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

1/2004
ordinari
26 de gener de 2004
de les 20h fins les 21.15h
sala d’actes de l’Ajuntament des Mercadal

Assistents
Batle:
Regidors:

Sr. Ramon Orfila Pons
Sr. Pere Pons Florit
Sr. Josep Pons Fullana
Sra. M. Rosa Pallàs Cardona
Sra. Rosa Palliser Riudavets
Sr. Francisco Ametller Pons
Sr. Manuel Palliser Orfila
Sr. Lorenzo Riudavets Pons
Sr. Diego Riera Moreno
Sr. José Antonio Garriga Roselló

Secretari:

Sr. Gerardo Puente Ibáñez

(Acord)
(Acord)
(Acord)
(Acord)
(Acord)
(Acord)
(PP)
(PP)
(UCN)
(UPM)

S'excusen de no assistir-hi
Sr. Antoni Riera Sans

(UCN)

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió, i demana que consti a l'acta la felicitació expressa de tot el
Consistori al poble d'Alaior amb motiu del 700 aniversari de la seva fundació. Per
unanimitat així s'acorda.
Així mateix, demana que consti a l'acta el condol de la corporació per la mort del pare
del regidor Sr. Riudavets Pons, així s'acorda per part de tots els membres.
Aquesta sessió es desenvolupa sota el següent ordre del dia:
I.- ACTES ANTERIORS.
El Sr. Riera Moreno manifesta que a l'esborrany de l'acta núm. 16 del passat dia 22 de
desembre de 2003 la sessió del Ple hi figura amb caràcter ordinari, quan de fet va ser

extraordinari, ja que no es va convocar la Junta de Portaveus. Es corregeix aquest
error. També el Sr. Riera Moreno reitera la sol·licitud que se li comuniqui la data de
publicació del Reglament d'organització en el BOIB.
Així mateix, el Sr. Riera Moreno manifesta que el punt VI de l'acta del Ple ordinari de
dia 24 de novembre de 2003, referent a la pròrroga dels convenis per a l'explotació
d'escoles de vela de Fornells, no hi és, una volta que el secretari li ha confirmat que
anteriorment no hi havia els esmentats convenis sinó només acords plenaris.
La Sra. Pallàs Cardona manifesta que en el Ple del passat dia 24 de novembre, en el
punt "Precs i preguntes" a la núm. 8, del Sr. Riera Sans, li contesta que les rajoles en
diverses voravies de Fornells s'havien començat a canviar segons les prioritats. Es
corregeix aquest error.
Posat a votació l'esborrany de l'acta núm. 14, de caràcter ordinari de dia 24 de
novembre de 2003, és aprovat per 8 vots a favor, dels grups Acord i PP, i dues
abstencions, dels grups UCN i UPM.
Posat a votació l'esborrany de l'acta núm. 15, de caràcter extraordinari i urgent, de dia
22 de desembre de 2003, és aprovat per 7 vots a favor, dels grups Acord i UPM, i 3
abstencions, dels grups PP i UCN.
Posat a votació l'esborrany de l'acta núm. 16, de caràcter extraordinari, de dia 22 de
desembre de 2003, és aprovat per 9 vots a favor, dels grups Acord, PP i UPM, i 1
abstenció, del grup UCN.
II.- RATIFICACIÓ DECRET COMPAREIXENÇA RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 244/2003 INTERPOSAT PER IMMOBILIÀRIA REDIAN
SA, SOBRE CADUCITAT LLICÈNCIA D'OBRES.
En aquest moment surt de la sessió plenària el Sr. Garriga Roselló.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de Comptes, Hisenda,
Cultura, Àrea Social i Medi Ambient que diu:
"A continuació es ret compte de Decret de l’Alcaldia de data 13 de gener de 2004 que
diu:
"“En compliment del que ha sol·licitat el jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Palma de Mallorca en recurs interposat per INMOBILIARIA REDIAN SA contra la
Resolució d'aquest ajuntament pel qual es va denegar la concessió de la pròrroga de la
llicència per construir un conjunt d'apartaments, en la parcel·la EH-2 de Platges de
Fornells, i atès el que disposa la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa;
Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides,

RESOLC:
1.- Que es remeti l'expedient administratiu sol·licitat i relatiu a les actuacions
244/2003, de procediment ordinari, al jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma
de Mallorca.
2.- Que l'Ajuntament comparegui en el susdit recurs, sota la representació del
procurador Sr. Gabriel Buades Salom i sota la direcció del lletrat Sr. Juan Mir Cerdó.
3.- Que es notifiqui la interposició del recurs i se'ls citi als interessats perquè
compareguin en el termini de 9 dies, si al seu dret convingués.
4.- Retre compte d'aquesta resolució al Ple de la corporació perquè la ratifiqui, si
escau.”"
Els membres de la Comissió per 5 vots a favor i dues abstencions dels senyors Manuel
Palliser Orfila (PP) i Diego Riera Moreno (UCN) proposen al Ple de ratificar-lo."
El Sr. Riudavets Pons comenta que al seu parer no és correcte que surtin a la premsa
els noms i llinatges de qualque persona física, quan es tracta d'una societat. El batle
contesta que només va a un diari, i que quan el redactor li va telefonar per demanar-li
informació, el redactor sabia més de noms propis que ell mateix.
Posat a votació l'anterior dictamen i la ratificació del Decret de la Batlia, és aprovat per
6 vots a favor, del grup Acord, i 3 abstencions dels grup PP i UCM.
S'incorpora a la sessió el Sr. Garriga Roselló.
III.- PLA D'ACCIÓ AGENDA LOCAL 21.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de Comptes, Hisenda,
Cultura, Àrea Social i Medi Ambient que diu:
"Seguidament la regidora Rosa Palliser exposa que s’ha redactat el Pla d’acció
ambiental municipal, document que recull les conclusions de l’Auditoria Ambiental del
municipal elaborada per impulsar l’Agenda local 21 que permetrà executar de forma
coherent i sostenible les actuacions que en ell es recullen, destinades a la millora del
municipi en els diferents àmbits amb l’objectiu final del desenvolupament sostenible.
Els membres de la Comissió per 4 vots a favor i dues abstencions dels senyors Manuel
Palliser Orfila (PP) i Diego Riera Moreno (UCN), proposen al Ple d’aprovar-la."
La Sra. Palliser Riudavets explica, breument, el contingut del Pla d'Acció Ambiental,
Agenda Local 21, que ja va exposar a la Comissió, i el Sr. Garriga Roselló manifesta

que en aquest punt s'abstindrà i anirà comprovant que es vagin duent a terme les
actuacions s'hi preveuen. El Sr. Riudavets Pons té la mateixa opinió. El Sr. Riera
Moreno manifesta que s'abstindrà ja que no va tenir accés a la documentació.
Posat a votació l'anterior dictamen i el Pla d'Acció Ambiental municipal des Mercadal
són aprovats per 6 vots a favor, del grup Acord, i 4 abstencions, dels grups PP, UCN,
UPM.
IV. COMPOSICIÓ JUNTA PROTOCOLS FESTES DE SANT ANTONI DE
FORNELLS.
A continuació es passa a tractar el següent punt que havia quedat damunt la taula en
el Ple anterior.
Es ret compte del dictamen de la Comissió Informativa de Comptes, Hisenda, Cultura,
Àrea Social i Medi Ambient, que diu:
"Es llegeix la proposta de la batlessa de Fornells, que diu:
“Segons un esborrany de protocols, durant els dos darrers mandats es va reunir una
comissió que va redactar els protocols de les Festes de Sant Antoni.
Atès que a l’Ajuntament no hi ha constància de la constitució d’una comissió per a
l’elaboració dels protocols, no hi consta cap acta ni de la dita reunió ni dels protocols
aprovats;
Atès que a la reunió celebrada el mes de juliol amb la junta de caixers i altres persones
de Fornells, es va decidir revisar els suposats protocols per tal de definir-los i deixar-ne
constància, amb la finalitat de mantenir, millorar i vetllar per les Festes de Sant Antoni;
Atès que Sant Antoni és una festa en contínua evolució i necessita d’una figura que la
controli contínuament per tal d’evitar situacions d’abús o canvis que la desvirtuïn;
Atès que és necessari no privar-la d’aquesta evolució en el temps i de les millores que
els mitjans tècnics fan avui dia possible, sense deixar, però, que es perdi la seva
essència;
Atès que és la Junta de Protocols l’encarregada d'elaborar els protocols de les festes de
Sant Antoni,
Propòs:
1. Que la Junta estigui formada pel batle/essa de Fornells, el regidor de Festes, la
junta de caixers del bienni i dues persones proposades per cada grup polític.

2. Que la Junta de Protocols tindrà una vigència de quatre anys, coincidint amb la
durada d’un mandat municipal; una volta acabat aquest període, el nou
consistori podrà prorrogar o canviar la Junta en funció del seu criteri.
3. Que la Junta de Protocols s’aprovi per Ple abans de final d’any.”
Els membres de la Comissió per unanimitat proposen al Ple d’aprovar-la.
En aquest moment s’hi incorpora el batlle".
La Sra. Pallàs explica que a l'Ajuntament no hi ha cap constància d'un document signat
sobre aquest assumpte, tal com va manifestar el Sr. Riera Moreno en el Ple anterior.
El Sr. Riera Moreno manifesta que, efectivament, hi ha un document signat per
diverses persones amb segell i sense data, i el van signar la capellana, el regidor de
Fornells, la batlessa en aquell moment i més persones, és per açò que s'ha de
considerar aprovat pel poble de Fornells, encara que aquests protocols no hagin passat
pel Ple de l'Ajuntament, però la feina està ben feta i signada per onze membres de la
qualcada, per la qual cosa creu que s'ha de valorar la bona feina dels regidors anteriors
de Fornells, i sol·licita que l'assumpte torni a quedar damunt la taula.
La Sra. Pallàs contesta que la seva proposta està basada en l'existència d'aquest
document, en el qual però no hi ha constància de la composició de la Junta de
Protocols, que és precisament del que tracta la seva proposta.
Posada a votació la petició del Sr. Riera Moreno, que l'assumpte quedi damunt la taula,
és rebutjada perquè obté 1 vot a favor, 8 en contra, dels grups Acord i PP, i 1
abstenció, del grup UPM, per la qual cosa és rebutjada.
Posat a votació l'anterior dictamen i la proposta d'acord que conté és aprovat per 6
vots a favor, del grup Acord, i 4 abstencions, dels grup PP, UCN i UPM.
El Sr. Pons Fullana sol·licita al Sr. Riera Moreno que li mostri el document que va
exhibir anteriorment sobre els protocols de Fornells, per tal comprovar si hi ha la seva
signatura, ja que en el seu dia va participar en l'elaboració; una volta comprovat que la
seva firma no hi és, el Sr. Pons Fullana li diu al Sr. Riera Moreno que investigui quan es
va signar.
V.- MOCIONS GRUP PP.
A continuació es ret compte de les següents mocions presentades pel Partit Popular:
1. Registre d'entrada núm. 2958:
"El Partit Popular presentar moció per demanar a l'equip de govern de l'Ajuntament
d'aquesta població que insti la conselleria de Medi Ambient a construir una
depuradora per a les urbanitzacions de la zona nord del nostre municipi".

El Sr. Riudavets Pons manifesta que han passat dos mesos i mig des que es va
presentar l'esmentada moció i que les condicions ja han canviat i que sap que l'equip
de govern ha fet gestions sobre el particular, per la qual cosa retira l'esmena.
2. Registre d'entrada núm. 2959:
"El Partit Popular presenta moció per demanar a l'equip de govern de l'Ajuntament
d'aquesta població que insti la Conselleria de Medi Ambient que restauri l'abocador
de la Penya de s'Indio, ubicat al nostre municipi"
El Sr. Riudavets Pons manifesta que han passat dos mesos i mig des que va
presentar l'esmentada moció i que les condicions ja han canviat, i que esta inclòs
dins el pressupost de la comunitat autònoma per a l'any 2004, per la qual cosa
retira la moció.
3. Registre d'entrada núm. 2960:
"El Partit Popular demana a l'equip de govern de l'Ajuntament d'aquesta població
que compri els terrenys necessaris per fer-hi damunt un aparcament entre el final
del carrer del Sol i el principi del carrer Tramuntana".
El grup Acord presenta esmena de substitució amb la següent proposta:
"El Ple de l'Ajuntament des Mercadal acorda encarregar a l'equip de govern que
s'iniciïn negociacions amb els propietaris dels terrenys necessaris per poder ubicar
una zona d'aparcaments entre el final del carrer del pla de ses Eres i el principi del
carrer Tramuntana des Mercadal"
Després de deliberar l'anterior moció i l'esmena de substitució, i explicar el Sr. Pons
Florit que ha mantingut negociacions amb els propietaris, l'anterior moció amb la
correcció feta a l'esmena de substitució és aprovada per 9 vots a favor i 1
abstenció, del grup UCN.
4. Registre d'entrada núm. 2961:
"El Partit Popular des Mercadal demana a l'equip de govern de l'Ajuntament
d'aquest població que compri els terrenys pròxims a la zona esportiva actual,
transformant-los en col·lectius, i requalificant els 5.000 metres quadrats del
municipi en urbanitzable amb l'objectiu d'oferir-los per fer-hi habitatges de
protecció oficial.
El grup Acord esmena de substitució amb la següent proposta:
"El Ple de l'Ajuntament encomana a l'equip de govern que negociï la compra dels
terrenys pròxims a la zona esportiva des Mercadal, qualificant-los com a zona
d'equipaments públics, i requalificant els terrenys de propietat municipal ubicats a

la via de Ronda des Mercadal com a residencials, amb l'objectiu d'oferir-los a
l'IBAVI per construir habitatges de protecció oficial."
El Sr. Riera Moreno manifesta que li sembla bé l'anterior moció, però que quan
acabi l'any hi haurà una partida d'inversió as Mercadal i no a Fornells, i amb açò
tornam a estar igual; que ell també fa propostes que no s'accepten i a vegades no
són només per a Fornells sinó també per as Mercadal. El batle li contesta que les
propostes dels altres grups, com el seu, s'estudien i, si es poden acceptar,
s'accepten.
Posada a votació l'anterior moció amb la petita correcció feta a l'esmena de
substitució, és aprovada per 9 vots a favor i 1 abstenció, del grup UCN.
VI.- MOCIÓ GRUP ACORD.
A continuació es ret compte de les mocions presentades pel grup Acord pes Mercadal i
Fornells:
Registre d'entrada núm. 2966:
"EL GRUP MUNICIPAL ACORD PES MERCADAL I FORNELLS, PRESENTA AL
PLE DE L'AJUNTAMENT LA SEGÜENT MOCIÓ DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Cada any, el 25 de novembre, es converteix en la majoria de països, en un dia de
denúncia de les situacions de violència que s’exerceix contra les dones i de
sensibilització de la societat davant les contínues violacions dels drets humans de les
dones, nenes i adolescents de tot el món.
A Espanya, des de fa anys estem assistint a un procés de visualització social del
problema de la violència de gènere, el nombre de dones assassinades segueix sent
alarmant, des de gener fins a finals de setembre, el nombre ascendeix a 69. Per altre
banda l’increment en el nombre de denúncies ve a confirmar que la violència de
gènere és generalitzada i no fa cap distinció en funció de la situació econòmica, social
o familiar de les dones.
A Balears es calcula que l’any 2002, 48.094 dones van patir maltractaments. A
Menorca, l’Institut de la Dona calcula que el 13% de la població femenina de Menorca
major de 18 anys en pateix; Dades que confirmen la necessitat del Centre Assessor de
la Dona del Consell Insular de Menorca, que durant l’any 2002 va efectuar 1.873
actuacions relatives a l’assessorament jurídic, psicològic i d’acolliment.
Aquestes dades venen a confirmar una vegada més, que la violència cap a les dones té
les arrels assentades en una societat desigual i discriminatòria, on a les dones se’ls
concedeix un paper passiu i als homes se’ls concedeix un paper actiu i dominador. En

aquest procés d’eradicació de la violència, cada dia són també més els homes que
tenen una postura activa en contra de la violència de gènere, col·laborant des de
posicions molt fermes en defensors dels drets de les dones i en definitiva de la igualtat
entre homes i dones.
Però per eradicar aquesta lacra social, es necessiten instruments legals i polítiques que
afrontin i responguin realment a les necessitats i als drets de les dones. En aquest
sentit, valorem que segueix sent necessària una llei integral contra la violència de
gènere que permeti establir i desenvolupar mesures en els diferents àmbits: legislatiu,
sanitari, assistencial, educatiu, etc.
No obstant açò, considerem un pas positiu la presentació en el Congrés dels Diputats i
l’aprovació per part de tots els grups parlamentaris de l’Ordre de Protecció de les
víctimes de la violència domèstica, un instrument que no serà útil si no compta amb els
recursos suficients i necessaris, tant en l’àmbit jurídic com en el policial i per suposat
en l'assistencial, a fi que la seva posada en marxa i el seu desenvolupament puguin
garantir els drets de les dones.
Per últim, perquè la tolerància zero en la violència a les dones ha de ser una constant
en l’activitat municipal i perquè és responsabilitat de tota la societat acabar amb
aquesta lacra social, el Grup Municipal ACORD a l’Ajuntament des Mercadal presenta la
següent moció per a la seva consideració i aprovació en el Ple.
“El Ple de l’Ajuntament des Mercadal davant el dia 25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència de Gènere, aprova:
-

El seu total rebuig a la violència que es va exercint contra les dones a Menorca,
a Espanya i a tota la resta del món.
Exigir al govern de la nació que disposi i articuli els recursos necessaris perquè
l’Ordre de protecció de les víctimes de la violència Domèstica, pugui ser efectiva
i garantir els drets de les dones, conforme al compromís adquirit en el Congrés
dels Diputats i que rebut el suport de tots els grups de la cambra.

-

Exigir al govern de la nació, amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears,
la dotació de més recursos a la Justícia, als Cossos de Seguretat, a les
estructures de coordinació, etc. per garantir l’atenció jurídica, psicològica i
social, així com la protecció efectiva a les dones.

-

Instar el Govern de les Illes Balears que la concreció i posada en marxa del Pla
d’actuació urgent en matèria de violència de gènere, anunciat per la Consellera
Rosa Puig, es faci amb estreta col·laboració amb els consells insulars i amb els
ajuntaments.

-

Així mateix, instar el Govern de les Illes Balears que doni tot el suport necessari
als Serveis de la Dona del Consell Insular de Menorca perquè pugui realitzar la

seva tasca d’assessorament, suport i protecció a les víctimes de la violència de
gènere.
No obstant açò i amb superior criteri, el Ple decidirà"
El Sr. Riera Moreno comenta que està d'acord amb la moció però que creu que es mira
massa cap a defora, i a casa nostra hi ha coses a fer en la matèria, com propostes
didàctiques als educadors dels centres, clubs infantils i juvenils, etc.
La Sra. Palliser Riudavets li contesta que si hi ha interès en el tema per part dels
consells escolars, l'Ajuntament hi col·laborarà.
El Sr. Riudavets Pons demana que a la proposta d'acord es canviï la paraula exigir per
la d'instar, i que llavors li donaria el seu suport, cosa que és acceptada pel grup Acord.
Posada a votació l'anterior moció amb l'esmentada esmena és aprovada per
unanimitat.
II.- PRECS I PREGUNTES.
A continuació el Sr. Garriga Roselló prega que els escrits que arribin d'altres
organismes, com el referit a l'escullera a construir en el port de Fornells, i que tenguin
importància es comentin a la Comissió o s'informi les persones afectades, ja que pot
passar un temps excessiu abans que s'incloguin en la correspondència dels plens
ordinaris. El Sr. Riera Moreno comparteix les paraules del Sr. Garriga Roselló.
El Sr. Riera Moreno realitza els següents precs i preguntes:
1.- Com es troba l'assumpte de la senyalització horitzontal per a minusvàlids que
s'havia comentat en un Ple anterior.
La Sra. Pallàs contesta que se senyalitzarà abans de la temporada turística.
2.- En un Ple anterior va exposar el cas d'un senyal de trànsit, col·locat a baixa altura,
cosa que representava un perill per a les persones, i ara resulta que s'ha col·locat
encara més baix; per tant, agrairia que se l'informés sobre la normativa de trànsit.
3.- Amb referència a un escrit d'ASHOME, en què es comenta les recepcions de les
urbanitzacions i atès que el Consell consultiu va dir que seria beneficiós per a
l'Ajuntament, sol·licita que es faci un calendari per debatre l'assumpte esmentat.
4.- En el Golf son Parc es va construir, devora un supermercat, una escala que
impedeix la vista i a més s'hi desenvolupa una activitat comercial, que sembla que no
té llicència, per la qual cosa demana que s'investigui l'assumpte.

El batle contesta que així es farà.
5.- Amb referència a la construcció de la nova escoleta de Fornells, vol saber el
calendari d'execució i la partida pressupostària assignada.
El Sr. Pons Fullana contesta que, precisament, demà hi ha convocada una reunió amb
els tècnics i el constructor per planificar el començament immediat de les obres. La
partida està en el pressupost de l'any 2003, que s'incorporarà al 2004.
6.- En quina partida comptable es troba reflectit l'import de l'asfaltat que es va fer als
quarters des Mercadal? El batle respon que se li contestarà.
7.- De qui depèn la via pública del c. Rosari de Fornells? ja que en el seu dia només es
va asfaltar fins al començament del carrer.
El batle contesta que depèn del Consell Insular, i precisament hi ha prevista una reunió
amb aquest organisme perquè aquestes travessies s'entreguin als ajuntaments
asfaltades. La Sra. Pallàs comenta que abans de tornar a asfaltar és necessari rebaixar
el pis.
8.- En el mes de setembre, el director del col·legi públic de Fornells va plantejar la
necessitat de contractar un conserge. Com està el tema? El batle diu que se li
contestarà.
9.- L'altre dia, en una reunió en el Local Social de Fornells, un grup de regidors no van
poder acabar la reunió perquè van saltar els fusibles, i aquests es troben, igual que el
fax i el telèfon, en una habitació de la qual no tenen la clau; per tant, prega que se
solucioni aquest tema.
10.- Quan s'arranjaran els desperfectes de la rotonda ubicada en el c. de les Escoles,
contra la qual va xocar un cotxe? La Sra. Pallàs contesta que pròximament s'arranjarà.
11.- Si l'Ajuntament té coneixement que l'illa de les Sargantanes està en venda. El
batle contesta que hi ha un rumor, i que la darrera visita del Sr. Matas, quan encara
era ministre, ell li va comentar que hi havia rumors de venda; per tant, ell creu que el
Ministeri l'hauria de comprar, si es que s'arriba a posar en venda.
12.- Amb referència al que ha manifestat el Sr. Pons Fullana, en el sentit que es
comprovés les firmes de l'escrit dels protocols de Fornells, el Sr. Riera Moreno demana
si s'està acusant Mateo Segui de Vidal que la firma fos posada inapropiadament o
falsificada.
El Sr. Pons Fullana contesta que ell va voler dir que s'havia firmat a esquena d'ell, quan
va ser un dels que va col·laborar en la redacció.

13.- Atès que en la legislatura anterior fou encomanada al regidor d'UPM el seguiment
de les obres de la Confraria de Pescadors, i encara no estan acabades, i ara
s'encarrega el seguiment de les obres de restauració del Castell de sant Antoni al
regidor d'UPM, encara que sigui una altra persona; prega que se'l vagi informant sobre
aquesta darrera obra.
El batle contesta que així es farà.
14.- Si s'ha aprovat definitivament l'Estudi de detall de la façana del Pg. Marítim, i si
s'ha donat qualque llicència, ja que s'està construint en un pati comunitari. El batle
contesta que encara no, i sí que es va poder donar qualque llicència en base al que hi
ha, i no en base al que hi haurà, però que no obstant, la construcció en un pati
comunitari és un tema privat, o sigui de jurisdicció civil.
15.- Hi ha un grup de teatre a Fornells, anomenat Sa Penya Gris, el qual va demanar
una subvenció i se li contestà que no hi havia coneixement de la seva existència; per
tant, demana quins tràmits han de seguir per rebre una subvenció?
El Sr. Pons Fullana contesta que, si estan constituïts legalment, han d'enviar a
l'Ajuntament una còpia dels estatuts, NIF, etc.; si forma part, com a secció d'una altra
associació (associació de veïns, club de futbol...) s'ha de comunicar, i en tot cas ha de
presentar una memòria d'activitats.
16.- Quina vinculació laboral hi ha entre la Sra. Joana Salom i l'Ajuntament?
La Sra. Pallàs Cardona contesta que té un contracte d'uns mesos per a dinamització
cultural a través del SOIB.
El Sr. Riudavets Pons fa els següents precs i preguntes:
1.- Prega que les instàncies presentades pels veïns amb els números 2051, 2161, 2824
siguin contestades.
2.- És cert que la il·luminació de Nadal va ser pagada per l'Associació de Comerciants?
El Sr. Pons Florit contesta que després d'unes conversacions amb l'Associació de
Comerciants s'arribà a l'acord que l'Ajuntament els donaria una subvenció de 3.000
euros i es faria càrrec de col·locar i retirar les instal·lacions, i la resta seria pagada per
l'Associació, la qual va demanar altres ajudes oficials.
3.- Prega, amb referència a les obres que es fan en el camí de Tramuntana, que
l'empresa procuri obrir i tancar el carrer tant prest com sigui possible, i demana si
l'Ajuntament va donar permís per tancar. El Sr. Pons Florit diu que alguna vegada se li
va donar permís per tancar durant més temps.

4.- Amb ocasió del canvi de direcció en els carrers Mirada del Toro i Verge del Toro, els
cotxes que vénen de Fornells tenen prohibit girar cap al Jeni; per tant, demana que es
corregeixi aquest assumpte.
Seguidament, el batle obre un torn de precs i preguntes per al públic assistent, d'acord
amb el que preveu el Reglament de Participació Ciutadana. Se li demana si es pot
facilitar còpia de les multes de trànsit imposades en una determinada zona. El batle
contesta que les persones individualitzades, no, i estudiarà si se li pot facilitar el
nombre de multes.
A continuació es ret compte dels següents escrits rebuts:
1. De la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, en què
ens comuniquen el principi d'acord a què es va arribar entre la consellera de
Cooperació Local i Esports i el director insular d'esports, pel qual no es farà cap
actuació dins del Pla d'implantació d'herba artificial fins que disposin de
l'actualització del cens d'instal·lacions esportives que el Govern de les Illes Balears
finançarà, per tal d'aconseguir una xarxa d'instal·lacions esportives que respongui a
les necessitats reals de les illes, i que en una segona fase s'inclourà la proposta que
l'Ajuntament des Mercadal va fer.
2. De la Direcció General d'Emergències de la Conselleria d'Interior del Govern de les
Illes Balears, en què ens comuniquen la posada en marxa d'una campanya
d'actuacions per tal d'informar sobre el consum responsable d'alcohol i reduir el
nombre d'accidents de trànsit.
3. De la conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears,
en què ens comuniquen la Resolució del conseller sobre l'actualització del cànon de
sanejament d'aigües.
4. De la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears,
en què ens comuniquen el tràmit d'audiència de l'avantprojecte d'ordre de la
modificació de l'ordre del Conseller d'Economia i Hisenda de 14 de desembre de
1995, per la qual es desplega el decret 132/1995, de 12 de desembre, que aprova
el reglament del cànon de sanejament d'aigües.
5. De la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, en
què ens comuniquen que s'ha remès la Resolució de remissió a la sala contenciosa
administrativa del TSJ de les Illes Balears l'expedient administratiu referit al recurs
contenciós administratiu, procediment ordinari 856/2003, interposat per l'entitat
GESA GAS SA, contra la Resolució del Conseller d'Innovació i Energia, pel qual
s'atorga a la SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI SA, autorització administrativa prèvia
per al subministrament de gas natural.
6. De la Direcció General de Ports del Govern de les Illes Balears, en què ens
comuniquen el començament de les obres de protecció de l'escullera del pas de
vianants en el port de Fornells.
7. De la Direcció General de Ports del Govern de les Illes Balears, en què ens
comuniquen que ja han iniciat la nova redacció del Pla que delimiti la zona de

servei del Port així com els usos i activitat a assignar, també s'ha activat l'operatiu
necessari per abordar la restauració i rehabilitació de l'edifici de la Casa del
Contramestre.
8. Consell Insular de Menorca, en què ens remeten el Decret de la Presidència sobre
la distribució dels romanents de les aportacions del Ministeri d'Administracions
Públiques i del CIM com a resultat de les baixes en les adjudicacions de les obres
incloses en el Pla insular de cooperació 2003.
9. De la Conselleria de Cooperació Local i Esports del Consell Insular de Menorca, en
què ens trameten la relació definitiva dels nomenaments als òrgans col·legiats
externs aprovada per la Comissió Permanent de la FELIB de dia 14 de novembre.
10. Del Consell Insular de Menorca, en què ens comuniquen l'acord sobre l'aprovació
del Pla insular de Cooperació de l'any 2004, el qual inclou la reforma i ampliació del
cementeri des Mercadal.
11. Del Consell Insular de Menorca, en què ens comuniquen l'acord adoptat en el Ple
del CIM sobre la declaració de l'any 2004 com a Any Torrent.
12. Del Consell Executiu del Consell Insular, en què ens comuniquen l'acord adoptat
sobre el conveni entre CIM, els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es Mercadal,
Alaior, es Castell, Sant Lluís i Maó i la Federació de l'Associació de pares i mares
d'alumnes de Menorca i la delegació a Menorca de la Federació Balears d'Escacs
per al desenvolupament del Programa "Escacs a les escoles".
13. Del Consell Executiu del CIM, en què ens comuniquen acord sobre la ratificació del
protocol d'intencions entre el CIM i l'Ajuntament des Mercadal per a la implantació
d'herba artificial al camp de futbol municipal.
14. Del Consell Executiu del CIM, en què ens comuniquen l'acord sobre la concessió
d'ajuts als ajuntaments per a la promoció de l'activitat física per a gent gran i
l'activitat física adaptada per a l'any 2003.
15. Ajuntament d'Alaior, en què ens remeten un certificat de l'acord de Ple sobre la
"Creació Mesa de zero a tres anys."
16. Ajuntament d'Alaior, en què ens remeten un certificat de l'acord de Ple sobre el
"Procediment per participar en la convocatòria del Pla d'Excel·lència Turística".
17. D'ASHOME, en què ens comuniquen que des de l'Ajuntament des Mercadal es fa
necessari una actuació per tal de millorar les condicions d'il·luminació, vigilància,
senyals, mobiliari urbà, brutícia ambiental, etc., a les zones turístiques.
18. Fundació La Caixa, en què ens agraeixen el fet que des de l'Ajuntament els deixem
un local durant el temps que durin les obres de reforma de l'Esplai des Mercadal.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

EL BATLE,

EL SECRETARI,

