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

4/2004
ordinari
29 de març de 2004
de les 20 h a les 22.47 h
sala d’actes de l’Ajuntament des Mercadal

Assistents
Batle:
Regidors:

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

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

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió, que es desenvolupa sota el següent ordre del dia:
I.- Actes anteriors.
Posat a votació l'esborrany de l'acta núm. 1, de caràcter ordinari, de dia 26 de gener
de 2004, és aprovat per unanimitat dels presents.
Posat a votació l'esborrany de l'acta núm. 2, de caràcter extraordinari, de dia 16 de
febrer de 2004, és aprovat per unanimitat dels presents.
Posat a votació l'esborrany de l'acta núm. 3, de caràcter extraordinari, de dia 22 de
març de 2004, és aprovat per unanimitat dels presents.
II.- Ratificació Decret inclusió projecte "Empedrat vial accés a la Torre de
Defensa de Fornells" dins el Pla Leader.
S'incorpora a la sessió el Sr. Diego Riera Moreno.

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 del Decret de l’Alcaldia de data 3 de febrer de 2004 que
diu:
“Vist el projecte bàsic i d'execució d'empedrat del vial d'accés a la torre de defensa de
Fornells i acabat del paviment del voltant, redactat per l'arquitecte Bartolomé Martí
Vidal i amb un pressupost total d'execució per contracta de 115.179,52 euros;
Atès que recentment s'han convocat ajudes de la iniciativa europea Leader a l'illa de
Menorca, que possibiliten subvencions d'importància per a l'execució de projectes de
diversa índole entre els quals es pot incloure l'esmentat projecte;
Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides,
RESOLC:
1. Aprovar el projecte bàsic i d'execució d'empedrat del vial d'accés a la torre de
defensa de Fornells i acabat del paviment del voltant, amb un pressupost
d'execució per contracta de 115.179,52 euros.
2. Sol·licitar al Consell Insular de Menorca que inclogui l'esmentat projecte a la
convocatòria d'ajudes de la iniciativa europea Leader a l'illa de Menorca.
3. Retre compte d'aquest Decret en el proper Ple de la corporació, perquè es ratifiqui
l'esmentada sol·licitud de subvenció.”
Els membres de la Comissió per unanimitat proposen al Ple de ratificar-lo."
El Sr. Riera Sans comenta que hi està d'acord i espera que s'arrangi el problema del
vial d'accés per sempre. Els senyors Riudavets Pons i Garriga Roselló es mostren
favorables a l'execució del projecte.
Posat a votació l'anterior dictamen és aprovat per unanimitat.
III.- Ratificació decret sol·licitud obres dins el Pla insular d'equipaments
esportius de 2004.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de Comptes, Hisenda,
Cultura, Àrea Social i Medi Ambient que diu:
"Seguidament es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de 30 de gener de 2004, que
diu:

“Vista la proposta de la regidora d’Esports relativa a la inclusió de projectes dins el Pla
territorial d’instal·lacions i equipaments esportius de 2004, que diu:
Atesa la convocatòria del Consell Insular de Menorca per presentar propostes al Pla
territorial d’instal·lacions i equipaments esportius de 2004, que promou la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, propòs que s’incloguin els projectes i memòries que es
detallen a continuació:
• Instal·lació o renovació de portes i tancaments a diferents instal·lacions
esportives, per un import d’11.857,52 euros.
• Projecte d’instal·lació elèctrica del Club Hípic Ses Ramones des Mercadal, 1ª
fase, per import de 41.149,75 euros”
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides, RESOLC:
1r.- Aprovar la susdita proposta de la regidora d’esports i que puja a la quantitat total
de 53.007,27 euros.
2n.- Sol·licitar al Consell Insular de Menorca que les inclogui dins el Pla d’instal·lacions
i equipaments esportius de 2004.
3r.- Retre compte d’aquesta Resolució al proper Ple, per ratificar-la.”
Els membres de la Comissió per 4 vots a favor i tres abstencions dels senyors Manuel
Palliser Orfila (PP), Diego Riera Moreno (UCN) i José Antonio Garriga Roselló, (UPM),
proposen al Ple de ratificar-la. "
La Sra. Palliser Riudavets explica el contingut de les obres sol·licitades.
El Sr. Garriga comenta que tot el que siguin millores és positiu, però creu que hi ha un
límit a l'hora de demanar que el CIM subvencioni.
El Sr. Riera Moreno manifesta que la seva opinió hi ha un gran desequilibri entre les
obres previstes per as Mercadal i les previstes per a Fornells, que són quasi ridícules.
El Sr. Riudavets Pons diu que sembla que aquest any hi ha més partida, ja que
anteriorment tot el que passava de 9 milions de pessetes de pressupost havia de
posar-ho l'Ajuntament; està content perquè és necessari que el Club Hípic disposi de
llum elèctrica.
La Sra. Palliser Riudavets contesta que la subvenció, efectivament, està en un tant per
cent en relació amb la quantitat que demanes fins als 60.000 euros aproximadament,
passada aquesta quantitat es redueix considerablement el percentatge de subvenció;
al Sr. Riera Moreno li recorda que la petició per a Fornells és excessivament petita,

però l'objectiu del Pla és millorar i ampliar les instal·lacions ja existents, i hi ha el
compromís de fer una gran instal.lació a Fornells; així mateix explica que les entitats
esportives as Mercadal són moltes i per açò s'hi dóna tanta subvenció.
El Sr. Riudavets Pons comenta que les entitats esportives són les que s'han de
preocupar de demanar les millores al regidor, i després es podran atendre o no.
Posat a votació l'anterior dictamen és aprovat per 9 vots a favor, dels grups Acord, PP i
UPM, i 2 en contra, del grup UCN.
IV.- Proposta de conveni amb l'agrupació musical d'Inca.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de Comptes, Hisenda,
Cultura, Àrea Social i Medi Ambient que diu:
"A continuació el regidor de Cultura dóna compte de l’esborrany del conveni que s'ha
de subscriure entre l’Ajuntament i l’Agrupació musical d’Inca a l'efecte de cobrir alguns
esdeveniments musicals en el municipi, especialment durant les festes patronals des
Mercadal i Fornells, amb una previsió d’unes quinze actuacions durant aquest any
2004, d’acord amb el calendari que s’ha establert, per la quantitat de 27.750 euros,
IVA inclòs
El Sr. Palliser Orfila manifesta que és una llàstima que no es pugui contractar una
banda de música d’aquesta illa, a la qual cosa el senyor Josep Pons li respon que
l’Ajuntament ha fet totes les gestiones possibles perquè així fos, però que ha estat
impossible d’aconseguir-ho.
Després d'una breu deliberació, els membres de la Comissió per 5 vots a favor i dues
abstencions, dels senyors Diego Riera Moreno (UCN) i José Antonio Garriga Roselló
(UPM), proposen al Ple d’aprovar-lo."
El Sr. Pons Fullana explica que després que la Banda Nura li va comunicar que no faria
les festes de l'any que ve, va començar gestions amb totes les bandes de música de
Menorca i a través de l'Associació Musical de Balears es va posar en contacte amb la
d'Inca, de manera que va poder arribar a l'acord que es recull al conveni.
El Sr. Garriga Roselló diu que li sap greu que la Banda Nura no pugui fer el servei per
les festes, i aquest any les de Sant Antoni coincideixen amb les de Sant Jaume, cosa
que dificulta que véngui la Banda des Migjorn; li preocupi també el dia del Carme.
El Sr. Riera Moreno comenta que aquest tema ha causat gran preocupació entre el
veïnat de Fornells, que no els agrada el canvi, i demana si hi ha precedents i si s'han
estudiat bé altres possibilitats perquè toqui una banda de menorca, per tant sol·licita
que l'assumpte quedi damunt la taula per estudiar-ho millor.

El Sr. Riudavets Pons comenta que el conveni amb la Banda Nura continua vigent i si,
efectivament, s'han esgotat totes les possibilitats per veure si pot venir una banda de
Menorca, doncs la gent de fóra, encara que toquin bé, no viuen la festa amb la
intensitat amb què la vivim els d'aquí.
El Sr. Pons Fullana comenta que després de les festes de Gràcia van parlar amb tots
els representants de les bandes música de Menorca, tant per telèfon com per escrit, i
tots li deien el mateix, que estan cansats de fer els jaleos; i davant aquesta negativa es
van iniciar contactes amb bandes de fora, ja que no es pot deixar per al darrer
moment; que fa anys as Castell hi va tocar una bada catalana i va anar bé; que la
Banda Nura va renunciar a la pròrroga del conveni que va finalitzar el passat dia 31 de
gener.
Sotmesa a votació la petició del Sr. Riera Moreno que quedi damunt la taula, obté 2
vots a favor, del grup UCN, 6 en contra, del grup Acord, i 3 abstencions, del grup PP i
UPM; per tant, queda rebutjada.
Posat a votació l'anterior dictamen i la proposta de conveni amb l'Agrupació Musical
d'Inca, segons la redacció que consta a l'expedient, és aprovat per 6 vots a favor, del
grup Acord; 2 en contra, del grup UCN; i 3 abstencions, dels grups PP i UPM.
V.- Reglament del Consell Municipal d'Educació.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de Comptes, Hisenda,
Cultura, Àrea Social i Medi Ambient que diu:
"Seguidament el regidor de Cultura, senyor Pons Fullana, presenta el Reglament del
Consell Escolar Municipal amb la finalitat de coordinar i impulsar tots els esforços
necessaris per resoldre els problemes que afecten el municipi en matèria educativa.
Desprès d’explicar el contingut del susdit reglament, se'n passa una còpia a cada grup
polític perquè el revisi i, hi pugin aportar, si és el cas, suggeriments.
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 d’aprovar-lo."
El Sr. Pons Fullana explica el Reglament del Consell Escolar Municipal.
El Sr. Riera Moreno comenta que primer s'ha de crear el Consell i després aprovar el
Reglament, per tant, sospita que els problemes ja hi són.
El Sr. Pons Fullana li contesta que en el Reglament s'estableix un termini de 30 dies
per constituir-lo, que ningú està obligat a participar-hi, i que pot entrar en vigor
immediatament.

El Sr. Riera Moreno demana al secretari quan entrarà en vigor. El secretari li contesta
que quan es publiqui definitivament en el BOIB.
Posat a votació l'anterior dictamen i la proposta d'aprovació del Reglament del Consell
Escolar Municipal, és aprovat per 9 vots a favor, dels grups Acord, PP i UPM, i 2
abstencions, d'UCN.
VI.- Reconeixement factures d'exercicis anteriors.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de Comptes, Hisenda,
Cultura, Àrea Social i Medi Ambient que diu:
" A continuació es dóna compte de proposta del regidor d’Hisenda de data 18 de març
de 2004, que diu:
“Que havent finalitzat l’any 2003 sense que s’hagin fet efectives totes les factures per
manca de consignació pressupostària, i vista la relació d'aquestes degudament
registrades i conformades pel servei corresponent, i que pugen a la quantitat total de
SETANTA-UN MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS I VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
(71.198,24 euros);
PROPOSA: Que l’Ajuntament acordi el reconeixement del crèdit necessari per poder
atendre els esmentats pagaments, dins el pressupost de 2004.”
Els membres de la Comissió per 4 vots a favor i tres abstencions, dels senyors Manuel
Palliser Orfila (PP), Diego Riera Moreno (UCN) i José Antonio Garriga Roselló (UPM),
proposen al Ple que acordi el reconeixement del crèdit necessari per poder atendre els
pagaments dins el pressupost de 2004."
El Sr. Riera Moreno comenta que en el seu dia s'havia donat una subvenció de 3.000
euros als comerciants des Mercadal i ara n'apareix una quantitat gastada molt superior,
i mentre no hi hagi una correspondència amb Fornells, és difícil d'acceptar.
El Sr. Palliser Orfila comenta que, després de dues habilitacions en la partida
d'enllumenat de festes, encara van faltar 10.000 €; per tant, considera que hi hauria
d'haver un major control.
El Sr. Ametller Pons contesta que si es posen més focus a la il·luminació en el camp de
futbol o més fanals a les urbanitzacions, per exemple, és lògic que s'hagin d'afegir al
pressupostat inicialment; i que els nous llums de Nadal no venien amb els ganxos,
endolls, etc., per tant es van haver de posar; l'any que ve ja no es necessitarà fer
aquesta despesa.
Posat a votació l'anterior dictamen és aprovat per 6 vots a favor del grup Acord, 2 en
contra, del grup UCN, i 3 abstencions, dels grups UPM i PP.

VII.- Estudi econòmic i justificació de tarifes per al proveïment d'aigua
potable a Son Parc: Correcció de deficiències.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Urbanisme i Obres que diu:
"RE:
Titular:
Projecte:
Visat:
Tècnic:
Informe:

Informe:
Dictamen:

09.01.04 (37)
Cía. De Aguas Son Parc de Menorca, S.A.
"Propuesta de modificación de tarifas de abastecimiento de agua potable
a la urbanización de Son Parc".
12.12.03, 331/03.
Jaime Fernández Homar
Tècnic 28.01.04: " Se trata de la subsanación de deficiencias acordada
por la Conselleria de Economia, Comercio e Industria relativa al
expediente CP 20/2003.
Se propone una cuota de servicio que varia desde los 3,86 Euros/mes
para viviendas hasta 0,96 Euros/mes por plaza hotelera; en tanto que la
cuota de consumo se prevé en 0,68 Euros/m3 sin bloques, única, y sin
límite de consumo".
Jurídic de data 10.02.04.
La Comissió dictamina, per unanimitat, informar favorablement sobre
aquesta esmena de deficiències modificació de tarifes d'aigua a Son
Parc."

Vist l'anterior dictamen, el consistori per 6 vots a favor, del grup Acord, i 5
abstencions, del grup PP, UCN i UPM, acorda:
1r.- Aprovar la correcció de deficiències de les tarifes de subministrament d'aigua
potable a Son Parc, que queden de la següent forma:
•
•

Quota de consum:
Quota de servei:

0.68 euros/m3
3.86 euros/mes/habitatge (unif., indiv., comunit., etc.)
23.13 euros/mes/restaurants
15.42 euros/mes/ bars i cafeteries
7.71 euros/mes/ resta de locals
1.29 euros/mes/ plaça hotelera de **
0.96 euros/mes/plaça hotelera de *

2n.- Remetre l'expedient a la Comissió de Preus de Balears perquè l'aprovi
definitivament, si escau.

VIII.- Correcció d'errada en el dibuix del plànol núm. 11, sèrie F, de les NNSS
(carrer Mirada del Toro amb el carrer Llevant).
Es dóna compte del dictamen de la Comissió d'Urbanisme i Obres que diu:
"Es dóna compte de l'expedient.
La Comissió dictamina, per unanimitat, corregir l'errada detectada sobre el dibuix del
plànol núm. 11, sèrie F, sòl urbà i desplaçar el carrer per a vianants que connecta amb
els carrers Mirada del Toro i Llevant segons conveni signat en el seu moment."
Vist l'anterior dictamen, el consistori per unanimitat acorda aprovar-lo i remetre
l'expedient al Consell Insular de Menorca.
IX.- Moció del Grup Popular.
A continuació es ret compte de la moció presentada pel grup popular, que diu:
"El grup municipal del PP a instàncies de la seva organització juvenil, Nuevas
Generaciones, a l'Ajuntament des Mercadal, per ser debatuda en el proper Ple de la
corporació.
Assumpte: Pacte per dissenyar les polítiques d'oci i temps lliure en matèria de joventut.
EXPOSICIÓ:
La distribució del temps que fan els joves menorquins i, especialment, el temps que es
dedica a l'oci, s'ha convertit en uns dels aspectes de la vida dels joves que més
inquietud genera entre els ciutadans i les institucions, principalment per l'especial
vinculació que guarda amb el consum de drogues.
Totes les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les respectives
competències i de forma coordinada i planificada, han de dur-se a terme una sèrie de
polítiques socioculturals per als joves.
Aquestes polítiques han de tenir com objectiu facilitar als joves l'ús i l'aprofitament dels
recursos econòmics destinats a l'oci i al temps lliure, especialment, oferint diverses
activitats i espais durant els caps de setmana.
Si bé és cert, que s'han fet algunes actuacions per a promoure l'oci alternatiu,
aquestes no han tingut una continuïtat i per tant ha de ser un referent per a la nostra
joventut.

És per açò que es fa més necessari que mai una política integral que impliqui a totes
les Administracions en l'elaboració d'una política global on s'actuï de manera
coordinada amb les associacions juvenils, centres educatius, associacions de pares,
col·lectius esportius, etc.
PROPOSTES D'ACORD:
1. Instar al CIM la creació d'un fòrum de debat amb les altres administracions locals
junt amb el Govern de les illes Balears i el Govern Central, per dissenyar una
política global en matèria d'oci alternatiu per als joves de Menorca. On s'elevin les
propostes prèviament presentades per les entitats socials als seus respectius
consells municipals o en les reunions mantingudes amb el Regidor de Joventut,
esports, cultura i educació de cada Ajuntament.
2. Aquest pacte per l'oci jove ha de coordinar i planificar actuacions durant els caps
de setmana, a cada municipi, comptant sempre amb els joves per dissenyar les
activitats promovent la seva mobilitat juvenil entre els diferents municipis a través
d'un Bus de Nit."
El Sr. Riudavets Pons explica el contingut de l'anterior moció.
La Sra. Palliser Riudavets manifesta que el seu grup entén el sentit positiu de la moció
però que no la poden aprovar perquè la competència de joventut correspon al Govern
de les Illes Balears, i ja s'han fet molts esforços econòmics des del Consell Insular en
matèria de joventut.
El Sr. Riudavets replica que no entén que s'hi pugui estar en contra quan aquesta
moció es va fer en el mes de febrer, quan el Govern central era un altre, i a més
també s'insta el Govern balear i el Central.
Posada a votació l'anterior moció obté 5 vots a favor, dels grups PP, UCN i UPM, i 6 en
contra, del grup Acord; per tant, queda rebutjada.
X.- Moció del Grup Acord.
A continuació es ret compte de la moció presentada pel grup Acord, que diu:
" MOCIÓ DE SUPORT AL PLA DE PAU PER A LA LLIURE
DETERMINACIÓ DEL POBLE DEL SÀHARA OCCIDENTAL
El Ple de l'Ajuntament des Mercadal, en reunió del dia 29 de març acorda la següent
moció relativa al Sàhara Occidental.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consell de Seguretat de les Nacions Unides en la seva 4905ª sessió, celebrada el 30
de gener de 2004, va aprovar la resolució 1523 mitjançant la qual es va decidir
prorrogar el mandat de la Missió de les Nacions Unides pel referèndum del Sàhara
Occidental (Minurso) fins al 30 d'abril de 2004.
En aquesta es reafirma, en particular, la Resolució 1495 de 31 de juliol de 2003, que
dóna suport al Pla de Pau per a la lliure determinació del Poble del Sàhara
Occidental, presentat per l'enviat especial del secretari general, James Baker, com a
solució política òptima basada en l'acord entre les dues parts.
"El propòsit del Pla és arribar a una solució política al conflicte del Sàhara
Occidental que tengui en compte el dret a la lliure determinació del Poble
del Sàhara Occidental, com s'estableix en el paràgraf primer de la Resolució
1429 del Consell de Seguretat de 30 de juliol de 2002"
A l'informe previ del secretari general de l'ONU sobre la situació relativa al Sàhara
Occidental de data 19 de gener de 2004, es recomana la pròrroga posteriorment
aprovada pel Consell de Seguretat fins al 30 d'abril de 2004, "per tal de poder
realitzar noves consultes amb el Marroc respecte de la seva resposta
definitiva al Pla de Pau".
Com és sabut, per l'altra part, el Front Polisari, en un gest que l'honra i d'un alt valor
reconegut per la Comunitat Internacional, va donar la seva acceptació a l'esmentat Pla
de Pau el passat mes de juliol.
Recentment, Kofi Annan en el seu discurs d'obertura del nou període de sessions de
l'anomenat "Comitè dels 24" ha declarat que "el colonialisme és un anacronisme en el
segle XXI" i que ha de ser combatut, desitjant que les potències administradores
treballin amb el Comitè Especial de l'ONU per la descolonització dels 16 territori no
autònoms que encara estan en el repertori de l'organització mundial, entre els quals
figura el Sàhara Occidental.
Basant-se en tot l'anterior, l'Ajuntament des Mercadal,
MANIFESTA:
-

El seu suport al dret del poble saharauí a l'autodeterminació i independència a
través d'un referèndum lliure, democràtic i transparent.
El seu suport al Pla de Pau per la lliure determinació del Poble del Sàhara
Occidental, com a fórmula viable i nou marc de recerca de solucions pacífiques al
conflicte.

-

El seu compromís solidari amb la víctima innocent d'aquest drama, el Poble
Saharaui, que ha suportat guerres, fam , malalties, doloroses separacions,
opressions i carència de les coses més elementals per a la vida.

INSTA:
El Govern espanyol:
Que segueixi defensant davant l'ONU el dret d'autodeterminació del Poble Saharaui i
en particular el Pla de Pau per la lliure determinació del Poble del Sàhara Occidental i
que jugui el paper que li correspon com a antiga colònia, adoptant una postura activa
a favor d'una solució justa que acabi amb la darrera colònia d'Àfrica, el Sàhara
Occidental.
Igualment li demanam que utilitzi la seva influència amb el Marroc perquè aquest
accepti, abans del termini donat per Nacions Unides, el Pla de Pau.
El Consell de Seguretat de les NU:
Que pressioni el govern del Marroc perquè d'una vegada per totes compleixi les seves
responsabilitats i accepti la legalitat internacional, facilitant l'aplicació del Pla de Pau
per a la lliure determinació del Poble del Sàhara Occidental, i eviti més pròrrogues i
demores.
La comunitat internacional en el seu suport, governs, parlaments, forces polítiques,...
Que facin tot el que puguin i col·laborin amb Nacions Unides per desbloquejar la
situació, iniciant un nou període de pau i estabilitat a la regió, en benefici de tot el
Magrib àrab."
La Sra. Palliser Riudavets explica el contingut de l'anterior moció.
Intervé el Sr. Riera Moreno, el qual comença manifestant que l'autodeterminació és
fonamental i que li resulta una paradoxa açò que per a uns sí i per a altres no,
recordant casos més propers; que mentre a Fornells es rompien banderes i apareixien
pintades contra els promotors de la independència, as Mercadal es mantenia penjada
una bandera del poble saharaui i no va demanar que la retiressin; que el seu grup vol
l'autodeterminació per a tothom qui ho demani, tant per al poble des Mercadal com per
al de Fornells.
Intervé el batle manifestant que qualsevol és lliure per defensar les seves idees, però
que fa pena que s'intenti comparar el poble saharaui amb el poble de Fornells; i que es
tracta d'una colònia que es va donar als marroquins, que hi ha milers de presoners,
multitud de desapareguts i persones que van haver de fugir per no ser perseguits, amb

la taxa de mortalidat infantil més alta d'Àfrica, i es demana, el batle, si açò s'ha de
comparar al poble de Fornells; que per altra banda hi ha una resolució de l'ONU que
aprova l'autodeterminació; que si un tribunal sentenciés a favor de la independència de
Fornells i l'Ajuntament s'hi resistís, llavors es podria començar a comparar.
El Sr. Diego Riera replica que les pintades efectivament hi són, i que el dret a reclamar
la independència és del poble de Fornells, que ho van fer amb bona voluntat i esperen
obtenir-la, i sense necessitat de morts.
El batle contesta que, efectivament, hi va haver pintades però qui va posar la denúncia
la va retirar amb les excuses que foren i que, per altra part, la llei per fer possible una
segregació diu que hi ha d'haver majoria qualificada a l'Ajuntament, i només hi ha
haver a favor 3 vots d'onze; que uns tenen dret a reivindicar i altres de denegar, i que
ja dictaminaran els tribunals; que en el Sàhara van anar a tribunals i segueix l'ocupació
militar.
Posada a votació l'anterior moció, el resultat és d'aprovació, ja que obté 8 vots a favor
dels grups Acord i UCN i 3 abstencions dels grup PP i UPM.

FORA D'ORDRE DEL DIA
Fora de l'ordre del dia i amb declaració prèvia d'urgència conforme a la vigent
legislació, per 8 vots a favor, dels grups Acord i PP, 2 en contra del grup UCN i 1
abstenció del grup UPM, es passa a tractar el següent punt:
SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES D'EDIFICACIÓ I INSTAL.LACIÓ EN ELS NUCLIS
TRADICIONALS DES MERCADAL I FORNELLS
A continuació es ret compte de la proposta d'Alcaldia, que diu:
"I.
Atès que en el darrers temps s'estan edificant habitatges amb unes dimensions
excessivament reduïdes, per exemple d'entre 40 i 50 metres quadrats;
Atès que l'art. 47 de la Constitució Espanyola determina el dret de tots els espanyols a
gaudir d'un habitatge digne i adequat i obliga els poders públics a establir les normes
pertinents per fer efectiu aquest dret;
Atès que quan les dimensions de l'habitatge són excessivament reduïdes no pot
complir amb la funció de constituir un marc de convivència harmònica entre els seus
habitants i amb respecte als seus veïns;

Atès que una proliferació d'aquests petits habitatges pot implicar un augment
incontrolat de la densitat de població;
Atès que per contribuir al que preveu l'esmenat precepte constitucional s'està
treballant en una modificació de les Normes subsidiàries que garanteixi que els
habitatges tenguin una superfície adequada;
II.
Atès, així mateix, que durant l'execució de soterranis de més d'una planta s'ha afectat
en ocasions l'estabilitat de la via pública i, pel que sembla, s'han causat danys a
immobles veïns;
Atès que el fet de construir garatges soterranis de més d'una planta respon,
probablement, a donar compliment a les previsions d'aparcament previstes a les NNSS
i poder obtenir el major nombre d'habitatges possible;
Atès que s'està estudiant una modificació de Normes Subsidiàries que determini que a
l'àmbit dels nuclis tradicionals de Fornells i es Mercadal els soterranis només tenguin
una planta per evitar els perjudicis indicats i contribuir de forma indirecta a garantir
que els nous habitatges gaudeixin d'una superfície mínima adient;
III.
Atès que el dret al descans està implícitament protegit a través del genèric dret a la
vida;
Atès que aquest dret xoca frontalment amb l'establiment que les nostres NNSS
classifiquen com a ús recreatiu;
Atès que en els àmbits amb una alta densitat de població, com els nuclis tradicionals
de Fornells i es Mercadal, aquesta confrontació encara és més greu;
Atès que s'està treballant en una modificació de les NNSS que suposi excloure d'entre
els usos admesos, en els nuclis tradicionals de Fornells i es Mercadal, els recreatius;
PROPÒS l'adopció dels següents acords:
Primer.- SUSPENDRE llicències d'edificació d'habitatges de menys de 65 m2 construïts
en els nuclis tradicionals de Fornells i es Mercadal, a l'objecte de procedir a la
modificació de les NNSS, per un termini màxim d'un any a comptar des de l'aparició del
corresponent anunci en el BOIB.
Segon.- SUSPENDRE llicències d'edificació de soterranis de més d'una planta o que
excedeixin els tres metres de profunditat o els 2,60 m d'alçada lliure, als nuclis
tradicionals de Fornells i es Mercadal, a l'objecte de procedir a la modificació de les

NNSS, per un termini màxim d'un any a comptar des de l'aparició del corresponent
anunci en el BOIB.
Tercer.- SUSPENDRE llicències d'instal·lació, d'obertura i funcionament, i d'edificació
d'establiments destinats a ús recreatiu, als nuclis tradicionals de Fornells i es Mercadal,
a l'objecte de procedir a la modificació de les NNSS, per un termini màxim d'un any a
comptar des de l'aparició del corresponent anunci en el BOIB
Quart.- PUBLICAR el present acord en el BOIB i en un dels diaris de major difusió de la
província."
El Sr. Garriga Roselló comenta que és un assumpte que s'ha d'estudiar per veure com
el soterrani pot afectar l'edificació, ja que si hi ha d'haver una plaça per habitatge tal
vegada se'n podrien fer menys; i per altra part, hi ha la problemàtica de quan es
demana llicència per a bar i després s'afegeix la música.
El Sr. Riera Sans manifesta que el seu grup hi ha votat en contra per falta de temps
per poder estudiar l'assumpte, i que s'ha d'estudiar especialment a Fornells el tema
dels metres mínims de cada habitatge; per tant, s'ha reflexionar sobre l'assumpte.
El Sr. Riudavets comenta que més que prohibir l'ús de pubs o disco-bars el que
s'hauria d'exigir és una bona insonorització; que amb referència als soterranis, el seu
grup està a favor que no es facin dues plantes però s'ha d'estudiar si fer-ne una sola
condicionarà desprès el nombre d'habitatges. Finalment, té por que amb aquesta
normativa l'habitatge pugi de preu.
El batle comenta que quant als usos recreatius s'han de reedifinir uns usos que estan
posats des de l'any 1984 i adequar-los a la nova normativa d'activitats classificades;
que ha de reconduir-se el tema de la dimensió dels habitatges, ja que s'han presentat
projectes de fins a 40 m2, i que el tema afectarà més es Mercadal que no Fornells, i és
que as Mercadal hi ha posades ja densitats a les noves zones ampliades.
El Sr. Garriga Roselló expressa la seva preocupació pel fet que, si no es deixen fer
habitatges de menys de 60 m2, açò dificulti que hi puguin accedir aquelles persones
que no tinguin suficients recursos econòmics; en el mateix sentit es manifesta el Sr.
Riera Sans, afegint-hi que tal vegada sigui millor posar discoteques i que la joventut no
se'n vagi a Maó o a Ciutadella; el batle es mostra disposat que venguin representants
de l'IBAVI per donar una explicació sobre la construcció d'habitatges oficials; i quant a
les discoteques, el problema és que n'hi ha que hi anam qualque dia, però altres les
aguanten cada dia.
Una vegada acabada la deliberació i sotmès a votació, el consistori per 6 vots a favor,
del grup Acord, i 5 abstencions, dels grups PP, UCN i UPM, acorda:
Primer.- SUSPENDRE llicències d'edificació d'habitatges de menys de 65 m2 construïts
en els nuclis tradicionals de Fornells i es Mercadal, a l'objecte de procedir a la

modificació de les NNSS, per un termini màxim d'un any a comptar des de l'aparició del
corresponent anunci en el BOIB.
Segon.- SUSPENDRE llicències d'edificació de soterranis de més d'una planta o que
excedeixin els tres metres de profunditat o els 2,60 m. d'alçada lliure, als nuclis
tradicionals de Fornells i es Mercadal, a l'objecte de procedir a la modificació de les
NNSS, per un termini màxim d'un any a comptar des de l'aparició del corresponent
anunci en el BOIB.
Tercer.- SUSPENDRE llicències d'instal·lació, d'obertura i funcionament, i d'edificació
d'establiments destinats a ús recreatiu, als nuclis tradicionals de Fornells i es Mercadal,
a l'objecte de procedir a la modificació de les NNSS, per un termini màxim d'un any a
comptar des de l'aparició del corresponent anunci en el BOIB
Quart.- PUBLICAR el present acord en el BOIB i en un dels diaris de major difusió de la
província.
XI.- Precs i preguntes.
El batle comenta que ha mantingut una reunió, avui capvespre mateix, amb el director
general de Comerç del Govern de les Illes Balears i que finalment la fira
Agroalimentaria es seguirà celebrant as Mercadal, i agraeix als regidors del PP des
Mercadal el seu interès i suport en aquest tema, així com a tots els comerciants i als
restauradors des Mercadal i Fornells que a través de la seva Associació van donar
suport al fet que es continués celebrant as Mercadal.
Seguidament el Sr. Garriga Roselló fa les següents preguntes:
1. Com es troba el tema de la possible construcció d'una rotonda a la cruïlla de la
carretera Maó - Fornells amb la des Mercadal - Fornells?
El batle contesta que s'ha comentat el tema amb la Conselleria de Mobilitat i CIM i
n'han pres bona nota, d'açò.
2. Es continuarà el carril bici des de ses Salines a Platges de Fornells?
El batle contesta que una vegada que el vial d'accés a Platges de Fornells s'ha
atribuït a l'Ajuntament des Mercadal, perquè el gestioni, pel Jutjat de Barcelona, el
qual dur la fallida d'Hispaterra Menorquina SA, es duen a terme les conversacions
adients perquè es pugui continuar el carril bici fins a Platges de Fornells.
A continuació el Sr. Riera Moreno prega que se li contesti a la pregunta feta en els
plens ordinaris anteriors, referent a la data de publicació en el BOIB del Reglament de
Participació Ciutadana, en no poder fer-ho a l'inici d'aquest Ple ja que ha arribat un
minut tard i s'estava discutint el punt II.

El batle li contesta que se li farà arribar directament des de Secretaria.
Seguidament el Sr. Riera Moreno reitera les preguntes formulades a l'anterior Ple
ordinari i que no li han estat contestades:
-

-

-

-

-

-

Reitera la pregunta núm. 1, que fa referència a la senyalització horitzontal per a
minusvàlids.
Reitera el prec núm. 2, que se l'informi sobre les normatives de trànsit pel que fa a
l'alçada dels senyals de trànsit.
Reitera la pregunta núm. 4, sobre la construcció d'una escala devora un
supermercat en el Golf Son Parc.
El batle contesta que s'està investigant com es troba aquest cas.
Reitera la pregunta núm. 6, referent a on es troba reflectit l'import de l'asfalt dels
quarters des Mercadal.
El batle contesta que en la partida de Vies públiques.
Reitera la pregunta núm. 8, sobre la necessitat de contractar un conserge per al
col·legi públic de Fornells.
El batle contesta que s'està reflexionant si entra o no dins de les possibilitats de
l'Ajuntament.
Reitera el prec núm. 9, referent que es solucioni la qüestió que puguin disposar de
la clau d'una habitació del Local Social de Fornells on es troben tots els fusibles, de
tot l'edifici, el fax i el telèfon.
El batle contesta que en pren nota.
Reitera la pregunta núm. 13, referent a l'encomanda al regidor d'UPM del
seguiment de les obres de la restauració del castell de Sant Antoni.
El batle contesta que s'informarà en la Comissió d'Obres corresponent abans que
l'obra estigui acabada.
Reitera la pregunta núm. 14, referent a la construcció en un pati comunitari de la
façana del Pg. Marítim.
El batle contesta que es va donar una llicència i s'està comprovant si la construcció
s'hi adequa.

A continuació el Sr. Riera Moreno fa els següents precs i preguntes:
1. Com es troba el tema de la convocatòria de la Junta de Portaveus de Fornells?
La Sra. Pallas contesta que es convocarà d'aquí a uns dies.
2. Amb referència a la possible compra del teatre de Fornells, prega que se l'informi
de les gestions que es duen a terme amb el bisbat
3. Com es controla la velocitat màxima de 20 km/h a la zona escolar de Fornells? i
quina alçada és la correcta dels passos elevats?
El batle contesta que les velocitats les controla la Policia Local.

4. El passat dia 14 ell va comunicar a la Policia Local que hi havia lladres en el centre
escolar de Fornells, i li van dir que no hi podien anar. Demana al batle si ell sap el
per què.
El batle contesta que citarà al sergent a la reunió d'una propera Comissió perquè li
expliqui al Sr. Riera Moreno.
5. Totes les associacions de Fornells van estar d'acord que no es perdés el camp de
gespa del Club de Futbol Norteño. Com està l'assumpte?
El batle contesta que es farà la inversió que es consideri convenient.
6. A Platges de Fornells es va tancar un pas públic, quin criteri té l'Ajuntament?
El batle contesta que aquestes cadenes van ser posades fa 6 o 7 anys, i s'està
estudiant el tema.
7. Amb referència a la reforma en el camp de futbol del Norteño prega que es
complementi amb la zona de la pista esportiva.
A continuació el Sr. Riera Sans fa les següents preguntes:
1. Quan s'acabarà d'enrajolar la voraria de pujada al cementeri?
La Sra. Pallàs contesta que es va fer en el seu dia, i que falta una filera; aquesta es
farà quant la brigada d'obres pugui.
2. Si s'ha pagat l'ajuda de l'Ajuntament al Club de Tir al Plat per a l'adquisició d'una
màquina?
El Sr. Ametller contesta que no, ja que no hi ha partida pressupostària.
3. Si per part del CIM ja s'ha pagat la subvenció a l'Ajuntament per a la gespa
artificial per al camp de futbol des Mercadal?
El batle contesta que encara no.
4. Prega que quan es presentin mocions de l'oposició, com en el dia d'avui la moció
del PP, no es faci tanta política i es defensin els interessos del poble.
A continuació el Sr. Palliser Orfila fa les següents preguntes:
1. Si es pot emprar la màquina que té l'Ajuntament per pintar els carrers, ja que
observa que pugen molt les factures de l'empresa privada per aquest concepte.
El Sr. Pons Florit contesta que l'Ajuntament va just de personal en la Brigada, i tal
vegada és més pràctic que ho faci l'empresa "Marcas y Viales" ja que la pintura ha
de comprar-se únicament a aquesta empresa i surt molt cara.
2. Amb referència a la rotonda del camí del Toro, demana si s'ha de quedar així i si la
barrera que s'ha posat és imprescindible, i que la rotonda queda mig inutilitzada,
especialment de cara a Setmana Santa.

El batle contesta que s'ha posat en contacte amb el contractista privat i ja li va
indicar que hauria de llevar-se, i que la barrera fins al carrer es va posar per evitar
que els conductors, per inèrcia, se n'anessin cap a un carrer prohibit.
3. Prega que el tram del camí de Tramuntana que va cap a les pistes de tennis s'obri
com més prest millor, ja que perjudica molts de veïns des Mercadal, que van fins a
tanques i llocs.
4. Prega que la Policia Local unifiqui criteris a l'hora de denunciar els particulars.
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 un llistat de
multes per zones, així com sobre el tema de suspensió de llicències dins els nuclis
antics tant des Mercadal com de Fornells.
A continuació es ret compte dels següents escrits rebuts:
1. De la Direcció General de Trànsit, en què ens comuniquen els criteris d'aplicació de
l'Ordre INT/249/2004, de 5 de febrer, la qual regula la baixa definitiva dels vehicles
descontaminats al final de la seva vida útil.
2. De la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, en què ens
trameten la resolució d'aquesta Conselleria sobre els recursos interposats contra
l'acord del Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el qual
aprovà definitivament la modificació del Pla d'ordenació de recursos naturals de
s'albufera des Grau.
3. De la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears, en què comuniquen les
circumstàncies que han d'acreditar els voluntaris de Protecció Civil.
4. Del Consell Insular de Menorca, director insular de Mobilitat, en què es comuniquen
diversos aspectes sobre les aturades d'autobús escolar d'Arenal d'en Castell i Son
Parc.
5. De la Comissió de Govern del Consell Insular, en què comunica l'acord pel qual es
va aprovar la reforma de la rehabilitació de l'edifici de serveis del camp de futbol de
Fornells, inclòs en el Pla territorial d'instal·lacions esportives 2003.
6. De la Comissió de Govern del CIM, en què comunica l'acord pel qual es va aprovar
la reforma de millores en el recinte del camp de futbol Sant Martí des Mercadal,
inclòs en el Pla territorial d'instal·lacions esportives 2003.
7. Del Conseller Executiu de Presidència i Mobilitat, en què ens comuniquen
l'autorització per a transport escolar a Autocares Vidal SL.
8. Del Consell Executiu del CIM, en què ens comuniquen l'acord pel qual s'aprova el
conveni amb els ajuntaments i ASINPROS per a l'assessorament psicopedagògic i
atenció primerenca i integració en centres d'educació infantils fillets/tes amb
algunes deficiència del primer trimestre de l'any 2004.
9. Del Consell Executiu del CIM, en què ens comuniquen l'acord pel qual s'aprova el
conveni per a l'educació d'adults de Menorca, primer semestre de l'any 2004.

10. Del Consell Executiu del CIM, en què ens comuniquen l'acord pel qual es
convoquen ajudes a les entitats locals per a la redacció de projectes i execució
d'obres per a l'any 2004.
11. Del Ple del CIM, en què ens comuniquen l'acord pel qual s'aprova donar suport als
objectius del Pla d'ordenació de l'educació 0-3 anys de Menorca.
12. De la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en què ens sol·liciten les dades
sobre l'IAE per realitzar un estudi sobre el nou sistema de finançament de les
corporacions locals.
13. De l'Institut Biel Martí de Ferreries, en què ens comuniquen que duran a terme
unes jornades culturals els dies 6 i 7 d'abril, i hi conviden a representants d'aquest
Ajuntament.
14. De l'Associació de Pares d'Alumnes del Col·legi Públic Mare de Déu del Toro, fent
els suggeriment d'un canvi en l'aturada de l'autobús del transport escolar de les
rutes de Fornells i Tramuntana.

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

EL BATLE,

EL SECRETARI,

