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Sr. Pere Pons Florit
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Sra. Rosa Palliser Riudavets
Sr. Francisco Ametller Pons
Sr. Manuel Palliser Orfila
Sr. Lorenzo Riudavets Pons
Sr. Antoni Riera Sans
Sr. Diego Riera Moreno
Sr. José Antonio Garriga Roselló

Secretari:

Sr. Gerardo Puente Ibáñez

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

No hi assisteix per causes justificades
Sra. M. Rosa Pallàs Cardona

(Acord)

I.- MODIFICACIÓ NÚM. 13 DE LES NNSS DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL
PER L’ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE SON PARC AL PTI.
A continuació es ret compte del dictamen de la Comissió d’Urbanisme, i Obres, el qual
diu:
“Es dóna compte de la modificació de les normes subsidiàries per a l'adaptació de Son
Parc al PTI, promotor Ordenación Son Saura, SA,
Es dóna compte de l'informe tècnic de data de 16 de desembre de 2004, que
literalment copiat diu:
"1) Antecedentes:



Las NNSS regulan específicamente el sector de Son Parc con los siguientes
parámetros:

•

Superficie total: 258,55 ha

•

Edificabilidad bruta máxima (área de revisión): 0,2 m2t/m2

•

Densidad de población : (área de revisión): 45 hab/ha



El Plan Parcial, su revisión de acuerdo con la derogada Ley de Centros de Interés
Turístico, fue aprobado por la CIU de 25 de mayo 1.995 con 258,55 ha y 11.600
habitantes



Con la aprobación del PTI una parte del polígono urbanizable de Son Parc se
establece como <Area de Reconversión Territorial> de 163,205 ha. Para ésta
se fijan las siguientes directrices:

•

790.670 m2 destinados a espacios libres de uso público

•

841.380 m2 con las determinaciones siguientes:

9 1.473 plazas en viv. Unif. Aislada
9 1.350 plazas en establecimiento hotelero
9 23.800 m2 destinados a equipamiento privado
Así mismo, se clasifican como suelo Rústico Protegido los
terrenos delimitados por la línea de deslinde provisional del
Dominio Público Marítimo Terrestre y el mar. Este suelo no se
halla puntualmente clasificado tanto en las vigentes NNSS de
planeamiento municipal como en el propio P.P.



En consecuencia al haberse alterado por el PTI tanto los parámetros reguladores
previstos en las NNSS de planeamiento municipal para la Zona de Desarrollo

Turístico de Son Parc como la clasificación de una parte del suelo pasando a
<Rústico Protegido>, con la categoría de ANIT, debe tramitarse, previamente a la
aprobación de la modificación del P.P. de Son Parc,

una <Modificación

puntual> de las NNSS

2) Documentación
Se presenta la documentación Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Mercadal <Adaptación al Plan Territorial Insular. Sector 14c
“Son Parc”> en la que se pretende concretar las directrices emanadas del
PTI que inciden en el apartado normativo de las N.U. de las NNSS que
hagan posible la posterior tramitación de la Adaptación del Plan Parcial de
Son Parc al tantas veces citado PTI.
En relación a la documentación presentada se tiene:
•

No se halla visada por Colegio profesional

•

En la portada de la documentación escrita aparece como promotor el
<Ayuntamiento des Mercadal> que debe sustituirse por <Ordenación Son Saura,
S.A.> tal como aparece en el interior.

•

Sería conveniente que en la Memoria justificativa se indicara en algún punto la
cantidad de suelo propiedad de Ordenación Son Saura SA afectado por el PTI y en
consecuencia que % representa el promotor de la modificación.

•

En los planos informativos de la serie I, se ha grafiado

en el nº 3 líneas

correspondientes a la O.M. 22/10/69, D.P.M.T. de acuerdo con la Ley de Costas
de 1988 así como la servidumbre de protección provisional también de 1.988, que
se representan en la leyenda correspondiente. No obstante también se grafía otra
línea que no se sabe que representa a la vez que confunde e induce a errores. Las
distintas líneas deben grafiarse en la totalidad de los planos.
•

En los planos de ordenación serie O números 4 y 5 también deben grafiarse las
distintas líneas correspondientes al D.P.M.T. Por otra parte en el plano nº 4 se

observan dos zonas puntuales donde las líneas correspondientes a la delimitación
del sistema general de espacios libres por un lado (junto a la zona húmeda) y al
limite N-E de la zona no afectada por la reordenación por otro, parece no coincidir
exactamente con las líneas que se observan en el plano nº 2 del Plan Territorial
Insular – Areas de Reconversión Territorial – y que bien podría ser debido a ajustes
con el cambio de escala (el PTI se aprobó a escala 1/25.000). Estos ST se remiten
a lo que el CIM acuerde en relación a los mismos.
•

En relación a las normas de la modificación, el art. 201 debería referirse a una
superficie de <Reordenación> y a otra de < No reordenación > aunque sí afectada
por el clausulado general de las zonas turísticas.

Por otro lado, las modificaciones de planeamiento deben ir
acompañadas como
documento independiente de un Estudio de Impacto Ambiental que no se adjunta
pero que no impide la tramitación del expediente de Modificación Puntual."
L'enginyer municipal, Sr. Ulldemolins, informa favorablement l'aprovació d'aquest
projecte prèvia esmena de deficiències quant a la documentació aportada, abans que
es publiqui en el BOIB.
El Sr. José Garriga Rosselló manifesta estar d'acord amb l'aprovació de l'esmentat
projecte, sempre i quan s’esmenin les deficiències assenyalades pel tècnic municipal.
La comissió dictamina per 6 vots a favor i una abstenció, la del Sr. Antonio Riera Sans,
informar favorablement sobre aquesta modificació; no obstant això, l'Ajuntament en
reunió plenària amb el seu superior criteri acordarà."
El Sr. Garriga Roselló contesta que la negociació amb Ordenación Son Saura ha estat
positiva i és important que es retirin els contenciosos, per la qual cosa està d’acord
amb aquest tema; el Sr. Riera Moreno explica que ja en el seu dia havia felicitat al
batle per aquest conveni i espera que es faci un bon ús de les parcel.les aconseguides;
el Sr. Riudavets recorda que en el seu dia van donar suport a la negociació i el
conveni, i que s’ha de tenir en compte que els equips de govern del PP van ser els
primers d’aprovar el camp de golf de Son Parc, i està content que l’actual equip de
Govern li doni suport; recorda que amb els “especuladors” també es pot arribar a
acords, a diferència del que deien els actuals governants quan estaven en l’oposició.
El batle manifesta que no entrarà en el tema dels especuladors, i diu que ha estat una
feina laboriosa i reconeix que Ordenación Son Saura va tenir en tot moment una
posició col·laboradora.
Acabada la deliberació el consistori per unanimitat acorda:

1. Aprovar inicialment la modificació núm. 13 de les NNSS de planejament municipal
per a l’adequació de la zona de Son Parc al PTI.
2. Exposar al públic l’esmentada modificació durant el termini d’un mes mitjançant
anunci en el BOIB, tauler d’edictes i un diari de major circulació per a al·legacions.

II.- MODIFICACIÓ
LLINÀRITX.

PUNTUAL

DEL

PLA

PARCIAL

DEL

POLÍGON

DE

A continuació es ret compte del dictamen de la Comissió d’Urbanisme, i Obres, el qual
diu:
“Es dóna compte de la modificació nº 2 del Pla parcial d'ordenació del polígon
industrial i de serveis de Llinàritx (Mercadal-Menorca): als efectes de permetre els usos
sociocultural i administratiu a la zona industrial.
Es dóna compte de l'informe tècnic de data 17 de desembre de 2004 que literalment
copiat diu:
" Antecedents:
Únic.- Es sotmet a informe el projecte de "MODIFICACIÓ Nº 2 DEL PLA PARCIAL
D'ORDENACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL I DE SERVEIS DE LLINÀRITX (MERCADALMENORCA): ALS EFECTES DE PERMETRE ELS USOS SOCIOCULTURAL I
ADMINISTRATIU A LA ZONA INDUSTRIAL "
Consideracions i informe:
Primera. Objecte. L'objecte del citat projecte de modificació del Pla Parcial
d'ordenació del polígon industrial i de serveis de Llinàritx (Mercadal-Menorca) és
permetre que a la zona denominada industrial siguin possibles, a més dels actualment
permesos, l'ús sociocultural i l'ús administratiu.
Segona. Documentació. La documentació redactada s'estima suficient als efectes de
tramitar la corresponent modificació.
Tercera. -Innecessarietat de l'estudi preliminar d'impacte ambiental.
a) CONDICIONS GENERALS:
La Modificació del planejament està subjecta a l'avaluació prèvia d'impacte
ambiental segons l'annex III del Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i
regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental.

Per definició, una AIA -avaluació d'impacte ambiental- és un estudi que té per
objecte la identificació, prevenció i correcció de les conseqüències o impactes
ambientals que determinades actuacions poden causar al benestar de l'home i el seu
entorn.
Es considera que generen impacte aquelles actuacions que produeixen una
alteració sensible en el medi ambient o en algun dels seus components.
S'entén per medi ambient els conjunts de factors ambientals o components
entre els quals es desenvolupa la vida de l'home i de la societat. Aquests factors
susceptibles de ser modificats per l'home, poden ser:
b) Fisicoquímics: la terra, l’aigua, l'aire, el clima.
c) Biològics: la fauna, la flora, el sòl, l'ecosistema.
d) Socioculturals: l'assentament i l'activitat humana, l'ús i el gaudiment del territori,
les formes de vida, els valors artístics, econòmics i culturals, el paisatge, la salut
pública, …
b) JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE LA A.P.I.A.
En el present cas atès que l'actuació consisteix en la modificació d'un paràmetre que té
una incidència ambiental més aviat neutra, sembla justificat sol·licitar de la CBMA
l'exoneració expressa de la realització de l’avaluació d'impacte ambiental, segons
disposa l'art. 8 de l'annex I del citat decret 4/1986"
Es dóna compte de l'informe jurídic de data 17 de desembre de 2004 que literalment
copiat diu:
" Antecedents:
Únic.- Es sotmet a informe el projecte de "MODIFICACIÓ Nº 2 DEL PLA PARCIAL
D'ORDENACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL I DE SERVEIS DE LLINÀRITX (MERCADALMENORCA): ALS EFECTES DE PERMETRE ELS USOS SOCIO-CULTURAL I
ADMINISTRATIU A LA ZONA INDUSTRIAL".
Consideracions i informe:
Primera.- La legislació urbanística estableix que els plans tenen una vigència
indefinida (article 45 del TRLS 1976 i article 154.1 del RP), no obstant açò, la
possibilitat d'alterar les seves determinacions queda prevista en la mateixa Llei del sòl
(articles 49 i següents) i en el citat Reglament de planejament en l’article 154.2 del
qual s'estableix que:

"2. L'alteració del contingut dels plans d'ordenació i projectes de urbanització
podrà portar-se a terme revisant-los o la modificant-ne algun o alguns dels elements
que els constitueixen".

Segona.- L’art. 161.1 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de Planejament per al desenvolupament de la Llei sobre el règim del sòl i
ordenació urbana (en endavant RP) prescriu que:

“Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los Planes, Proyectos,
Programas, Normas y Ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas
para su formulación.”
Tercera.- Les alteracions a les quals es refereix el present document no comporten un
increment d'edificabilitat que suposi l’augment del nombre d'habitants de cap zona de
manera que, en conseqüència, no es requerirà per aprovar-la una major previsió
d'espais lliures, d'acord amb el que disposa l'art. 49. 2 de la Llei del sòl.
Quarta.- La tramitació de plans parcials ve regulada a l’art. 41 del Reial decret
1346/1976, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre el règim del sòl i
ordenació urbana (en endavant LS 76) i als articles 136 a 139 del RPU i a grans trets
és: aprovació inicial, exposició al públic durant un mes amb l’anunci al BOP i aprovació
provisional amb remissió al Consell Insular de Menorca per tal que sigui sotmès al
tràmit d'aprovació definitiva.
Aquesta és la meva opinió que sotmeto a qualsevol altra millor fonamentada en dret."
La comissió dictamina per 6 vots a favor i una abstenció, la del Sr. Manolo Palliser
Orfila, informar favorablement sobre aquesta modificació; no obstant això,
l'Ajuntament en reunió plenària amb el seu superior criteri acordarà."
El batle explica aquesta modificació el principal objecte de la qual és permetre els usos
d’oficines i formació en la zona denominada industrial del polígon, ja que hi ha algun
projecte important com el Projecte de la patronal, els sindicats i el Govern balear per
establir una zona de pràctiques d’accidents laborals.
El Sr. Garriga Roselló comenta sobre la possibilitat d’autoritzar altres usos, com
equipaments, zones verdes i esportius, etc.; el Sr. Riera Sans recorda que un polígon
industrial és un motor per generar riquesa en el poble, per tant està d’acord en aquest
tema, i aprofita per recordar que precisament a Fornells s’està pendent que es pugui
establir una zona industrial; el Sr. Palliser comenta que s’hauria de permetre l’ús
comercial majorista, ja que en tots els polígons hi és.
El batle contesta als diferents regidors que a Fornells es fa feina per poder situar una
zona d'activitats molestes, per tant s’ha d’interpretar favorablement les DOT i modificar
el PTI; que el polígon industrial, quan es va aprovar l’any 95, tenia en una banda els
usos industrials i a l’altra els comercials, i ara només s’afegeixen usos no previstos; que
quant a usos comercials l’equip de govern està en la línia del director general
d’Indústria del Govern balear, que opina que està molt bé un sol ús comercial.

El Sr. Palliser Orfila li contesta que ell s’estava referint a permetre l’ús d’establiments
comercials de distribució i venda a l’engròs; el batle pensa que aquests usos estan
permesos, però no obstant açò ho comprovarà.
Acabada la deliberació el consistori per unanimitat acorda:
3. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla parcial del polígon industrial de
Llinàritx.
4. Exposar al públic l’esmentada modificació durant el termini d’un mes mitjançant
anunci en el BOIB, tauler d’edictes i un diari de major circulació per a al·legacions.

III.- CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS.
Es ret compte del dictamen emès per la Comissió d’Hisenda, Comptes, Règim Intern,
Serveis Socials, el qual diu:
“En primer lloc es dóna compte de proposta del regidor d’Hisenda de data 17 de
desembre de 2004, que diu:
L'Ajuntament des Mercadal cada any concedeix subvencions i ajudes a entitats
esportives, benèfiques, socials, culturals, etcètera.
Atès que és convenient fer-les efectives dins l'exercici econòmic actual i vista la
consignació pressupostària existent per a aquesta finalitat, PROPÒS la concessió de les
següents subvencions a les entitats que s'indiquen:
ENTITAT BENEFICIADA

CONCEPTE

FINALITAT

REGIDORI
A
D'HISENDA

900
990
2705
1262
360
200
300

Club Piscina Mercadal
Club Piscina Mercadal
Club futbol Norteño
Club Tennis
Club ciclista Centre de s’Illa
Club Hípic ses Ramones
Estació nàutica

Esdeveniments esportius singulars
Funcionament normal
Funcionament normal
Escola de tennis
Funcionament normal
Funcionament normal
Funcionament normal

ESPORTIVA
ESPORTIVA
ESPORTIVA
ESPORTIVA
ESPORTIVA
ESPORTIVA
ESPORTIVA

Germandat donants de sang de Menorca
Assoc. Veïns de Fornells

Funcionament normal
Funcionament normal

SOCIAL
SOCIAL

180
811

Assoc. Comerciants des Mercadal.

Funcionament normal

SOCIAL

451

SUMAN

Condicionada a
la presentació
documentació
Condicionada a
la presentació
documentació

Els membres de la Comissió per 3 vots a favor i les abstencions dels senyors Manuel
Palliser Orfila (PP), Antonio Riera Sans (UCN) i José Antonio Garriga Roselló (UPM),
proposen al Ple d’aprovar-la.

S’incorpora a la sessió la senyora Rosa Pallás Cardona.
El Sr. Diego Riera comenta que hi ha grups a Fornells, com Penya Gris, No som tots,
així com activitats de música, activitats extraescolars etc., que pel fet de no tenir NIF
no poden demanar subvenció, i demana si aquests grups estan inclosos dins de la
subvenció de l’Associació de Veïns.
La Sra. Rosa Palliser contesta que precisament es dóna una quantitat important a
l’Associació de Veïns per a activitats extraescolars i s’ha retardat la concessió de la
subvenció normal perquè no han presentat la documentació, donant-los de termini fins
al dia 28.
El Sr. Diego Riera pregunta si d’aquí al dia 28 l’Associació presentava tota la
documentació la regidoria modificaria aquesta partida. El regidor d’Hisenda diu que
s’estudiaria amb els regidors d’àrea.
Posat a votació l’anterior dictamen és aprovat per 5 vots a favor del grup ACORD i 5
abstencions de la resta dels grups municipals.
IV.- EXPEDIENT DE BAIXES DE CRÈDITS DE RESULTES.
“Es ret compte del dictamen emès per la Comissió d’Hisenda, Comptes, Règim Intern,
Serveis Socials, el qual diu:
A continuació es dóna compte de l’expedient instruït per declarar baixes de crèdits en
contrets de resultes d’ingressos, d’acord amb la proposta del Servei de Gestió
d’Ingressos, i amb el degut informe de Secretaria.
La quantitat total de baixes puja a VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS I VINT-I-SIS CENTIMS (26.249,26 euros), que corresponen la majoria a rebuts
d’IBI, taxes per recollida de fems, impost de circulació i d’altres.
Els membres de la Comissió per 4 vots a favor i les abstencions dels senyors Manuel
Palliser Orfila (PP), Antonio Riera Sans (UCN) i José Antonio Garriga Roselló (UPM) ,
proposen al Ple d’aprovar-lo”.
Posat a votació l’anterior dictamen és aprovat per 5 vots a favor del grup ACORD i 5
abstencions de la resta dels grups municipals.
V.- PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2005.
A continuació es ret compte del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’any 2005,
que eleva l’Alcaldia d’acord amb el que preveu el text refós de la Llei d’hisendes locals.

L’import total del Pressupost puja a la quantitat de VUIT MILIONS DOS-CENTS
SETANTA QUATRE MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
D’EURO (8.274.504,68 euros), tant en ingressos com en despeses per tant està
anivellat. S’adjunta documentació complementària relativa a personal de plantilla,
funcionaris laborals i eventuals amb les retribucions previstes, així com els informes de
Secretaria – Intervenció i bases d’execució del Pressupost.
Començada la deliberació, el regidor d’Hisenda Sr. Ametller Pons presenta el
Pressupost i diu:
“Un any més, vull començar dient que uns pressupostos són unes previsions tant
d’ingressos com de despeses, amb la qual cosa vull dir que les partides que
suposadament ingressarem o gastarem poden fluctuar durant l‘any per moltes raons,
nosaltres hem intentat ser al més realistes possible, aquesta realitat és confirmada pel
secretari de la corporació amb el seu informe.
L’any passat l’equip de govern, vàrem dir que els pressupostos eren de “transició i
obertura”, el motiu és que veníem d’unes eleccions i començàvem una nova etapa, ara
aquests són els segons pressupostos que preparam des de l’equip de govern de
s’Acord actual i hem intentat que fossin REALISTES (per donar una imatge real de
l’estat en què es troba l’economia municipal en aquest moment), INVERSORS
PENSANT AMB TOTS I PER A TOTS (ens referim a tos els nuclis de població, tant
tradicionals com turístics) AMB COMPROMÍS DE QUALITAT I CONTINUÏTAT (continuam
sense llevar serveis de cap mena, fins i tot n’augmentem alguns, entre d’altres el nou
servei de retirada d’estris i rústic, el nou servei “Recollida de cartró porta a porta “ pels
comerços, una nova ruta cultural que començarà a funcionar prest dins el poble des
Mercadal amb una nova despesa de lloguer per a sa Ferreria, i es Molí des Carrer de
tramuntana, un nou servei de manteniment viari i grua municipal que hem començat
aquest any i el continuarem l’any que ve, i altres serveis que anirem veient en
l’explicació d’aquest pressupost.
Tots els regidors amb responsabilitat d’àrea, en són els responsables, i poden distribuir
els fons de les partides con creguin més convenient. És clar que tots en voldrien més
per poder gastar però hem de donar prioritats, aquestes són les marcades en aquest
pressupost municipal per a l’any 2005.
Per altra banda he de comentar que totes les peticions dels ciutadans acaben damunt
l’Ajuntament, un fanal romput, una tapa que ha romput els baixos d’un cotxe, una
tropissada d’un veí damunt la voraria, un enderrossall d’una paret a un camí municipal,
una rajola que borina, una obra de teatre, organitzar una acte esportiu, i moltes més
coses que semblen petites i que sumades es converteixen en quantitats importants.
El compte de resultats de l’administració no té per què ser positiu si açò es transcriu en
manca de servei o manca de necessitats manifestes, vull dir que hem de ser prudents i
fer funcionar tot l’engranatge econòmic municipal per endavant volem adquirir

patrimoni, però sempre pensant que la nostra obligació és desviar-lo cap a noves
inversions municipals per al ciutadà.
Volem que els mercadalencs, fornellers i tots els nostres ciutadans paguin tan poc com
sigui possible i que tinguin el que sigui millor, NOLTROS HEM DE VETLLAR PEL
PATRIMONI MUNICIPAL i donar-li un bon rendiment i també hem de VETLLAR PER LA
CÀRREGA FINANCERA (impostos i taxes) és la nostra obligació. També estam obligats
que es recapti el que correspongui, aquest anys l’efectivitat del cobrament de
recaptació ronda el 99,70%.
Podem dir que totes les ajudes que rebem són poques, vostès pensaran que per açò
tenim els impostos; jo vull dir que algun dia haurem de canviar la manera en què es
financen els ajuntaments, necessitam, que la comunitat autònoma es faci seus els
problemes del finançament municipal, ells tenen pressupostos milionaris i gasten
alegrement despeses milionàries, els serveis proporcionalment són més cars per als
ajuntaments petits. Per açò nosaltres intentam mancomunar serveis, els ajuntaments
petits tenen despeses similars als més grossos, els en puc posar exemples.
Cultura. No estam obligats a tenir biblioteca els ajuntaments amb menys de 5.000
habitants, però els ciutadans l’exigeixen: mantenim dues biblioteques, costejam un
arxiver i un auxiliar.
Sanitat. No és de competència municipal però costejam dos nuclis tradicionals, amb un
auxiliar administratiu que compartim.
Educació. No és competència municipal però costejam el conserge de l’escola i dèficits
molt importants a les escoletes infantils.
Patrimoni. Posam el terreny per a habitatges de protecció oficial, pagam a preu d’urbà
quan expropiem en rústic.
Amb la llei mal feta de l’IAE han perdut els ajuntaments que començaven amb polígons
nous. Aquest és el nostre cas, la quantitat que ens retorna l’Estat és proporcional a la
quantitat que cobràvem l’any 2004, i tot el que ara ampliam no ho cobrarem, si les
empreses facturen menys de 1.000.000 euros, que són la majoria.
La despesa corrent ens trepitja i és el nostre primer baluard a travessar; hem
d’augmentar el servei per poder arribar a tots i no ens queda altra manera de fer-ho,
ara per ara, sinó pujant els impostos o intentant controlar molt de prop les despeses.
És el que intentem fer des de l’equip de govern, i molt bé ens ho diu el secretari amb
el seu informe.
O baixar la despesa corrent o pujar els impostos. Baixa la despesa vol dir menys
serveis, que es tradueix en menys quantitat de via per als ciutadans; i pujar els
impostos és dur per als ciutadans, que ja en tenen prou amb el cost de vida diari.

Aquest any hem incrementat un 5% l’IBI i l’any passat vam regular la recollida de fems
i la tracció mecànica, taxes i impostos molt desfasats amb altres ajuntaments de l’illa i
que feia molts d’anys que no es tocaven.
L’equip de govern des Mercadal ha optat per mantenir baixa la pressió fiscal, ser
previsors i no endeutant excessivament l’Ajuntament i controlar les despeses corrents.
Si el lema de l’equip de govern era el passat mandat DONAR DINAMISME a la vida
política des Mercadal, en aquest mandat enfora d’apagar aquest dinamisme VOLEM
ANAR A MÉS, DONAR CONFIANÇA, per açò volem que la credibilitat véngui amb
nosaltres. Veim que per poder fer inversions importants és necessari vendre patrimoni
que, d’altra manera, s’hauria de fer amb endeutament, cosa que acaba duent despesa
corrent encoberta, any rere any.
La recaptació d’IBI (que és la més important) del Partit Popular pressupostada l’any
1999 era de 1.202.024,21 euros i a dia d’avui és de 1.542.000. euros, una diferència
de 339.975 euros, 56.567.211 pessetes, i també un petit saldo de romanent, no troben
que amb el saldo que es va heretar i només amb aquest impost i l’increment que ha
sofert amb aquests 6 anys, s’han fet moltes coses? Crec que per aconseguir-ho és
necessari tenir altres fons de finançament, hem cercat altres fons de finançament, hem
trucat a totes les portes que hem pogut, és clar, només amb aquest increment anual
de 9.000.000 de pessetes d’IBI, no tindríem tot el que a dia d’avui es pot entreveure
per tot el municipi. També ara estam cercant fons, i aquests són patrimonials o de
finançament i els distribuirem com millor puguem.
L’Ajuntament des Mercadal s’ha compromès en fer una inversió important a Fornells;
va sol·licitar a totes les associacions i entitats de Fornells si preferirien el camp de
gespa artificial o tapar la pista esportiva que esta situada al costat de l’escola.
Majoritàriament, per no dir per unanimitat, van decidir el camp de gespa artificial.
A més, l’equip de govern decideix dur a terme un pla d’inversions molt important, que
es compon de tres blocs.
•

Primer bloc a Fornells que s’afegeix al camp de gespa, el teatre, una pista
poliesportiva petita i arranjar canonades en punts problemàtics per excés de calç.

•

Segon bloc a zones turístiques, la necessitat urgent de millores a les nostres zones
turístiques és evident i aquest any ja hem posat una partida per fer-hi inversions.

•

Tercer bloc en el nucli tradicional des Mercadal que no s’ha decidit quines
inversions es duran a terme.

Totes aquestes inversions, com veurem, es faran progressivament i aprofitant totes les
fonts de finançament, ja siguin via pressupost, via habilitació de crèdit, via subvencions
particulars, via subvenció de les administracions i via venda de patrimoni.

A continuació es transcriu la intervenció del Sr. Garriga Roselló:
“Senyors i senyores, gràcies Sr. regidor, fa un any vostès van aprovar el primer
pressupost d’aquesta legislatura, foren paraules del regidor d’Hisenda, amb les quals
manifest la dificultat que per a ell havia representat el fet de presentar el seu primer
pressupost com a regidor.
Se’n recordaran, vostès, que no vam aplaudir la seva intervenció, però vam agrair molt
el seu tarannà expositor i no vam ser durs amb el corresponent pressupost.
Ha passat un any i ens presenten un pressupost amb un increment d’un 21,41%
superior al de l’exercici que ara acaba de finalitzar; vostès diuen que aquest augment
és degut a l’alt nivell d’inversions, aquesta és l’explicació de l’augment del pressupost.
Hem d’entendre que possiblement el proper exercici faran el mateix que durant aquest
any, o sigui, a més de l’increment del 21,41% faran els corresponents suplements de
crèdit. Suplements de crèdit, que com bé saben vostès, són més criticables que el
mateix pressupost perquè són els significat d’una falta de programació. En
conseqüència, es pot constatar que vostès, senyors, no estan suficientment preparats
per gestionar el nostre municipi.
S’entén, i pel que s’ha llegit en la premsa d’aquests darrers dies, és que per suplir
aquestes grans inversions s’haurà de vendre patrimoni del municipi, com vostè ha dit.
Són paraules realment dures, més dures encara que les que s’han pogut llegir a través
de la premsa. Primer vull dir que crec incorrecta l’expressió del batle que va dir: “que
mentre ell fos batle des Mercadal, Fornells no seria independent”, i l’altre expressió
incorrecta és la d’un regidor d’aquest consistori que va dir que duria el batle davant la
justícia si aquest feia ús del patrimoni municipal com a arma inversora.
Jo no som qui per dir que sigui o no correcte el que vostès van dir, però els hi agrairia
que davant aquests pronunciaments diguessin quantes persones assumeixen aquestes
expressions, d’aquesta manera els que siguin seran i els que no, no.
Subhastar patrimoni municipal,
Dur el batle davant la Justícia,
Fornells no tindrà la seva independència.
Tant una exposició com l’altra crec que estan fora de lloc, però no és menys cert que
tan culpable és el que a través dels seus atacs personals lentifica una gestió que podria
ser beneficiosa per al poble, com aquell que per por a aquest atac no gestiona.
Açò no vol dir que s’hagi de permetre qualsevol actuació o manifestació d’un equip de
govern o del seu representant sense que pugui ser contrarestat amb una altra postura

política, ens pot semblar fins i tot correcte... però el meu partit mai emprarà una
manera d’expressar-se que pugui ferir, insultar, amenaçar ningú amb el tema
municipal, estant el nostre municipi com a fons del tema.
Consideram des d’UPM que un diàleg correcte i respectuós és i serà sempre més
positiu que qualsevol insult.
Avui hem de debatre els pressupostos del proper any, i ja s’ha dit que s’augmenta en
un 22% amb referència al pressupost passat, es ven patrimoni per atendre les
inversions.
Jo deman:
Si ara ja es pensa a vendre patrimoni per complir amb el pressupost municipal que es
presenta, amb quin doblers es podrà fer suplements de crèdits si per a executar
aquests pressuposts hem de vendre patrimoni o n’haurem de seguir venent?
En conseqüència, el d’avui és el segon pressupost que vostès aprovaran i, més que
fallar vostès en pressupost, permeteu-me dir-vos que fallen en la GESTIÓ.
Not a faltar en aquests pressupost idees noves, voluntat de creació, i integrar-se dins
de les necessitat dels nostres pobles. Senyors, tenim un municipi gros, no només en
volum de terreny, sinó també en possibilitats, municipi amb 25 km de costa, platges,
municipi conegut gastronòmicament arreu del món. Port de mar que és escala
obligada per a qualsevol mariner, zona d’unes 700/800 hectàrees de terreny municipal,
patrimoni en forma de parcel.les i immobles, tenim un municipi de gent treballadora
que l’ha fet ric, etc., i tenint tot açò i més que m’hauré oblidat no han sabut vostès
explicar el que es pot treure de tot ell.
URBANITZACIONS
En aquest pressuposts i segons vostès queda resolta la situació d’inversió per a les
zones denominades urbanitzacions amb els 385.000 euros, és cert que aquestes
s’estan embellint a través del Pla Mirall com ho hem fet aprovant-ne un a Playas de ca
Fornells en el darrer Ple, millorarem Son Parc a través del seu Mirador, aportarem
nostra part en la neteja de les platges, tot açò quant a les urbanitzacions.
La meva opinió referent a la resta del municipi és la següent: a jo m’agradaria haver
llegit en el pressupost per al proper exercici coses com:
-

Explicar-me a quin nivell està la gestió de la possible adquisició del terreny entre
els quarters i la finca de s’Arangi.

-

Una manera diferent de tenir cura de la nostra gent de tercera edat, no vull dir que
estiguin mal assistits, em refereixo a abaratir la seva situació en la residència, com
abaratir-ne l’ingrés.

-

L’Ajuntament des Mercadal té una propietat gran de terreny (Binimel.là) que li ve
cedida d’una gestió urbanística, m’agradaria saber l’ús que pretenen donar a
aquesta zona.

-

Sanitja, hi ha un grup de persones que s’han ajuntat per poc a poc millorar la zona,
tots coneixem la zona i és un port al qual hauríem de donar uns serveis adequats
als afeccionats que amarren les seves barques així com poden, en conseqüència,
necessiten d’uns serveis tal com arranjar la caseta, creant uns pantalans de llenya,
tinguin vostès en compte que majoritàriament són persones des Mercadal que
fondegen les seves barques en aquest port.

ZONA ESPORTIVA
Per a Fornells es preveu un pressupost de 660.000 euros per a la gespa artificial del
camp de futbol de ses Arenes, però tampoc ha explicat el regidor d’Hisenda i açò que
ho he estat escoltant atentament, que pensa fer amb el pressupost que ha presentat
la directiva del Norteño.
També és cert, senyors, que fins no molt avançada edat podem aprofitar-nos de la
gespa artificial per jugar-hi, i és que tan prest com arribi la joventut de Fornells a l’edat
de casar-se i formar família se n’hauran d’anar del poble ja que no es podran pagar un
habitatge al preu que s’estan posant, i des de l’Ajuntament no es fa res per
desenvolupar un edifici d’habitatges socials, que m’agradaria que fossin fins en fos
possible gestionades per l’Ajuntament amb l’únic fi d’abaratir el seu cost.
Des de na Peu fins al Pg. Marítim s’hauria de dedicar l’Ajuntament a netejar i embellir
la zona única entrada a Fornells. Crec que s’hauria de posar certa atenció en la platja
ubicada en la part sud del pantalà de ses Salines, en l’actualitat cementeri de barques i
restes de bateries.
Hi ha una societat de caçadors as Mercadal, que, segons tenc entès, té problemes
quan volen exercitar aquest esport; en el nostre municipi hi ha diferents zones
possibles perquè amb l’ajuda de l’Ajuntament es pugui crear un vedat de caça
municipal, majoritàriament són caçadors des Mercadal.
Totes aquestes actuacions i altres més no es prenen en consideració en aquests
pressuposts que vostès han presentat; nosaltres no pretenim un apartat del pressupost
per a tot el que he indicat però sí com a mínim, una reflexió referent a aquestes
necessitats per al bé de la nostra gent.
Unió Progressista de Menorca creu haver dit clarament en la seva exposició que encara
que l’equip de govern per la majoria en el consistori (avui majoria simple) sense cap

dificultat aprovar aquest pressupost, em prendré la llibertat ja per finalitzar la meva
exposició de fer unes quantes preguntes:
-

-

Per què si fins als nostres dies l’Ajuntament ha fet grans inversions i no s’ha
necessitat de posar a la venda patrimoni, per què ara no es fa el mateix basant les
inversions que es pretenen en el patrimoni sense haver-ne de vendre?
En cas de d’haver de vendre patrimoni, demanaria que en la mesura del possible
no emprar el que està situat dins els nucli urbà.

ENTITAT LOCAL MENOR
I, ja per finalitzar la meva exposició sobre aquests pressuposts, diré que mentre
s’espera la possible segregació de Fornells del municipi des Mercadal, per què no es
tramita la possibilitat que des de Fornells es gestioni un pressupost propi dins del
context d’entitat local menor?
La raó per la qual no podem donar suport a aquests pressupostos és l’esmentada:
-

No vendre patrimoni mentre es pugui evitar.
No vendre patrimoni que estigui ubicat en el nucli urbà des Mercadal i Fornells.
No constatar en els pressupost una explicació per part de l’equip de govern de
temes tan importants com els exposats.
No participar en la gestió econòmica municipal.
I, perquè el fet de vendre patrimoni per poder atendre els pressuposts presentats
és un endeutament a curt termini.

Senyors, sempre queda cosa per dir però a mi només em queda donar-los les gràcies
per haver-me escoltat.”
El Sr. Diego Riera Moreno manifesta que observant l’actual projecte de pressupost i les
perspectives dels estudis econòmics que es van fer per a l’expedient de segregació de
Fornells les previsions contingudes en els pressupostos actuals s’atraquen més al que
reflecteix en els informes sol·licitats per la Plataforma que als informes del Consell i de
l’Ajuntament, per la qual cosa, si el motiu de la denegació de la segregació a
l’Ajuntament i al Consell era econòmic, demana que es tingui en compte aquestes
dades, ja que rectificar és de savis; que dit açò i fixant-se exclusivament en el
contingut dels pressupostos, hi ha coses que li agraden ja que es recullen com a
inversions projectes que ells mateixos havien sol·licitat en diverses mocions dirigides al
Ple: com la gespa artificial en el camp de futbol, l’adquisició o el lloguer del teatre,
però que no han vist res referent al castell de Sant Antoni; sol·licita que se li aclareixi
el que percep l’Ajuntament per les antenes mòbils de Fornells i manifesta el seu
disgust per què el pressupost no hagi estat negociat amb la resta dels grups, encara
que reconeix que açò és complicat; que no poden aprovar aquest Pressupost perquè hi
ha coses que per premsa no es poden dir; que per altra banda s’han vist obligats a

denunciar la venda de parcel·les per una qüestió jurídica, no perquè es pretengués
condicionar a l’Ajuntament, sinó que ells depenen de les opinions del qui els van votar;
que valoren en positiu les inversions però que en lloc de vendre hauria d’optar-se per
l’endeutament, mentre no es resolgui judicialment el contenciós de la segregació.
El Sr. Riudavets Pons comenta que ja en el punt segon de l’informe de Secretaria es
diu que s’ha de tenir cura a complir les previsions i no sobrepassar-les i evitar així
excessives modificacions pressupostàries, ja que els romanents de tresoreria seran
cada any més petits, com a conseqüència d’anar-se ajustant-se gradualment les
partides d’ingressos. Quant al pressupost, li agradaria saber quant es va ingressar per
llicències d’obres des de l’any 95 fins al 99, i quant des del 2000 fins ara; opina que es
gasta molt en lloguers i que l’església ha de quedar contenta amb el lloguer del teatre
parroquial de Fornells; comenta que si no hi hagués hagut tants contenciosos s’haurien
estalviat bastant dels 42.000 euros previstos en la partida, que es posen 20 milions per
a festes però no es compten els 3 milions per a les bandes de música i 2 més per a
altres actuacions musicals; que quant al dèficit de la recollida de fems, si el poble
exigeix serveis s’han de pujar les taxes, encara que sigui antipopular; demana per la
partida de locomoció de despeses electes; li estranya que el batle no hagi demanat
més obres per el Pla de desestacionalització turística; li agradaria saber quant s’ha
invertit en el recinte firal des del dia que es va comprar; i demana a què es refereix la
transferència del Consorci Pla Mirall; i per darrer, comenta que si es puja el sou al batle
i al regidor que té mitja dedicació, seria lògic, però la resta de regidors hauran de
passar la legislatura amb el que es va acordar fa dos anys.
En el torn de rèplica el regidor d’Hisenda contesta al Sr. Garriga Rosselló que està
intentant arribar en el fons de quant es gasta en cada cosa, i és per açò que es
desdoblen moltes partides, que efectivament ell pensava que serien capaços de fer un
pressupost conjuntament amb els regidors de Fornells, però que el tema es va
complicar un poc amb les declaracions a la premsa; que l’Ajuntament no està tan
endeutat i que tots els ajuntaments fan modificacions pressupostàries, per tal com si
queda un romanent serà per tenir-lo tancat en una caixa; que no agrada a ningú
vendre patrimoni però és necessari per invertir; que a Fornells s’obtindran 70 milions i
s’invertirà més del doble, i que es segueix amb la idea de cedir sòl per fer habitatges
de protecció oficial a Fornells; que s’intentarà estudiar conjuntament temes que
afecten Sanitja i Binimel.là; que quant al Club de Futbol es pensa fer en principi el
mateix que as Mercadal, ja que el pressupost presentat inclou altres coses i que
estudiarà el tema de la societat de caçadors.
El Sr. Ametller contesta al Sr. Riera Moreno que ja va llegir els documents econòmics
de la segregació i que seria bo fer els pressupostos conjuntament; que es Mercadal no
té tants de doblers com la gent de Fornells creu; que per les antenes de Fornells està
previst obtenir uns 10.000 euros; que quant al tema de la venda de patrimoni no entén
com és que anteriorment la Plataforma per a la Segregació havia manifestat que no
podia endeutar-se més i ara sembla que sí; que no es van reunir per xerrar de les
inversions però sí van conèixer aquest pla inversor per alguns contactes amb l’equip de

govern; i quant a l’endeutament es va facilitar als regidors juntament amb la
documentació del pressupost.
El Sr. Ametller contesta al Sr. Riudavets que hi ha liquiditat en l’Ajuntament, si no
l’informe de Secretaria seria pitjor; així mateix si hi ha patrimoni és perquè va ser ben
negociat, i ha de servir per recolzar les inversions; quant a les llicències d’obres, és
cert que es tracta d’un ingrés volàtil, però ha de reflectir-se en el pressupost el que
vertaderament es recapta; quant a festes, s’ha gastat més o manco com en anys
anteriors; quant al Pla de desestacionalització, ell no sabia que s’hi pogués incloure
obres com ara dipòsits d’aigua, teatres, etc.
En el nou torn de replica, el Sr. Garriga Rosselló comenta que ell sempre va votar a
favor de les inversions en tot el municipi, tan as Mercadal com a Fornells, i que
evidentment no donarà suport a aquests pressupostos ni tampoc els hi votarà en
contra.
El Sr. Riera Moreno manifesta que no li van agradar totes les contestacions del Sr.
Ametller i que algun dia li dirà quantes preguntes, mocions i precs presentats en la
Plataforma, en els plens, no han estat contestats; que en el darrer Ple va demanar
altra vegada pel teatre de Fornells i hi va haver gent que se’n va riure, quan el tema
estava quasi fet; que per altra part la majoria de gent de Fornells pensa que sempre
se’ls ha discriminat en matèria d’inversions; i que totes les mocions presentades per la
Plataforma van ser denegades; per darrer, torna a insistir en la idea que la informació
ha de ser al màxim de transparent possible.
El Sr. Riudavets comenta que per les festes no només es gasten 25 milions i fins i tot
més, ja que no es compten determinades despeses, com són els sous dels policies,
despeses de bandes de música, etc.; i que quant al Pla de desestacionalització, el PP
des Mercadal no va fer com en altres llocs, que han escrit en el diari, i per altra banda
hi havia ajuntaments com és el de Maó i si es van assabentar de la possibilitat de
presentar altres inversions; torna a insistir que es contrasti l’import de les llicències
d’obra que s’atorgaven anteriorment amb les actuals; acaba demanant com és possible
que es torni a preveure altres 3,5 milions de pessetes per a la reparació del bot
salvavides.
El Sr. Ametller contesta al Sr. Riera Moreno que fins fa poc ell no sabia exactament
quant s’invertia as Mercadal o a Fornells, però darrerament està intentant equilibrar les
inversions, concretament aquest any s’invertiran més de 1.000 euros/hab a Fornells,
quan as Mercadal només pujaran a 350 euros/hab., i tal vegada l’any pròxim és al
revés; i al Sr. Riudavets li diu que la partida del bot salvavides és deguda al fet que en
una de les sortides se li va donar un cop.
Acabada la deliberació i ordenada la votació sobre el Pressupost General per a l’any
2005, vist el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda i els informes de Secretaria –
Intervenció, el consistori, per 5 vots a favor del grup Acord, 1 en contra del Sr. Riera
Sans i 4 abstencions dels grup PP, UPM i del Sr. Riera Moreno, acorden:

1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’any 2005 i les
Bases d’Execució i s’augmenta un 2% i el 60% del complement de destí en
cadascuna de les pagues extraordinàries el sou del personal, d’acord amb el que
preveu el Projecte de Llei de Pressuposts General de l’Estat; l’Alcaldia tindrà
dedicació exclusiva i el regidor de Cultura tindrà mitja jornada de dedicació; al
regidor d’Hisenda i Tresoreria i a la batlessa de Fornells se li augmenten 126 euros
mensuals i a la resta de regidors, inclosos els de l’oposició, 25 euros mensuals. En
conseqüència, el pressuposts per capítols queda de la següent manera:
RESUM PER CAPÍTOLS
INGRESSOS
CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
9

DENOMINACIÓ

EUROS

Imposts directes
................................
Imposts indirectes
.............................
Taxes i altres ingressos
......................
Transferències corrents
......................
Ingressos patrimonials
.......................
Alienació d’inversions reals .......................
Transferències de capital
....................
Passius financers
...............................
TOTAL INGRESSOS

..........................

2.240.000,00
405.000,00
1.238.106,00
896.383,00
485.000,00
1.748.689,71
1.261.325,97
---------------_______________
8.274.504,68

DESPESES
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
9

DENOMINACIÓ

EUROS

Despeses de personal
.......................
Despeses de béns corrents i serveis ....
Despeses financeres
..........................
Transferències corrents
.....................
Inversions reals
.................................
Transferències de capital
....................
Passius financers
...............................
TOTAL DESPESES

.............................

1.681.780,00
2.437.600,00
105.000,00
811.340,00
2.125.687,02
359.830,88
753.266,78
_______________
8.274.504,68

2.- Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral i les seves retribucions incloses
en el Pressupost, en la qual s’inclou una nova plaça de policia local turística segons la
normativa del Govern Balear, una nova plaça d’oficial de la brigada d’obres i una plaça
d’assessor jurídic. Queda de la següent manera:

Ne. Places
Grup
_____________________________________________________________________________________
A) Personal en règim Administratiu:
1. Amb habilitació nacional
1.1. Secretari-Interventor

1

B

2. Escala Administració General
2.1. Subescala d'administratius
2.2. Subescala d'auxiliars

2
6

C
D (3V)

1
1

A
B

3. Escala d'Administració Especial
3.1. Subescala Tècnica
3.1.1. Enginyer de Camins
3.1.2. Arquitecte tècnic
3.2 Subescala de Serveis Especial
Cos Policia Local
3.2.1. Escala intermèdia
3.2.2. Escala bàsica oficial
3.2.3. Escala bàsica policies
3.2.4. Escala bàsica 2ª activitat
3.2.5. Escala bàsica policies turístics
3.3 Subescala Personal d'obres
3.3.1. Oficial Brigada d'obres
3.3.2. Operaris

1
1
15
2
3
2
2

C
D
D
(8V)
D
D (9 mesos) (3V)
D (1V)
E (1V)

B) Personal en règim laboral fix
1.- Normalitzador/a lingüística
2.- Fontaner-Electricitat
3.- Fuster
4.- Oficial 1ª manteniment
5.- Brigada Obres
6.- Neteja
7.- Música
8.- Neteja Residència d'ancians
9.-. Biblioteca
10.- Biblioteca Fornells
11.- Serveis social s
12.- Serveis socials
13.- Serveis social

1 (1/6 jornada)
Assessor/a (1V)
1
Oficial
1
Operari
1
Operari (1V)
3
Operaris (1V)
1
Operaris (1V)
1
Professors (1V)
3 (Transf. a empresa concessionària)
1 (1/2 jornada)
Auxiliar
1 (1/4 jornada)
Auxiliar (1V)
1
Treballadora familiar
1
Treballadora social
1
Auxiliar Adm. Dispensari

14.- Arxiver
15.- Assessor jurídic

1
1

(1V)
Arxiver (1V)
Advocat (1V)

C) Personal eventual de lliure designació
1.- Serveis Generals
2.- Serveis Tècnics

1
1

Assessor Batlia en matèria jurídica
Assessor Batlia en mat. d'obres i serveis.

3.- Exposar al públic durant un termini de 15 dies hàbils el susdit pressupost i la
plantilla de personal mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler d’edictes, els quals
s’elevaran a definitius en cas que no es presentin reclamacions en contra.

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

EL SECRETARI,

