comissió, aprovació plenari, publicació en el BOIB i exposició pública durant 15
dies hàbils. Nova publicació en el BOIB amb l'aprovació definitiva (data prevista de l'aprovació
definitiva mes de maig 2018).
Totes les dates podran ser modificades i s'explicaran els motius a les diferents reunions
ciutadanes.”
Vist l’anterior decret, els membres de la Comissió per unanimitat proposen al Ple la seva
ratificació.»
El Sr. Arjona Camps presenta aquest tema i agraeix al PP i a l’ENTESA la seva col·laboració.
La Sra Cantallops Llabrès diu que la participació ciutadana és essencial i que encara haurien de
ser més participatius; agreix al regidor que els hi hagi demanat la seva opinió. De la mateixa
opinió és el Sr. Coll Pons, i a més a més vol afegir que la gent ha d’entendre que l’Ajuntament
és més que anar a votar cada 4 anys, creu que tal vegada s’hauria d’haver posat una quantitat
major, i el ideal seria que aquesta participació de la gent es pogués aplicar sobre el pressupost
real.
El Sr. Arjona Camps diu que serveixen per donar més idees i que molts projectes s’han executat
durant l’any, i en total suposen més de 100.000 euros

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per unanimitat.

VII.
PRÒRROGA DEL CONTRACTE COL·LABORACIÓ
MUNICIPAL D’INGRESSOS PER A L’ANY 2018

EN

LA

GESTIÓ
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Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Comptes, Règim Intern i Àrea
Social, que diu:
«Es ret compte de l'escrit presentat pel representant de l'empresa Recaudación y Gestión de
Tributos Locales SL, que exposa que l'esmentada empresa té contracte en vigor amb aquest
Ajuntament des del dia 1 de gener de 2009, el qual s'ha anat prorrogant successivament, i
finalitza el pròxim dia 31 de desembre de 2017.
El senyor interventor emet informe que fa constar que efectivament l'esmentada empresa té un
contracte amb l'Ajuntament des del dia 1 de gener de 2009, si bé era per un termini de 5 anys,
es pot anar prorrogant fins a 5 anys més, per tant considera correcte la pròrroga del mateix,
per un període d'un any mes. Segons indica la clàusula 8 del contracte, les condicions seran les
mateixes però no serà aplicable cap tipus de revisió de preus.
Una volta deliberat sobre el tema, els membres de la comissió per unanimitat acorden proposar
al Ple l'adopció dels següents acords:
1.- Prorrogar amb l'empresa Recaudación y Gestión del Tributos Locales SL, el contracte de
col·laboració en la gestió municipal d'ingressos de l'Ajuntament per a l'any 2018, amb les
mateixes condicions econòmiques que aquest any.
2.- Comunicar aquest acord a l'empresa adjudicatària.»
El batle explica que el funcionament de l’actual servei és correcta, i per altra banda es tracta de
la darrera pròrroga, ja que l’any que ve s’haurà de treure en concurs.
La Sra. Cantallops Llabrés i la Sra Florit Ponce opinen que la oficina realitza una bona feina pel
poble i que estan d’acord amb la pròrroga.

Vist l’anterior dictamen i la proposta d’acords que conté, és aprovada per unanimitat.

VIII.
INFORME PER A LA DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL, SI ESCAU, DEL
PROJECTE BÀSIC DE REFORMA D’HABITATGE AÏLLAT I EDIFICI ANNEXOS
PER A ADAPTAR-LOS A UNA NOVA INSTAL·LACIÓ DESTINADA A L’ÚS
D’AGROTURISME A LA FINCA SON TEMET (POLÍGON 9, PARCEL·LA 14)
A continuació es ret compte de la proposta de la Batlia que diu:
«Atès que en data 29 de novembre de 2017, reg. d'entrada núm. 772, la societat mercantil SON
TEMET, S.L., presentà sol·licitud de llicència en base al “PROYECTO BÁSICO DE REFORMA EN
VIVIENDA AISLADA Y EDIFICIOS ANEXOS PARA ADAPTARLOS EN UNA NUEVA INSTALACIÓN
DESTINADA AL USO DE AGROTURISMO”, redactat per l'arquitecte Sr. Fernando Pons Vidal, de
la societat professional ARU ARQUITECTURA, S.L.P,.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics Municipals el 22 de noviembre de 2017 que diu:
“INFORME TÈCNIC
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EXPEDIENT: Registro de entrada/fecha nº 772 de 22.03.17
Assumpte: PROYECTO BÁSICO DE REFORMA DE VIVIENDA AISLADA Y EDIFICIOS ANEXOS
PARA ADAPTARLOS A UNA NUEVA INSTALACIÓN PARA USO DE AGROTURISMO. SON TEMET,
POLÍGONO 9 PARCELA 14. TM ES MERCADAL
Promotor/ sol·licitant: SON TEMET SL
Tècnic redactor: D. Nando Pons, arquitecto
Tècnics directors:
Constructor:
DOCUMENTACIÓ APORTADA:
Projecte visat: núm.//data nº sin visado colegial
Qüestionari estadístic:
Estudi de seguretat:
Prog. De control de qualitat:
Projecte ICT:
Asume tècnics directors:
Asume Constructor:
DADES A CONSIGNAR EN ACTA:
Naturalesa urbanística del sòl: Rústico protegido, ANIT y ANEI
Finalitat de l’actuació i ús: Agroturismo
Alçada, edificabilitat i ocupació de parcel·la permesos:
Cost d’execució material de les obres (según proyecto): 151.184,84 €
INFORMES /AUTORITZACIONS D’ALTRES ORGANISMES
INFORME TÉCNICO:
 Antecedentes
2. En fecha 16.12.15 el técnico que suscribe, en base a la DT 10ª de la LOUS, Ley 2/2014
LOUS de les Illes Balears y el oportuno trámite, emeitió informe favorable para la concesión
de licencia de legalización del Proyecto de dos edificios aislados destinados a almacén y
garaje-taller sito en la finca Son Temet des Mercadal, parcela catastral nº 14 polígono 9 del
tm des Mercadal redactado por el arquitecto J Mª Villalonga Bordes
1. En fecha 28.01.2016 la Junta de Gobierno concedió la oportuna licencia de obras
para la legalización del proyecto anterior.
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 Clasificación y calificación del suelo
Según PTI/NTT suelo rústico protegido ANEI y ANIT

3.
4.
5.
6.
7.

Normativa de aplicación
NTT.
Ley 8/2012 de 19 de julio del turismo de las Illes Balears.
Ley del Suelo de las Illes Balears. Ley 2/2014 de 25 de marzo.
Decreto 1/2016 de 12 de enero de medidas urgentes en materia urbanística en Illes
Balears
Ley 6/2017 de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de
las Illes Balears, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas (publicada
en el BOIB nº 93 de 31 de julio de 2017)

 Consideraciones
A los efectos de informar el proyecto del “asunto” debe tenerse en cuenta lo siguiente:
1. La Ley 8/2012 de Turismo eximía de la obtención de la declaración previa de
interés general a los nuevos establecimientos de alojamiento de turismo rural,
excepto si se trataba de hoteles rurales de nueva creación. Tampoco, de acuerdo
con el art 83 de la Ley 12/2014 agraria de las Illes Balears la actuación pretendida
estaría sujeta a la la declaración previa de interés general. No obstante el decreto
el decreto 1/2016 de medidas urgentes en materia urbanística modifica este
aspecto al dejar en suspenso el art 44.4 de esta ley hasta la aprobación de la
modificación de la misma. La Ley 6/2017 de 19 de julio de modificación de la ley
8/2012 de turismo publicada en el BOIB nº 93 de 31 de julio de 2017 en su
disposición derogatoria única en su apartado 1 a) derroga expresamente el punto 4
del art 44 de la propia ley 8/2012. En consecuencia debe tramitarse la declaración
de interés general previa a la concesión de licencia.
2. Igualmente y de acuerdo con la 6/1997 del suelo rústico de les Illes Balears al ser
considerada una actividad relacionada con el destino y naturaleza de la finca estará
solamente sujeta a las determinaciones de la Ley 7/2013 de régimen jurídico de
instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears debe acreditarse
que la explotación pueda considerarse como explotación agraria preferente de
acuerdo con el art 5.1v) de la Ley 12/2014 agraria de les Illes Balears.


Conclusión

Con anterioridad a la concesión de la interesada licencia que se informará en su momento con
los requerimientos que resulten y a los efectos de tramitar el posible interés general para las
actuaciones que se pretenden debe pronunciarse el Ayuntamiento Pleno sobre el “asunto” y
remitir el proyecto al CIMe.”
Atès que l'art. 26 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de Sòl Rústic de les Illes Balears, preveu
que:
“1. Les activitats relacionades amb usos no prohibits, diferents dels admesos o del d’habitatge
unifamiliar, només es podran autoritzar quan resultin declarades d’interès general per la
comissió insular d’urbanisme respectiva, o pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
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Balears, en els casos prevists per l’article 3.4 de la Llei 9/1990, de 20 de juny, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat.
2. La declaració d’interès general es podrà atorgar a totes aquelles activitats que, respectant les
limitacions que d’acord amb els usos s’estableixin, transcendeixin els mers interessos
individuals, siguin compatibles amb el grau de protecció de la zona i, en cas que suposin la
construcció de noves
edificacions, resultin d’ubicació necessària en el sòl rústic.”
Atès que l'art. 37.1 de la Llei de Sòl Rústic determina que l'Ajuntament haurà d'informar la
petició i acte seguit elevarà l'expedient a la Comissió Insular d'Urbanisme de Menorca, que es
sotmetrà a informació pública per termini de quinze dies, adoptant la resolució final que
correspongui.
PROPÒS al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
“Primer.- INFORMAR favorablement la declaració d’interès general del “PROYECTO BÁSICO DE
REFORMA EN VIVIENDA AISLADA Y EDIFICIOS ANEXOS PARA ADAPTARLOS EN UNA NUEVA
INSTALACIÓN DESTINADA AL USO DE AGROTURISMO”, redactat per l'arquitecte Sr. Fernando
Pons Vidal, de la societat professional ARU ARQUITECTURA, S.L.P, i promogut per ARU
ARQUITECTURA, S.L.P,
Segon.- TRAMETRE l'expedient al Consell Insular de Menorca als efectes prevists a l'art. 37.1
de la Llei del Sòl Rústic.”»
El Sr. Batle explica l’anterior proposta i la Sra. Cantallops Llabrés diu que és un tràmit més. El Sr.
Riera Pallàs exposa que aquest tema ja havia passat a la comissió del mes de maig, i que per
tant es deuen haver fet les subsanacions corresponents, però considera que el procediment no
hauria de ser tan lent.

Posada a votació l’anterior proposta de la batlia i els acords que conté, és aprovada per
unanimitat.

IX. MOCIÓ DE L’ENTESA.
Es ret compte de les següents mocions presentades per l’ENTESA:
1. Amb registre d’entrada núm. 4305, de dia 20 de novembre de 2017, que diu:
«PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA DES MERCADAL I
FORNELLS AL PLE DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL
Assumpte: Contra l’empresonament de persones per motius polítics.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Després de la celebració del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya el passat dia 1
d’octubre, la relació política i social que es viu entre Catalunya i Espanya es va degradant dia a
dia.
El mateix dia del Referèndum la policia nacional i la guàrdia civil actuaren de forma violenta i
desproporcionada contra els ciutadans que protegien el dret a votar. Imatges que ens feien
retrocedir molts d’anys o ens feien viatjar a estats que no tenen democràcies consolidades.
El resultat del Referèndum, tot i les dificultats viscudes per el boicot de l’Estat, oferien un
resultat aclaparador. Amb una participació del 43% del cens (2.286.217 persones votaren) el
sí va obtenir 2.044.038 vots, el que suposava un 90,2% dels sufragis. Aquestes xifres no
inclouen les paperetes que la policia i la guàrdia civil requisaren, que farien augmentar
significativament la participació.
Tot i que l’excepcionalitat de l’1-O no permet l’homologació dels resultats, posen de manifest
l’ample suport que té l’independentisme, fet que no pot ser ignorat per part del govern de
l’estatat.
Si el moviment independentista ha arribat en aquest punt és perquè la mobilització ciutadana
ha estat el muscle que ho ha permès. I dins aquesta mobilització ciutadana, l’Assemblea
Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural, han estat les entitats que han liderat les
manifestacions.
El passat dia 20 de setembre, arran de la detenció d’alts càrrecs de la Generalitat per
l’organització del referèndum, aquestes entitats organitzaren, espontàniament, concentracions
pacífiques per defensar les institucions públiques catalanes.
La fiscalia de l’Estat denuncià Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium
Cultural per un presumpte delicte de sedició. Segons la fiscalia, van fer una crida a la
protecció dels governants amb mobilitzacions multitudinàries i violentes, coaccionant i
impedint als agents investigadors complir les ordres del jutge.
La jutgessa instructora va assumir totalment les tesis de la fiscalia, decretant la presó
incondicional sense fiança per Sànchez i Cuixart, com a sospitosos d’haver comès el delicte de
sedició, ingressant el mateix vespre a la presó.
El mateix dia que des del govern de la Generalitat de Catalunya es reiterava la porta oberta al
diàleg en la resposta al requeriment fet per la Moncloa, des de Madrid es feien nous passos
cap a la supressió de l’autonomia catalana amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. El
darrer capítol ha estat el cessament i empresonament del govern de la Generalitat de
Catalunya, acusats de rebel·lió, sedició y malversació.
L’ingrés a la presó d’aquestes persones fa que tinguem a l’estat presos per causes
ideològiques, situació que no té cabuda dins la Unió Europea. Aquesta situació atempta contra
els drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans i també contra el Conveni
Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals adoptada pel
Consell d’Europa el 1950 i ratificat per l’Estat espanyol. Davant la persecució que es pateix per
part de l’Estat, cal reivindicar la defensa del dret a la llibertat d’expressió, a la manifestació i a
la participació política.
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Per tot això, el Grup de l’Entesa des Mercadal i Fornells presenta davant el Plenari de
l’Ajuntament des Mercadal per al seu debat i aprovació, si escau, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. L’Ajuntament des Mercadal insta al Govern Espanyol que exigeixi a la Fiscalia que retiri les
acusacions contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats per causes polítiques, i siguin
posat en llibertat immediatament.
2. L’Ajuntament des Mercadal demana la llibertat dels consellers de la Generalitat de Catalunya
empresonats Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Meritxell Borràs,
Dolors Bassa, Joaquim Forn i Carles Mundó.
3. L’Ajuntament des Mercadal insta el Govern de l’estat Espanyol que abandoni la via de
l’enfrontament i que accepti el diàleg, que hi hagi una efectiva separació de poders i que
es doni una resposta democràtica al conflicte polític amb Catalunya.
4. L’Ajuntament des Mercadal es manifesta contrari a l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de
la Constitució.
5. L’Ajuntament des Mercadal farà arribar aquests acords al govern de l’Estat Espanyol, al
Parlament de Catalunya i a les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional de Catalunya. »
En primer lloc Sr. Coll Pons explica l’anterior moció, i seguidament es ret compte de l’esmena de
substitució i addició de l’Equip de Govern que diu:
«ESMENA DE SUBSTITUCIÓ I ADDICIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN A LA MOCIÓ PRESENTADA PER
L’ENTESA DES MERCADAL I FORNELLS, AMB EL NÚM. DE REGISTRE GENERAL D’ENTRADA
NÚM. 4305, DE DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2017
Es Proposa mantenir l’exposició de motius i de la proposta d’acord es planteja substituir el punt
1, 2, 4, mantenir el punt 3 i 5, i afegir el punt 6, que quedaria amb la següent redacció:
1. L'ajuntament des Mercadal demana al Govern Espanyol a que insti a la Fiscalia General de
l'Estat a revisar les acusacions contra els empresonats Jordi Sanchez i Jordi Cuixart, per si cal la
seva llibertat.
2. L'ajuntament des Mercadal demana al Govern Espanyol a que insti a la Fiscalia General de
l'Estat a revisar les acusacions contra els ex-consellers de la Generalitat de Catalunya
empresonats Oriol Junqueres, Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull, Meritxell Borràs, Dolors
Bassa, Joaquim Forn i Carles Mundó per si cal la seva llibertat.
3. L’Ajuntament des Mercadal insta el Govern de l’estat Espanyol que abandoni la via de
l’enfrontament i que accepti el diàleg, que hi hagi una efectiva separació de poders i que es
doni una resposta democràtica al conflicte polític amb Catalunya.
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4. L'Ajuntament des Mercadal insta al Govern Estatal a que deixi d’aplicar l'article 155 de la
Constitució a Catalunya, sempre que els causants de la seva aplicació acatin la normativa
vigent.
5. L’Ajuntament des Mercadal farà arribar aquests acords al govern de l’Estat Espanyol, al
Parlament de Catalunya i a les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional de Catalunya.
6. L'Ajuntament des Mercadal rebutja l'actuació violenta d'alguns membres dels cossos i forcés
de seguretat publiques i també d'alguns manifestants al temps que convidam a tots els partits
polítics i entitats a treballar per obrir un debat fins arribar a una entesa dins del marc
constitucional vigent.»
Referent a aquest tema, el Sr. Batle diu:
«No podem acceptar la moció tal com la presenten, l'aprovaríem si accepten alguns petits
canvis que esmenam.
Al nostre entendre és bastant discutible tal com diuen als antecedents que la relació política i
social que es viu a Catalunya a dia d'avui sigui pitjor que fa un mes, avui s'han aturat les més
de 2.000 empreses que han traslladat el seu domicili fiscal forà de Catalunya, no tenim
manifestacions diàries, sa crispació ha baixat de to i avui estem en campanya electoral amb la
participació de tots els polítics que han volgut, també hi participen els empresonats.
Si que es cert que varem veure per la TV actuacions policials desproporcionades i també n'hihavia d'alguns manifestants molt agressives, no ho volem tornar a veure mai.
El referèndum i la DUI segons els jutges varen ser il·legals i a la vista de tot el que va passar,
les votacions varen ser poc serioses. Si que es cert que hem viscut una mobilització ciutadana a
favor de la independència i en contra, com mai s'havia vist a Catalunya, un fet que ens ha de
fer reflexionar.
No hem d'oblidar que els màxims responsables d'haver arribat fins aquí, són en Puigdemont i en
Rajoy que han fuit de la negociació i han deixat de banda els acords previs per una normal
convivència.
La prioritat de l'equip de govern municipal és millorar la convivència al nostre territori, és estar
atent a tot el que passa al Municipi des Mercadal, com pot ser la necessitat d'una nova escola,
el funcionament de l'escola de música, que els equipaments estiguin en condicions, tot i que
ens preocupen no serà una moció que arregli els problemes de les altres comunitats
autònomes.
Coincidim amb l’Entesa que l'aplicació del 155 va ser una mala notícia, va ser una mesura
extraordinària i no desitjable, l'aplicació va ser un fracàs de la política, però a la vista dels fets
va ser inevitable tal com diu l'alcaldessa de Madrid na Manuela Carmena. Però, noltrus els
polítics ens agradi o no hem d'acatar la legalitat vigent, volem recordar que aquestes mateixes
lleis que alguns rebutgen com pot ser la Constitució, són les lleis que ens han col·locat on som,
ens han fet regidors, diputats, consellers, batles etc... No podem agafar de sa llei el que ens
interessa i deixar fora la resta.
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Ara bé si que podem demanar o instar als competents que es modifiquin aquestes lleis, que
s'aprovi un nou marc legal, però com a demòcrates no podem proclamar la desobediència, hem
d'acatar el marc legal actual ens agradi més o menys.
Tot i ser un article no desitjable el 155 ha permès restaurar la legalitat a Catalunya, Puigdemont
hagués pogut aturar aquesta aplicació del 155 amb una sola convocatòria d'eleccions i no ho va
fer.
Volem confiar amb la justícia i respectam escrupolosament els drets humans, dubtam de
l'afirmació de l'Entesa, i no creïm que hi hagin presos polítics a Espanya, més bé hi han polítics
presos, que no han fet bé les coses. Tots els dirigents dels països d'Europa, els magistrats
progressistes d'Europa, Amnistia Internacional i fins i tot en Victor Diaz-Cardiel ex-director
general d'esquerra Unida al igual que l'actual n'Alberto Garzon han dit que ha Espanya no hi
han presos polítics.
Sembla que a l’Entesa li interessa més lo que passa a Catalunya que lo que passa al seu propi
poble, ho hem vist avui, posant a través a una nova escola, la prioritat d’un ajuntament ha
d’ésser atendre els nostres veïns i visitants. Aquesta moció no arreglarà un tema ben complexa
que té una gran càrrega sentimental i que afecta directament a un altre comunitat autònoma.
Històricament els mercadalencs i fornellers tenim grans vincles sentimentals amb Catalunya i
tenim amics catalans alguns són independentistes i altres no ho són, també hi tenim fills
estudiant allà i molts catalans estiuegen aquí, ningú ens pot obligar a decantar-nos cap a un
dels dos bands, respectarem les seves idees i manifestacions de cadascú, sense sortir de les
normes de convivència, però aquí hi ha faltat mà esquerra i aplicar el sentit comú anys enrere,
en tot hi ha faltat política i ha sobrat allò de pilotes fora cap a la justícia»
El Sr. Coll Pons diu que acceptarien tots els punts menys el 6 i el 4. El batle diu que acceptarien
llevar el 6, però no el 4.
En aquest moment es fa un descans de 5 minuts.
Després del descans el Batle insisteix en que només es pot llevar el punt 6, i el Sr. Coll Pons diu
que amb referència amb l’article 155 els polítics catalans estan destituïts, i el PP va dir que
aquest article estaria vigent fins després de les eleccions.
El Sr. Mariano Vadell comenta que sembla que la constitució és sagrada pel Batle; que fa 40
anys que la van votar i estaven convençuts amb que era el millor, però ara s’hauria de canviar,
al 2006 Zapatero i el president de la generalitat van canviar l’estatut però el PP el va impugnar.
Vist tot l’anterior, el Sr. Coll Pons diu que no accepta l’esmena de substitució i addició, per
aquest motiu es passa a discutir la moció que originàriament s’havia presentat.
Es concedeix la paraula al Sr. Riera Pons que diu:
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«Bon dia, gràcies sr Batle-President, com a punt de partida, vull posar de manifest que no tenc
intenció d’anar en contra de ningú, simplement vull traslladar a aquesta cambra, el sentir d’una
part representativa constitucionalista que així ho ha expressat mitjançant sufragi.
Mirin senyors regidors, jo no vull fer presoner de les seves paraules a ningú, sinó responsables
de les seves actuacions , i en qualsevol cas, que no ens facin responsables als altres de
circumstàncies que no més passen per la seva imaginació, no per cap altre. Veig presos polítics
i se’m posa sa pell de gallina, tot ha costat molt, molt per ara tirar-ho tot al buit. Saben quina
va ser sa virtut de sa transició? l’Entesa, l’Entesa com sa seva marca política, entesa no només
en una part política, sinó per tot l’espectre polític, per tant, l’Entesa és un nom que hauria de
brillar precisament per voler transmetre acord, sinergia, pau, construir des de sa legalitat.
Sé que no es votar sa part expositiva, tot i que és part necessària per entendre sa part
dispositiva que si es vota, i tot i que no som partidaris de dur a aquesta sala propostes que no
són competència nostra, manco ho som per dur propostes que exigeixin actuacions a òrgans
judicials independents, perquè un bon demòcrata, a més de dir que respecta sa divisió de
poders, ho ha de complir formalment, i respectar per tenir una bona seguretat jurídica. Per
continuar, vull fer una apreciació detectada a la redacció de l´exposició de motius, al primer
paràgraf, on crec que sa falta de dedicació i consciència, en la redacció, ha jugat una mala
passada, crec, i està suficientment argumentat que no s’ha duit a terme cap Referèndum
d’autodeterminació, sinó que s’ha parlat d’una consulta pel dret a decidir, i que com deia el sr.
COROMINAS, independentista i en ses seves pròpies paraules, “aquesta expressió és una xorra
per no dir dret d’autodeterminació”, perquè mirin vostès, el dret d’autodeterminació és un
concepte que no existeix enlloc del món, només en dos llocs concrets, dues illes del carib,
poden cercar el nom si volen, i segons la ORGANITZACIÓ NACIONES UNIDAS, i crec que per
molt sentit que sigui aquest sentiment, uns catalans, uns catalans i espanyols, uns altres
menorquins, crec que tots compartim planeta, per tant , el criteri de nacions unides és vàlid per
tothom, determina que només existeix en el cas de afectació colonial, o repressió brutal,
(birmania), crec que cap concepte es d´aplicabilitat. per tant estem inventant coses que no
existeixen i que a la pràctica s’han duit o formulat de forma diferent.
Continua la seva exposició, dient que la policia i la GC va actuar de forma desproporcionada,
però no ho vull valorar, si vull aclarar-los un concepte, sa policia i sa GC van actuar per ordre
des jutjat d’instrucció núm. 13, que és un òrgan independent, ses forces de seguretat no van
actuar amb coneixement del ministeri fiscal, que com sabran es un òrgan orgànic, és una
institució que depèn directament del fiscal general de s’estat, nombrat pel govern central. Ses
forces de seguretat han actuat per ordre d’un jutge independent. I dir que semblava que vivíem
a democràcies no consolidades és incoherent amb el que es pretén votar a aquesta moció, per
estar fora del marc constitucional, per tant fora de la llei i amb conceptes confusos i inexistents
a Espanya i al món, demòcrata evidentment.
No vull valorar el resultat de les votacions, perquè en alguns recomptes sembla que hi havia
més vots que votants, per tant ni menció, com tampoc a legitimitat del resultat, perquè si és
cert que a un estat de dret i democràtic, la llibertat de pensament és gratuïta i reconeguda,
tothom, pot pensar el que vulgui, no ho dic jo, sinó sa constitució. A mode d’exemple, i nivell
personal, a la meva casa tenim molta sort de Catalunya, en tots els sentits, hem estudiat ,
tenim amics, ens encanta, i crec que no s´han de confondre sentiments amb pensaments buits
en contingut, que és el que es fa al nostre entendre, amb aquest paper que du per títol presos
polítics.
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Afirmar, que s’ha detingut a persones per defensar ideologies polítiques, per defensar les
institucions catalanes, recordar-los dues coses. Ses institucions estan al servei de tots,
independentistes i no independentistes, i sapin vostès que a Catalunya té més pes el vot rural
que el de ciutat, perquè ja ve bé així, quan es va configurar la llei electoral de Pujol volia que
l’àrea rural tingués més pes, per tant, amb menys vots sortia un diputat d’interior que de costa,
com també que pretén que amb minoria de vots però no de diputats per la raó que he explicat
anteriorment esdevengui una majoria qualificada per atentar contra la integritat de
l’ordenament jurídic estatal i institucional, i territorial. Partits com els seus, que defensen la
igualtat de les persones, em deixa anonadat veure que quan es produeix una detenció d’una
persona que és polític defensi un tractament diferent al que es produeix quan es altre persona.
Tots som iguals, polítics i no polítics i es detenen als polítics, entre altres coses, per malversació
de fons públics, per gastar en esdeveniments que no existeixen i fora de la llei com és el cas. O
per contra posar cas del PP….
Sense entrar en més qüestions, que són molt àmplies i fora de context, i per no confondre,
quan una CCAA en matèria econòmica està prop de l’abisme, per la fuita d’empreses, crispació,
sectarisme, deslleialtat a ses normes de convivència, es va aplicar un article per restablir l’ordre
constitucional, assumint gestió no substituint figures, que és diferent, perquè sa llei s’ha de
respectar. I dir que a l’Estat hi ha presos polítics és d’un mal GUST EXQUISIT, almanco en el
context de l’Estat espanyol, a altres països amb règims presidencialistes o autoritaris potser si,
aquí no, i està molt bé sa referència als drets fonamentals de les persones, però tant uns com a
altres, però saben que diu nacions unides, que no existeix el dret d’autodeterminació, ni aquí ni
enlloc, o també ho diu la comissió territorial de la UE, que no en fan referència. Està mal jugat
tot, però si es fés a alemanya? saben que és delicte greu? Saben vostès, que després de 1814
amb sa constitució de Cadis, a Catalunya hi ha hagut 3 assalts, dos governaven gobernants
catalans, i catalunya entost d’annexionar-se a l´estat francès va defensar a la constitució
espanyola perquè, tant Pi Margall com Estanislao Figueres eren estadistes, els únics
independentistes eren la burgesia de dretes, com ara, i saben vostès que a sa guerra civil, els
que lluitaven els eren els anarquistes i no eren independentistes? els hi era igual, ser o no ser
espanyol, saben quina virtut va ser sa de sa Transició? perdonar-se els dos bandus, remar en
comú i crear sinergies per poder construir un estat de dret i democràtic, és per pensar-hi i no
sembrar sectarisme, odi i falsedats.
Per tant, pretendre que es voti una proposta d’acord fonamentada sobre principis que no
existeixen poden conduir a s’arbitrarietat , que n’és expressament prohibida a la Constitució, i
diguim vostès que defensen la divisió de poders, qui és aquesta sala, fruit dels acords polítics,
exigir a sa fiscalia que procedesqui a unes actuacions o altres, saben vostès si incorren en
delicte, crec que s’hauria de retirar aquesta moció i reformular-la en uns altres termes, no
podem participar d’acords que no tenen cabuda al marc legal.
I una altre fet, molts, molts partits i col·lectius que defensen com vostès s’independència i
separació des poders, com es pot defensar igualtat i independència judicial i a l´hora exigir a sa
fiscalia, que alliberi a processats? no és tot açò demanar que es tracti diferent a uns que altres i
insmiscuir-se en qüestions judicials mitjançant política?
ARBITRARIETAT
Justicia corrumpuda…
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Consipiració, aquí es condena a tothom. PP resposnsable civil, de beneficios de delito, com CDC,
en un gob q controlava el pp Rodrigo Rato, per un procediment criminal, per tant dir que sa
justícia està al son del poder es estar fora de lloc.
DEBERIAN LOS MOSSOS ESTAR AL SERVICIO DE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO Y NO DE LA
JUSTICIA?
Lo que tiene q hacer la GC cuando el juez le dice, entren en la sede del PP para intervenir todo
lo que puede significar corrupción, lo que tienen que interpretar es el sentir del pueblo español,
que tiene un voto minoritario pero mayoritario a favor del PP. Pone los pelos de punta que
cuando plante aunque hay una policia que hay que interpretar eso tan peligorso que es el
espiritu del pueblo, cuando el espítitu del pueblo es la legalidad, una legalidad que es la que
nos protege a ti y a mi de la que mañana el policia, el que sea, entienda que tiene que hacer
una acutacion fuera del marco judicial porque entiende que es la interpretación del pueblo
popular, no hi ha poder popular sinó DEMOCRÀTIC.
SOBRE EL DRET A DECIDIR
TOTS ELS PAISOS DEL MÓN, excepte dos, els cerqui, santquitze y mentzis ( caribe dos islas
pequeñas ) el terrirotri es indivisible y s’ha de defensar la integridad, unidtat territorial íntegre.
Hablamos de algo que no existe en ningún lugar del mundo.
El derecho a decidir, lo dice corominas, es una xorra que nos hemos inventado para no decir
derecho de autodeterminación, porque
segun las naciones unidas, porque aunque se viva en españa o en cataluña, si somos terrestres,
el derecho de autodeterminación solo existe.
determinan que uniucamente existe el derecho a autodeterminación en caso afectación colonial
o represión brutal ( birmania ) inventam lo que no existe.
1814 cadiz participaron en constitucion porque pensaron en la unidad d la nacion en lugar de
anexionarse a los franceses. Pas d ralar de alçaments a catalunya que van ser 3, un
bombardejat cataluna per un catala prim, un altre per general espartero… i que defensaven
Estanislao Figueres y PI Margall, i pensaven en Espanya, la constitució.
A la guerra civil lluitaven els anarquistes no pensaven el na independència sinó la burgesia
catalana., sa dreta burgesa.
CREC QUE aquesta moció es fruit d’un desconeixement del significat de democràcia, mescla de
conceptes jurídics, i condueix a una proposta fora de lloc.»
A continuació el Sr. Coll Pons li diu al Sr. Riera Pons que l’independentisme no té res a veure
amb la proposta de la moció, i que ell no és independentista i respecta als jutges d’instrucció,
però una altra cosa són les altes institucions com el Consell General, la Fiscalia, el Tribunal
Constitucional, etc., i li diu al Sr. batle que en algunes ocasions si és possible que es modifiquin
les lleis, i continua dient:
«Com segur que vostès saben, més de 100 professors universitaris especialitzats en dret penal,
la majoria no catalans, han signat una manifest en el qual manifesten la seva repulsa davant la
decisió de la Fiscalia General de l’Estat i de l’Audiència Nacional de qualificar el que va passar l’1
d’Octubre de rebel·lió i sedició. A més denuncien que l’Audiència Nacional no és competent per
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jutjar aquests delictes, si no que aquest cas l’hauria d’instruir l’Audiència Provincial de
Barcelona. També manifesten la falta de mesura de la jutgessa Lamela en les dates que va
imposar als acusats per declarar. Volem recordar que es va notificar l’obligació de declarar amb
24 hores d’antelació i en dia festiu.
Entre moltes altres coses diuen: “... estas medidas son "gravemente desproporcionadas, así
como carentes de suficiente justificación, más allá de abstractas manifestaciones ”.
....en nuestra opinión es gravemente equivocado considerar los hechos como constitutivos de
un delito de rebelión...
....sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse
que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este
delito, o el de conspiración para la rebelión....
També saben que el Tribunal Suprem, que està instruint les causes contra la Mesa del
Parlament de Catalunya, ha decretat llibertat amb fiança pels acusats.
A més a més, s’han convocat eleccions al Parlament de Catalunya, un nou argument per
reclamar la seva llibertat, ja que estar a la presó dificultaria el seu dret a la participació política i
a ocupar el seu escó en cas de ser escollits. S’han de poder presentar als comicis en “igualtat
de condicions”, i això implica participar dels actes de campanya.
Segur que també saben que personatges prou coneguts com n’Iñaqui Urdangarin, Ignacio
González, Rodrigo Rato, Bàrcenas, els ultradretans que van assaltar el centre cultural
Blanquerna de Madrid, són al carrer, alguns d’ells amb sentències condemnatòries.
Sobre si són o no presos polítics, jo els anomenaria presos ideològics o de consciència. Clar que
no ho són, no existeixen els presos polítics, mai han existit. Franco també ho negava, deia que
eren delinqüents que no complien les lleis. Mandela va ser empresonat perquè en aquell moment les lleis consagraven l’aparheid a Sudàfrica, el mateix va passar amb Ghandi a la India. Els
EUA van aconseguir la independència d’Anglaterra de manera unilateral. Hitler va arribar al poder per mitjà d’unes eleccions, i va fet totes les barbaritats que va fer a partir d’unes lleis aprovades per el parlament alemany. El divorci, el matrimoni gai, la objecció de consciència al servei
militar obligatori s’han aconseguit després que moltes persones anessin a la presó.
Les conclusions per noltros són que sense la subversió de l’ordre establert, no hi hauria hagut
canvis ni avanços socials. Les lleis són per servir l’home, i no l’home per servir la llei. Res és im mutable, Si la Bíblia és interpretable, com no ho ha de ser la Constitució.
El darrer capítol d’aquest serial és la ridícula petició que han fet PP i a Ciutadans a la Junta
Electoral, que prohibeixi il·luminar de groc les fonts o edificis de Barcelona. Lògicament l’ironia i
l’humor sobre aquest tema fa furor a les xarxes socials: des de Yellow submarine, passant pels
cabells de Donald Trump, Piolin, Bola de Drac, etc.
Motius més polítics que no jurídics van permetre als membres de la mesa del Parlament lliurarse de la presó incondicional. Acatar el 155 i desmarcar-se d’estratègies que sobrepassin els
límits de la Constitució es perfilen com els requisits imprescindibles perquè els consellers i els
líders socials de l’independentisme empresonats quedin en llibertat.»
Continua el Sr. Coll exposant que s’han convocat eleccions i açò és un argument més per
demanar la llibertat, i puguin participar en la igualtat de condicions.
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El batle diu que no són presos polítics, i el Sr. Coll Pons diu que si acaten l’article 155 potser
seran posats en llibertat, i aquests són més aspectes polítics i no jurídics.
El Sr Riera Pons diu que és una qüestió de sentiments, ja que l’autodeterminació no es
contempla a tots els països, i com ja va dir el professor de la Cuadra els polítics catalans poden
proposar una modificació de la constitució.
El Batle comenta que vol creure que hi ha una separació de poders, que als fiscals no se’ls pot
exigir, sinó que s’ha de demanar, i que aquí no aclarirem lo de Catalunya, però si lo de l’escola,
per acabar diu que no li agrada el 155, però com va dir la batlessa Carmena, ha estat
inevitable.
El Sr. Coll Pons diu al Sr. Riera Pons que la moció no demanava res d’autodeterminació, i que no
només és de sentiments, ja que va passar anteriorment als anys 30, i contesta al Sr. batle que
no coneix als jutges del Consell General del poder judicial, però que estan nomenats pels
polítics, i que el tribunal constitucional sembla que fa el que el Govern diu, i si es lleva el 155 no
passaria res, i van presentar mocions que no afectaven al municipi i no es va dir res.

Acabada la deliberació i posada a votació l’anterior moció, és rebutjada al obtenir 4 vots a favor
de l’ENTESA i 9 en contra del PSOE i PP.
2. Amb registre d’entrada núm. 4306, de dia 20 de novembre de 2017, que diu:
«PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA DES MERCADAL I
FORNELLS AL PLE DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL
Assumpte: millorar la recollida de residus en el municipi des Mercadal.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La gestió dels residus va fer una passa molt important quan es va crear el Consorci de
Residus Urbans i Energia de Menorca. Vam passar d’una situació en què cada municipi tenia
el seu propi abocador, on s’enterraven i/o cremaven els residus, amb la qual cosa es
malbarataven els recursos i es provocaven importants danys mediambientals, a un model de
gestió avançat, d’acord amb la normativa vigent i amb les particularitats de l’illa de Menorca.
Es van obrir l’abocador de Milà, les plantes de tractament de residus de construcció, les
deixalleries municipals, etc. i va començar el tractament selectiu dels residus urbans.
La sensibilització mediambiental de la població és un element clau en la gestió dels residus,
ja que aquesta comença a les nostres llars. És un procés que inclou un esforç planificat per
fer arribar informació amb l’objectiu d’aconseguir conductes ciutadanes sostenibles, com per
exemple la llei de les 3 R, popularitzada per l'organització ecologista Greenpeace, que
propugna la reducció, reutilització, i reciclatge dels productes que consumim, seguint
aquest ordre de prioritats.
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Les imatges de l’annex fotogràfic, fetes al costat dels contenidors de residus de l’aparcament
públic de la Via Ronda des Mercadal, estan fetes en un espai de temps de poques setmanes.
El servei municipal de recollida d’estris va retirant les deixalles, però al cab de pocs dies
tornen a aparèixer més trastos abandonats. Per desgràcia ja comença a ser habitual aquesta
imatge de brutícia i deixadesa en aquest lloc concret i en altres. No esteim en el mes
d’agost, quan la punta d’activitat turística fa més complicat controlar-ho, si no a principis de
novembre, per la qual cosa és necessari que l’ajuntament actuï per evitar que situacions com
aquestes es continuïn repetint.
Per tot això, el Grup de l’Entesa des Mercadal i Fornells presenta davant el Plenari de
l’Ajuntament des Mercadal per al seu debat i aprovació, si escau, la següent
PROPOSTA D’ACORD
L’Ajuntament des Mercadal engegarà una campanya informativa i de sensibilització, que
haurà de ser rigurosa, clara i comprensible, amb els següents objectius:
•
•

Donar a conèixer i/o recordar als ciutadans el funcionament i horaris de la deixalleria
municipal i del servei de recollida d’estris.
Fer arribar a la ciutadania les informacions i recomanacions necessàries perquè assumeixi
la necessitat de tenir un comportament responsable, aplicant criteris de sostenibilitat per
aconseguir millorar l’eficiència en la gestió dels residus urbans.

Donar a conèixer i/o recordar als ciutadans els drets i obligacions disposats en l’ordenança
Municipal de Convivènvia Ciutadana i Paisatge Urbà en relació als residus urbans, així com
garantir el compliment de l’esmentada ordenança.»
El Sr. Coll Pons presenta l’anterior moció i la Sra. Febrer Pons diu que estan d’acord amb
aquesta preocupació, i que el seu partit ja va fer arribar fa poc les seves inquietuds sobre
aquest tema a l’equip de Govern, i per aquest motiu la recolzaran.
La Sra. Garriga Roselló diu que l’equip de Govern està fent feina en aquest tema, es van fer
tríptics en castellà i català i es van distribuir a Son Parc, i també es va demanar que es féssin en
anglès, a més comenta que quan es troba un abocador il·legal s’envia a la policia per veure si
es pot identificar a algú.

Posada a votació l’anterior moció, és aprovada per unanimitat.

X. MOCIONS DEL PP.
Es ret compte de la moció presentada pel PP, amb registre d’entrada núm. 4278, de dia 17 de
novembre de 2017, que diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR, RELATIVA A LA EXIGÈNCIA DEL
REQUISIT CONEIXEMENTS DEL CATALÀ EN EL PERSONAL SANITARI
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Ateses les darreres informacions que s'han publicat del Govern Balear, relatiu als acords dels
socis de govern que suposen la exigència del requisit de coneixement del català per poder
participar de qualsevol convotaròria, i poder optar per tant a una plaça en el sector de la sanitat
pública balear
Atesa la complexitat i dificultat de la cobertura dels serveis sanitaris, per la singularitat de la
nostra comunitat, aquest requisit pot provocar que alguns d'aquests serveis quedin sense
personal per poder donar cobertura a les necessitats de la població
Atès que aquest fet podria agreujar la atenció sanitaria, i la qualitat dels serveis, fet que
considerem molt greu ja que es tracta d'un servei de primera necessitat
Atès que considerem que el català hauria de ser un mèrit, i que davant la mateixa capacitat
professional de dos aspirants, el fet de tenir coneixements del català podria suposar un
avantatge davant un altre.
Atès que ja hi ha professionals que s'han manifestat contraris a aquesta exigència, com va
quedar pales el divendres 29 de setembre, on els sindicats SIMEBAL i SATSE no van acudir a la
reunió de la mesa sectorial de sanitat, convocada precisament per tractar l'esborrany de decret
que extableix la obligatorietat dels coneixements del català en la sanitat balear.
PER TOT AIXÒ, PROPOSEM:
1. L’ Ajuntament de Mercadal i Fornells insta al govern de les Illes Balears a no seguir amb la
tramitació del decret que instaurarà el requisit de coneixements del català al personal sanitari
de les Illes Balears
2. L’Ajuntament de Mercadal i Fornells insta al govern de les Illes Balears a mantenir com a
mèrit els coneixements de català, ja que davant la mateixa capacitat professional dels aspirants,
aquests coneixements dónen un avantatge sobre els altres
3. L’Ajutament de Mercadal i Fornells recolza la postura dels professionals de la sanitat balear,
i es suma a les crítiques per manca de diàleg de l'actual executiu Balear, fet que pot perjudicar
l'ambient laboral del sector, i feim per tant una crida al diàleg i a la responsabilitat dels dirigents
per tal de no crispar més la situació, sobretot tractanse d'un servei de primera necessitat.»
La Sra. Cantallops Llabrés presenta l’anterior moció i diu:
«S’article 4 de s’Estatut d’Autonomia de ses Illes Balears sobre la llengua pròpia diu:
1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà juntament amb la castellana, el
caràcter d’idioma oficial.
2. Tots tenen dret a coneixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per cauda del
idioma.
Sa presidenta de ses Illes Balears i tots es Consellers vàren jurar lleialtat a aquest Estatut però
haurien de repassar:
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- S’ha de saber diferenciar entre tenir dret i obligació o imposició.
- Ningú pot ser discriminat, cosa que aquest decret contradiu perquè converteix amb requisit,
és a dir, una imposició, el coneixement del català a la sanitat pública.
Noltros pensam realment que aquest decret s’ha fet per contentar als socis de Govern per no
perdre sa cadira perquè, clarament, han prioritzat sa política o dictadura lingüística per damunt
ses necessitats sanitàries.
És col·lectiu sanitari està passant per un moment delicat, avui en dia molt de personal sanitàri,
sobre tot es metges, no poden gaudir de ses seves vacances quan volen, per manca de
substitutius qualificats per una adequada assistència sanitària. Hi ha problemes a totes ses illes.
Com sabeu a Menorca tenim una doble insularitat, on la vivenda i els serveis són molt més cars
i afegir una altra dificultat per l’arribada de professionals sanitaris només durà problemes.
Hi ha molts de interins, que tant mos han cuidat i vetlat per sa nostra salut durant molts d’anys,
que per no tenir un paper que digui que coneixen sa llengua catalana, tenen sa feina amb perill,
de fet molts ja fan ses maletes, molt trist no?
No entenem sa finalitat d’aquest decret, pensam que no farà que estimem més sa nostra
llengua ni que es conservi més, tot al contrari, hi ha molt mal ambient i s’està creant
catalanofòbia.
La mancança de professionals empitjorarà la qualitat sanitària i augmentarà les llistes d’espera.
La llengua no cura, els professionals si.
Es sindicats majoritaris d’infermeria i de metges, que representen molt més del 52’5 del sector
estan totalment en contra d’aquest decret, si que volen que sigui un mèrit però mai que sigui
una imposició.
El gerent de l’àrea de Salut de Menorca, ho va dir ben clar a IB3, que aquesta imposició
dificultarà s’arribada de nous professionals i no es cobriran ses places amb ses greus
conseqüències que això condueix.
De fet, amb un període de 5 anys entre un 20-30% des col·lectiu metge d’atenció primària
només a Menorca es jubila i molt probablement no es cobriran aquestes places, empitjorant sa
qualitat assistencial.
Posam en dubte, que es professionals vulguin anar a fer feina a una comunitat on prioritza i
exigeix sa llengua per damunt els coneixements sanitaris.
Sa llengua no cura, els professionals sí.»
A continuació es ret compte de l’esmena de l’equip de Govern que diu:
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«ESMENA DE SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN A LA MOCIÓ PRESENTADA PER EL PP DES
MERCADAL I FORNELLS, AMB EL NÚM. DE REGISTRE GENERAL D’ENTRADA NÚM. 4278, DE
DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2017
Es Proposa mantenir l’exposició de motius i de la proposta d’acord es planteja substituir el punt
1 i 3, i mantenir el 2, que quedaria amb la següent redacció:
1. L'ajuntament des Mercadal i Fornells insta al govern de les Illes Balears a seguir amb la
tramitació del decret (sobre coneixement del català) atenent però, a la demanda majoritària
dels sindicats i personal sanitari de les Illes Balears, exigir un alt nivell de català pot dificultar
l’arribada de professionals provinents de fora de les Illes, i aquest requisit pot suposar un
impediment més, afegit a d’altres com la doble insularitat i el baix complement de destí que
cobren els funcionaris sanitaris locals.
2. L’Ajuntament de Mercadal i Fornells insta al Govern de les Illes Balears a mantenir com a
mèrit els coneixements de català, ja que davant la mateixa capacitat professional dels aspirants,
aquests coneixements donen un avantatge sobre els altres.
3. L'Ajuntament des Mercadal i Fornells dona recolzament als professionals de la sanitat balear i
fem una crida al diàleg entre els sindicats i els dirigents polítics per trobar l'equilibri entre, cobrir
totes les places de personal sanitari per una banda i el dret a ser atès amb la llengua local per
l'altre.»
Seguidament el batle diu:
«Vista la moció del PP i desprès de xerrar amb el director de l’Àrea de Salut de Menorca, Antoni
Gómez Arbona, que ens ha dit que hi ha necessitat de metges a l’hospital i que podria ser
perjudicial que el català sigui obligatori per als professionals sanitaris, un col·lectiu amb varis
metges que tradicionalment són de fora de Menorca.
Una solució podria ser considerar-lo un mèrit i no un requisit o incentivar el destí a les illes
menors que són les més perjudicades.
Exigir el català pot dificultar l’arribada de professionals provinents de la península i fora
d'Espanya, hem de tenir en conta que aquest requisit pot suposar un impediment més, afegit a
d’altres com la doble insularitat i el baix complement de destí que tenen els sanitaris destinats a
les illes balears.
La nostre llengua és molt important per la nostra cultura i la nostra convivència i hem de lluitar
per fomentar-lo, però ben segur que la salut ho és més.»
La sra. Cantallops Llanrés diu que accepta l’esmena de substitució.
Intervé el Sr. Riera Pallàs que diu que els dos punts es contradiuen, i no se sap si volen que
continui la tramitació o no; que des del PP només es xerra del tema sanitàri, i que l’escassesa
de metges és ara, abans i serà després amb o sense el català; que en el decret hi ha una
disposició addicional que diu que quan no hi hagi metges catalanoparlants es pot nomenar a
algú que no ho sigui, i també s’hauria de reivindicar les llistes d’espera, la falta d’allotjament, ...
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Intervé el Sr. batle dient que no hi ha contradiccions, i que si participen els sindicats es pot
arribar a acords, i li sembla bé que sigui un mèrit; ecplica que el seu grup recolza el català, però
no s’ha de forçar, ja que la salut està per damunt d’aquesta controvèrsia.
La Sra. Cantallops diu que la seva formació política estima la nostra llengua, però ara no és el
moment d’imposar-la, que fins i tot a ella a un determinat moment la va afectar i no va poder
anar com a interina a Mallorca.
El Sr. Riera Pallàs diu que sigui amb requisits o punts sempre hi haurà una mancança.

Posada a votació l’anterior moció, amb l’esmena de substitució incorporada, és aprovada per 9
vots a favor i 4 en contra del grup ENTESA.

XI. PRECS I PREGUNTES.
En primer lloc la Sra. Sintes Triay contesta a la pregunta realitzada per la Sra. Cantallops Llabrés
en el darrer Ple, sobre si les excursions per fillets que realitza el PIJ a l’estiu són exclusives pels
fillets de Mercadal, ja que li havien dit que hi havia fillets d’altres pobles, i li respon que les
activitats de l’estiu si que són exclusives pels fillets de Mercadal, i que mai s’han trobat amb
peticions de gent d’altres pobles, però si d’estiuejants; explica que hi va haver dos joves d’altres
municipis que estaven en llista d’espera, i al final van poder anar a l’excursió perquè hi va haver
baixes i ella personalment creu que és bo fomentar l’intercanvi.
Seguidament la Sra. Pons Febrer fa els següents precs i preguntes:
1. A la via Ronda passen els cotxes a molta velocitat, i demana si hi ha alguna manera de
controlar-ho. El Sr. Arjona Camps li contesta que hi ha senyalitzacions de llum i dues bandes
sonores, i posar alguna més perjudicaria las autobusos.
El Sr. Mariano Vadell diu que nos sap si perjudicaria posar més bandes, però si es podrien posar
més senyalitzacions de llum.
2. Demana quins projectes s’enviaran al Consell per incloure amb els ingressos obtinguts de la
regulatizació de places turtístiques.
El Sr. batle li diu que són tres: un per canvi de l'enllumenat públic a bombilles LED a Punta
Grossa I i la zona d’hotels; una altra per una ruta peatonal saludable; i el darrer per posar llums
i sanejament a una zona comercial de Coves Noves.
3. Demana si s’han de desmuntar al finalitzar la temporada les concessions de Costes.
El batle contesta que les autoritzacions temporals si s’han de fer, menys si és per autorització
expressa per la Demarcació de Costes.
La Sra. Cantallops realitza els següents precs i preguntes:
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1. Demana quins criteris es segueixen per posar o llevar les bandes sonores al Pla de ses Eres.
El batle li contesta que el problema és la renou que fa, i es procura posar als llocs que menys
molestin als veïns.
2. Demana si l’ajuntament instal·larà un betlem i on.
La Sra. Sintes Triay contesta que l’ajuntament normalment no fa betlems, i explica que es va
reunir amb entitats del poble i es va xerrar d’aquest tema, però al final van quedar que en Biel
es podia comprometre a fer-lo si hi havia un grup de persones que l’ajudessin, però no sap res
més del tema.
3. Comenta que les carrosses es conserven en males condicions, i prega que es cuidin més.
4. Demana que va passar amb la recollida de firmes sobre el canvi de circulació, i prega que es
contesti.
El Sr. Mariano Vadell realitza els següents precs i preguntes:
1. El batle va dir que es faria un estudi sobre la circulació, i demana veure’l.
El batle li contesta que el millor serà fer una reunió amb la pròpia policia i que aquesta realitzi
una valoració.
2. En un Ple anterior va demanar que es posessin unes pedres de marès amb il·luminació solar
a la zona de Biniaumaia pel camí que parteix de la zona de jocs infantils, ja que és molt
transitat i encara no s’ha fet res, per aquest motiu reitera la petició.
El Sr. Coll Pons prega que se li envii l’estat d’execució desglossat de la partida de cultura fins el
30 de novembre d’aquest any.
La Sra. Florit Ponce demana si paga els projectes de les rutes saludables el Consell o
l’Ajuntament.
El Batle li contesta que el Consell paga l’obra i els ajuntaments els projectes.
A continuació el Sr. Riera Pallàs realitza els següents precs i preguntes:
1. Demana com està el tema de la nova sala de gimnàstica del poliesportiu,
La Sra. Vinent Melià li contesta que ja està redactat el projecte definitiu, l’activitat en exposició
pública, i s’està tramitant l’expedient de contractació.
2. Demana si l’horari tan reduït de l’Aljub és per algun motiu, i també diu que hi ha algunes
peces rompudes.
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El batle li contesta que no es degut a cap motiu especial, no obstant, el passat any l’aigua es va
acabar molt aviat, però s’estudiarà una ampliació de l’horari. El Sr. Riera diu que hi ha molta
gent que no va cercar aigua, però hi van per passejar i veure’l.
3. Prega que es posin més papereres a la zona dels jardins Mestre Galmés, avam si així els
al·lots s’acostumen a emprar-les més
I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
El secretari

El batle
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