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Ordre del dia
1. Comunicacions d'Alcaldia.
2. Proposta d'acord contra la privatització d'AENA i per a la reversió d'aquesta (exp.
2015/011558).
3. Proposta d'instar el Govern de les Illes Balears i el CIM per tal que els alumnes de la
UIB de Palma que no estan empadronats en aquest municipi tenguin les mateixes
bonificacions en el transport urbà que els estudiants que estan empadronats a Palma
(exp. 2015/011590).
4. Proposta de resolució de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de
l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
recollida domiciliària, transport i depuració o abocament de fems o residus sòlids
urbans (exp. 2015/011338).
5. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre el seguiment dels serveis, dels
contractes i de les adjudicacions licitades de l'Àrea de Cultura que es troben en vigor
(exp. 2015/011562).
6. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació a fer un inventari dels edificis
públics de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/011595).
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació a fer un inventari de tots els
materials no fungibles de què disposa cada àrea i patronat d'aquest ajuntament (exp.
2015/011593).
8. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d'instar l'equip de govern a acatar l'establert a la legalitat vigent en matèria de
contractació i, en conseqüència, a no continuar infringint l'article 178.1 de la Llei de
contractes del sector públic pel que fa al servei de repartiment de carn de
l'Escorxador Municipal (exp. 2015/011729).
9. Proposta de resolució de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de
l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
clavegueram; i a l'aprovació inicial de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la
taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable a domicili (exp.
2015/011539).
10. Proposta d'aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la prestació del
Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l'Administració local de Menorca
(SISSL), amb efecte de dia 1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018,
d'acord amb l'addenda signada el 23 de novembre de 2015 (exp. 2015/011942).
11. Proposta d'Alcaldia en relació amb l'escrit de renúncia de la Sra. Dávila Buriello com
a regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/012124).
12. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
Intervé la Sra. Alcaldessa: Proposa fer un minut de silenci pels policies morts a Kabul,
(Afganistan) i a la vegada recordar que és una llàstima que passin aquestes coses. Pels dos
policies morts i a tota la població que està patint açò. Si els hi assembla bé, farem aquest
minut de silenci.
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1. Comunicacions d'Alcaldia
Es dóna compte de les comunicacions d'Alcaldia següents:
1.1. Relació de factures de crèdits reconeguts 18/2015 (exp. 2015/011119)
«La Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 25-11-2015, al punt 10, va adoptar, l'acord
següent:
PROPOSTA DE L’ÀREA D´ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 18/2015 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 18/2015 de crèdit reconegut per un import brut
de 6.541,27 € (import líquid de 5.816,77 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament
de l’exercici 2015.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.
El regidor delegat de Serveis econòmics
José López Bosch
Ciutadella de Menorca, 19/11/2015»
1.2. Resolució d'Alcaldia núm. 214/2015 (exp. 2015/011623)
«RESOLUCIÓ DE L’ALCADIA NÚMERO 000214 DE 2015
Assumpte: Nomenament dels membres representants de la Corporació al Consorci
Sociosanitari de Menorca.
Atès l'escrit presentat pel Consorci Sociosanitari de Menorca en el que se sol·licita la
designació dels representants del nostre Ajuntament vocal i suplent.
En virtut de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2
d'abril reguladora de les bases de règim local i de la possibilitat de delegació de
competències;
RESOLC:
PRIMER: Nomenar a la regidora del Servei d'Atenció Social, la Sra. Carolina Cerdà Pons,
com a vocal representant d'aquest Ajuntament a la Junta de Govern del Consorci
Sociosanitari de Menorca.
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SEGON: Nomenar a la tercera tinenta d'alcaldessa i regidora del Servei d'Educació i
Convivència, la Sra. Natividad Benejam Bagur, com a suplent representant d'aquest
Ajuntament a la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Menorca.
TERCER: Donar trasllat de l'acord a l'entitat esmentada i a les persones nomenades.
QUART: Donar compte d'aquest acord al pròxim ple municipal que se celebri
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 02/12/2015»
1.3. Escrit del Consell Insular de Menorca (registre d'entrada 016768 de 10 de
novembre de 2015)
«EL PLE D'AQUEST CONSELL INSULAR, EN SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI
DE 26 D'OCTUBRE DE 2015, ADOPTÀ ENTRE D'ALTRES, L'ACORD SEGÜENT:
SISÈ. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A DIVERSOS
ORGANISMES I INSTITUCIONS
Atès el dictamen que ha emès la Comissió informativa d'Economia, Territori i Serveis
Generals, en sessió de caràcter ordinari de 19 d'octubre de 2015, que diu:
Es dóna compte de la proposta de la Presidència, que diu:
Atès que el passat 4 de juliol de 2015 va prendre possessió la nova corporació del Consell
Insular de Menorca;
Atesa la necessitat de dur a terme una nova designació de les persones que representen el
Consell lnsular de Menorca en diversos organismes i institucions;
Vist l'acord de Ple de data 21 de setembre de 2015 de nomenament de representants de
l'Administració insular en alguns dels esmentats organismes i institucions;
Atès que, a dia d'avui, encara resten pendents de designar algunes de les persones que han
de representar el Consell Insular en aquestes entitats;
Atès que també es considera adient modificar alguns dels representants designats en la
sessió plenària del mes de setembre abans esmentada;
Atesa la normativa vigent que regula el funcionament dels diferents organismes a què es fa
referència en aquesta proposta;
Sotmesa la proposta a votació a la vista del seu resultat (8 vots a favor corresponents als tres
consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i
senyora Sellarès Salvans; als tres consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert,
senyor Florit Gomila i senyora Cabrisas Pons i als dos consellers del Grup PODEMOS,
senyor Ares García i senyora Gómez Estévez; i l'abstenció dels quatre consellers presents
del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i
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senyor Vilafranca Florit), la presidenta declara aprovat per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació, l'acord següent:
SEGON. Modificar l'acord de nomenament de representants adoptat pel Ple en sessió
ordinària de 21 de setembre de 2015 pel que fa als organismes i institucions que
s'assenyalen a continuació, de manera que quedin de la forma següent:
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI PEL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU DE
CIUTADELLA
Titulars:
• Sra. Susana Mora Humbert, consellera executiva cap del Departament d'Ocupació,
Projecció Econòmica, Joventut i Esports
• Sr. Miguel Ángel Milla Fernández, cap del Servei d'Esports
Suplents:
• Sr. Miquel Company Pons, director insular de Projecció Econòmica i Esports
• Sra. Carmen Sunyer Sendra, tècnica dle Serveis d'Esports
TERCER. Comunicar aquest acord a les persones, organismes i entitats interessades.
La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que
corresponguin.
Atentament,
LA SECRETARIA INTERINA
Rosa Salord Olèo
Maó, 30 d'octubre de 2015»
La Sra. Secretària accidental fa evident que la presidenta d'aquest consorci és l'alcaldessa
de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, Sra. Joana Maria Gomila Lluch)
1.4. Escrit de l'Ajuntament al secretari del Fòrum de la Immigració de Balears (registre
de sortida 20945 de 17 de novembre de 2015)
«Sr. Secretari del Fòrum de la Immigració de Balears
C/ Vassallo, 33-B
07703- MAÓ
En resposta al vostre correu de data 06/10/2015, contestat pel mateix mitjà el dia 16/10/2015,
us comunic que la representant de l'Ajuntament de Ciutadella al Fòrum de la Immigració de
Menorca serà la Sra. Carolina Cerdà Pons, amb DNI ********, regidora de Serveis Socials,
Patronat Municipal de l'Hospital, Cooperació Igualtat.
Salutacions,
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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Ciutadella de Menorca, 17 de novembre de 2015»
Els presents acorden de restar-ne assabentats.
2. Proposta d'acord contra la privatització d'AENA i per a la reversió d'aquesta (exp.
2015/011558)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia, de dia 25 de novembre de 2015, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 3
de desembre de 2015, amb els vots a favor del PSM, PSOE i GxC (4), i la reserva de vot del
PP i d'UPCM (3), i que, copiada literalment, diu:
«PROPOSTA D'ALCALDIA
ASSUMPTE: PROPOSTA D'ACORD CONTRA LA PRIVATITZACIÓ D’AENA I PER LA
REVERSIÓ DE LA MATEIXA
Atès que el passat mes de Febrer de 2015, el Govern Central va privatitzar el 49 % d’AENA,
una empresa pública que s’autofinancia amb els seus propis recursos, sent sostenible i amb
beneficis. Només en el primer semestre de 2015 ha obtingut un benefici brut d’explotació per
valor de 826’4 milions d’euros i un benefici net de 275’6 milions d’euros (un increment del
79’9% respecte a l’any anterior.
Atès que AENA entre el 2000 i 2010 va invertir més de 20.000 milions d’euros, només a
l’Aeroport de Menorca 193.679.165 €. Només la T4 de Barajas va costar més de 6.000
milions d’euros, i el Govern del PP ha venut el 49 % per uns 4.300 milions d’euros.
Atès que la privatització d’AENA es va fer sense consens social ni polític i sense cap tipus de
negociació ni amb les comunitats autònomes ni els agents socials, impossibilitant la
participació de les CC.AA.
Atès que AENA és el primer gestor aeroportuari a nivell mundial i que el model en xarxa i
públic ha permès:
•
•
•
•

Afrontar el creixement del tràfic aeri i desenvolupar les infraestructures necessàries
per mantenir la cohesió i vertebració territorial
La prestació d’un servei públic, prioritzant aquest sobre el benefici econòmic.
Tenir els preus més baixos i competitius d’Europa. Els costos de les infraestructures
per les aerolínies són un 47’4 % inferiors a la mitja europea i un 36’4 % inferiors a la
mitja mundial.
No haver necessitat fons públics dels Pressupostos Generals de l’Estat pel seu
funcionament

Atès que els beneficis dels aeroports rendibles permeten el manteniment de tota la xarxa
estatal, inclosos els aeroports deficitaris com el de Menorca, León, Burgos, Pamplona,
Salamanca, Jerez, Còrdova… i així fins a 37 aeroports.
Atès que a Espanya ja existeixen aeroports gestionats de manera privada i que no formen
part de la xarxa AENA:
1. l’Aeroport d’Alguaire a Lleida, impulsat per la Generalitat i que va ser inaugurat el 17
de gener de 2010, ha de tancar la majoria de l’any per la baixa rendibilitat, el seu cost
6

va ser de 90 milions es suposava que passarien de 390.000 passatgers, actualment
tenen un tràfic aproximat de 60.000 persones.
2. L’Aeroport de Ciudad Real, impulsat per la Junta de Castilla la Mancha, amb capital
privat i fons de la Caixa CCM (que recordem va ser la primera entitat financera
rescatada del país) després de vàries dificultats va acabar tancant i actualment està
en procés concursal. El cost d’inversió va ser de 1100 milions i a la darrera subhasta
el preu de sortida era de 80 milions. Va entrar en funcionament el 2008 amb una
previsió de tràfic de 2.000.000 passatgers, en el 2009 el tràfic va ser de 53.357
persones i en el 2010 de 33.530, l’abril de 2012 tancava definitivament.
3. L’Aeroport de Castelló, on fins fa poc, mai havien volat els avions, impulsat per la
Diputació de Castellló, capital privat etc. amb una inversió de 150 milions.
Curiosament la Generalitat Valenciana va fer una adjudicació de l’Aeroport a la
companyia Canadenca SNC-Lavalin, que rebrà uns 25 milions per intentar
rendibilitzar l’aeroport, aquesta empresa està en una “llista negre” del Banc Mundial,
per corrupció.
4. Aeroport de Corvera a Múrcia també impulsat per la comunitat autònoma, no ha
entrat mai en funcionament, construït a 15 kilòmetres l’Aeroport de San Javier, públic
i que no costa ni un cèntim als murcians. L’Aeroport de Corvera ja acumula un deute
de 200 milions i costa als Murcians 22.000 euros diaris només en interessos,
actualment a la CC.AA. s’ha format una comissió d’investigació.
Atès que els aeroports i en especial l’Aeroport de Menorca, tenen un paper estratègic i
fonamental, tant per la mobilitat dels ciutadans, residents i visitants, com per l’economia
insular. La privatització total o parcial d’AENA no només impossibilita qualsevol tipus de
participació de les administracions locals sinó que a més, posa en mans d’interessos aliens al
bé públic, el nostre futur social, econòmic i de connexió, amb una AENA privada total o
parcialment, els interessos dels menorquins es veuen molt greument perjudicats i també
dificulta la possibilitat de tarifes planes o la solució als problemes greus de transport aeri.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella constata que la privatització del 49% del capital d’AENA
ha perjudicat clarament l’interès general no només per la pèrdua de capacitat pública de
decisió que ha comportat sinó també pel greu malbaratament de recursos econòmics públics
que ha significat, com fa evident la ràpida revalorització de les accions, que endemés, ha
anat a parar en gran mesura a fons inversors amb domicili a paradisos fiscals, que han
obtingut unes plusvàlues que van molt més enllà d’allò que els poders públics han de,
sensatament permetre, sobretot si considerem que són precisament, AENA i el Ministeri de
Foment i el Consell de Ministres, els inductors i causants de les mateixes.
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella constata que de la mateixa manera que amb la
privatització d’empreses públiques com les elèctriques o Telefònica el servei no ha millorat, i
en moltes ocasions s’ha encarit, aquestes conseqüència per la nostra insularitat es veuen
agreujades, així mateix les PIMEs que actualment realitzen part de la seva activitat a
l’Aeroport de Menorca, es poden veure desplaçades, igualment les condicions laborals dels
treballadors en els precedents de privatització sempre han empitjorat i per tant baix la qualitat
del servei que reben els usuaris, i ciutadans que utilitzen aquest servei.
Per tot l'exposat, PROPÒS els següents acords :
1. L’Ajuntament de Ciutadella rebutja la privatització del 49 % del capital d’AENA feta
pel Govern d’Espanya i exigeix que no es procedeixi a efectuar cap ampliació més
de privatització dels aeroports d’AENA per les greus conseqüències que açò pot
comportar per a l'economia de Menorca així com per a l’exercici, de manera
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equitativa i justa, del dret a la mobilitat per part dels ciutadans i ciutadanes de
Menorca.
2. L’Ajuntament de Ciutadella insta al Govern d’Espanya, d’acord amb l’article 128 de la
Constitució Espanyola a estudiar la recuperació pública del capital d’AENA fins ara
privatitzat, d’acord amb l’interès general, la funció social i la dinamització de
l’economia insular a més de considerar els efectes negatius sobre els legítims
interessos de la societat.
3. L’Ajuntament de Ciutadella remetrà aquesta proposta al Govern Balear, a la FELIB i
la FEMP així com a AENA, el Ministeri de Foment i el Govern Espanyol, pel seu
coneixement.
Ciutadella, 25 de novembre de 2015
La batlessa
Joana Gomila Lluch»
Intervé la Sra. Alcaldessa: A la Junta de Batles celebrada el mes de novembre, el sindicat
Comissions Obreres va venir a explicar-nos en aquell marc en quina situació estava aquesta
empresa pública d'AENA i el que representava la seva privatització i llavonses a la Junta de
Batles es va decidir que faríem a tots els ajuntaments i en el Consell Insular de Menorca una
proposta d'acord contra aquesta privatització d'AENA, que és la que tenen avui vostès a
l'ordre del dia. Llanvonses el que es duu a aprovació és rebutjar la privatització del 49 % del
capital d'AENA, feta pel govern d'Espanya i exigeix que no es procedeixi a efectuar cap
ampliació més d'aquesta privatització. L'Ajuntament insta el govern d'Espanya, d'acord amb
l'article 128 de la Constitució, a estudiar la recuperació pública del capital d’AENA que ja s'ha
privatitzat, i que l'Ajuntament remeti aquesta proposta al Govern Balear, a la FELIB i a la
FEMP així com a AENA, el Ministeri de Foment i el Govern Espanyol, per al seu
coneixement. De fet, el passat mes de febrer del 2015, el govern central va privatitzar aquest
49 % d'AENA, una empresa pública que s'autofinança amb els seus recursos, sent sostenible
i amb beneficis. Només en el primer semestre del 2015 ha obtingut un benefici brut
d'explotació per valor de 826,4 milions d'euros i un benefici net de 275,6 milions d'euros. Amb
els beneficis dels aeroports rendibles permeten el manteniment de tota la xarxa estatal,
inclosos aquells aeroports deficitaris com poden ser el de Menorca, el de León, el de Burgos,
Pamplona, i així fins a 37 aeroports. La privatització d'AENA es va fer sense cap consens
social ni polític i sense cap tipus de negociació ni amb les comunitats autònomes, ni amb els
agents socials, impossibilitant així la participació de les comunitats autònomes. Per altra
banda, a Espanya ja coneixem l'existència d'aeroports gestionats de manera privada i que no
formen part d'aquesta xarxa d'AENA que, realment no tenen un gran rendiment, com pugui
ser l'aeroport d'Alguaire a Lleida, l'aeroport de Ciudad Real, l'aeroport de Castelló, o
l'aeroport de Corbera. Els aeroports, i en especial l'aeroport de Menorca, tenen un paper
estratègic i fonamental tant per la mobilitat dels ciutadans, residents i visitants, com per
l'economia insular. La privatització total o parcial d'AENA no només impossibilita qualsevol
tipus de participació de les administracions locals, sinó que a més posa en mans d'interessos
aliens el bé públic, el nostre futur social, econòmic i de connexió, amb una AENA privada,
totalment o parcial, els interessos dels menorquins es veuen greument perjudicats, i també
dificulta la possibilitat de tarifes planes, o la solució dels problemes greus en el transport aeri
amb la privatització de les empreses públiques com són les elèctriques o telefòniques, ja hem
vist que açò no servia per millorar el servei, sinó que moltes vegades els ha encarit pel que fa
respecte dels ciutadans. I per tot açò és perquè s'ha proposat aquests tres punts que he dit al
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principi de la meva exposició.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Primer de tot, em sap greu tornar a rompre el protocol, però
nosaltres el que volem fer des del nostre grup municipal és un rebuig i un suport al president,
i en aquest cas cap del Partit Popular, el Sr. Mariano Rajoy, que va rebre ahir una agressió, i
des del nostre grup municipal vagi el suport i el rebuig contra aquesta i qualsevol tipus de
violència que se pugui donar a Espanya i a qualsevol altre lloc. Després en relació ja a
aquesta moció faríem un vot d'abstenció, entre altres coses, perquè entenem que aquesta
semi privatització d'AENA, segueix estant en mans públiques el poder de decisió i es va fer
en el seu moment per unes causes de força major com són les econòmiques, per intentar,
d'alguna manera, que l'estat recabàs doblers. Entenem que AENA és una empresa que té un
superàvit anual, però açò no vol dir que amb aquesta semi privatització s'hagi pogut fer front,
amb un ingrés important, a una sèrie de despeses i de situacions difícils que hi havia al
nostre país i, per tant, podem compartir un poc la filosofia d'aquesta privatització feta fins al
49 %. La situació dels aeroports que no són de la xarxa d'AENA, són diferents de la que hi ha
a Menorca, són aeroports que al millor no són prou rendibles, perquè en tenen d'altres que
estan molt a prop realment, i possiblement aquí sigui una de les dificultats. Entenem que a
Menorca, és l'únic aeroport que hi ha a l'illa i que per tant és l'únic que tenim, i amb açò no
volem dir que aquestes inversions que s'han fet per aquí i per allà estiguin ben fetes.
Nosaltres hem de defensar el nostre aeroport, hem de defensar que la gestió sigui pública
amb aquest 51 %. Hi ha parts de la moció que podem compartir com és el que no vaig més
enllà aquesta privatització a fi de no perdre, jo crec que, les rendes d'AENA i, per tant açò
són els arguments que nosaltres tenim de l'abstenció.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Sobre el primer tema que ha introduït el Sr. Juanjo Pons, nosaltres
des d'UPCM direm des del rebuig a moltes de les polítiques que ha fet el Sr. Rajoy, des
d'aquest rebuig, i des del rebuig a moltes de les actituds del PP, com per exemple, no fa
massa que el portaveu d'un ajuntament seu a Madrid acusava a la Sra. Begoña Veñacis, la
portaveu de Ciutadans de Madrid d'atracarse de bollos i altre coses pintoresques en les que
no entrarem a fons ara, però bé. O dir coses com, o suggerir que Ciutadans vol fer un
tripartit, nada menos que amb Podemos, del que estem molt enfora. Feta aquesta petita
introducció sobre el tema i que ha introduït, sí que pensam que s'ha de rebutjar totalment la
repugnant agressió que va patir el Sr. Rajoy perquè, evidentment, totes les persones són
dignes de respecte. Que s'agredeixi a una persona per les seves idees o pel seu càrrec,
consideram que està fora de tot lloc. Quant en aquest cas puntual i en aquesta agressió, ens
solidaritzam a nivell personal amb el Sr. Rajoy i que, evidentment, és totalment condemnable
i que no té cap tipus de justificació quant en el fet en si. Després nosaltres sí que farem un
vot favorable en aquesta moció perquè quan es diu que hi havia unes necessitats, no
acabam d'entendre d'on venen aquestes necessitats, quan resulta que el Partit Popular va
trobar un deute públic de 950.000 milions d'euros, i que ha fet és passar-la a 1 bilió 450.000
milions, augmentant 500.000 milions en una sola legislatura, que és més d'un ters del deute
total. Nosaltres no entenem aquestes fórmules, a pesar que ens volen convèncer des del
Partit Popular del bé que ho fan tot, no entenem que estem amb més retallades, més
privatitzacions, més precarietat en la feina, perquè a nosaltres quan ens rallen de la creació
de feina, pensam que estan rallant d'una feina precària, i a més la realitat és que encara que
hi hagi manco atur, hi ha manco afiliacions a la Seguretat Social que fa quatre anys encara.
Per açò com que no la veiem en aquesta necessitat, o tal vegada, aquesta necessitat sorgeix
de polítiques molt equivocades. Nosaltres estem d'acord amb aquesta moció, com he dit,
perquè no creiem que tot hagi de ser públic, ni que tot hagi de ser privat, creiem que l'ideal és
tenir un model que combini les dues coses la manera de gestionar pública. El que sí que
veiem de fa molts anys és que successius governs tant del PSOE com del Partit Popular,
duen aquestes polítiques normalment de privatitzacions. Tant és així, que fa uns anys hi
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havia l'Institut Nacional d'Indústria, hi havia un munt d'empreses públiques, hi havia molta
participació pública en sectors estratègics, com és l'electricitat, com era telefònica, etcètera,
etcètera, i açò, desgraciadament, any rere any s'ha anat retrocedint, i aquests sectors
estratègics estan ja quasi en mans privades, si no hi estan totalment. Pensam que és una
passa bastant endarrere quant al servei, perquè només es mira la part econòmica i hi ha
zones com Menorca que ho pateixen, les línies rurals, per exemple, els transformadors rurals
estan que cauen, el que no dóna doblers va malament. Nosaltres també no entenem com no
es destinen recursos a solucionar problemes com el del transport aeri, i en canvi es fan
aeroport com els que se citen en aquesta moció, que són un disbarat econòmic, tant pel cost
de construcció com pel seu manteniment. D'un dels aeroports que ha citat l'alcaldessa, des
d'ara, fins al mes d'abril, surten tres vols setmanals, des d'aquestes dates, des de fa un mes
ja, fins al mes d'abril, tres vols cada setmana. O sigui, han fet un aeroport que ha costat més
de 100 milions d'euros, que té un manteniment amb cost astronòmic en relació a aquests tres
vols. Com que estem totalment d'acord amb l'esperit de la moció farem un vot favorable.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Respecte al rebuig de la violència, evidentment, no només amb un
acte com aquest que creiem que s'ha de rebutjar, sinó amb qualsevol acte de violència. Ahir
era que sentíem que una jove de quaranta i pocs anys, que també havia estat assassinada
pel seu company jove, el trist és que sigui gent tan jove i, per tant, rebutjam el que li ha
passat al Sr. Mariano Rajoy, per descomptant, com rebutjam qualsevol altre tipus de violència
que es produeixi a qualsevol persona, sigui de la condició que sigui. Per altra banda, el que
comparteix amb el Sr. Joan Triay que no es va fer força major, per què per exemple, el valor
d'AENA en el 2010, en plena crisi, era de 30.000 milions d'euros, i el que es va ingressar per
la privatització va ser 4.300 milions. Per tant, estem molt enfora d'haver ingressat cosa, fins i
tot una part molt petitona del seu valor. Per tant, que fos per força major, i que per força major
venguem AENA, i a més el venguem regalat. Crec que quan un té un força major, el que fa
és posar en valor el que té, perquè sigui possible tenir el màxim d'ingressos possibles. El fet
d'aquests aeroports que hem citat no siguin rendibles perquè n'hi ha de molt a prop,
precisament és que si n'hi ha de molt a prop, ja no s'havien ni d'haver construït, perquè les
despeses que els hi han donat, no és de caixó, a més el que comentava el Sr. Joan Triay.
Vull dir, la realitat d'aquests aeroports tots la coneixem, perquè han estat prou en els mitjans
de comunicació. Només dir que la proposta d'acord, senzillament, l'únic que fa és, d'alguna
manera, intentar que aquesta empresa pública, segueixi sent pública de veritat, que els
serveis no es malmetin pels ciutadans, que puguem arribar aconseguir tenir una tarifa plana,
que és més fàcil si és públic que si és privat, a poder fer la cogestió d'aquests aeroports que
també és molt més fàcil si és públic que si és privat, i és cert que de moment amb un 51%
encara tenim més poder públic que no privat, amb açò té tota la raó, però és evident que hem
d'intentar que tots aquests serveis que, realment, donen un servei en el cas de Menorca
imprescindible, haurien d'estar en mans públiques, com ja havíem comentat amb el tema de
telefònica, o de l'electricitat, en el moment que passen a mans privades, començam passanthi molt poquet, un 10, un 20 o un 30, fins que ho arriben a tenir tot i llavonses tot allò que no
és rendible no paga la pena. Tenim un exemple clar aquí a Ciutadella amb el tema de la fibra
òptica al nucli antic. L'Ajuntament dóna permís perquè posin la fibra òptica, i l'únic que se li
diu és que compleixin el pla parcial, com fan tots els ciutadans, i llavonses ells et diuen, idò si
jo he de fer obra civil, no ho faig perquè no em convé. Per tant, de fet, en aquest cas no
prima l'interès general que és que tots els ciutadans tinguem opció, si volem, a tenir fibra
òptica, sinó que ha primat el seu interès econòmic. I per tant, tot el que estigui que siguin
empreses públiques que tenguin, que com aquesta està dient, no tenen prou recursos, no
tenen beneficis o tenguin dèficit, el que ho ha de seguir mantenint és l'estat.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Agrair el suport dels grups en aquesta acció de l'altre dia. També
seré molt breu, entenem que som models, o maneres d'entendre la situació un poc diferent,
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coincidim en bastants aspectes. Entenem que per Menorca, és un dels punts cabdals tenir un
aeroport amb una gestió que pugui, d'alguna manera dependre i poguí tenir sensibilitat de
cara als menorquins, però també hi ha qüestions que depenen molt més de nosaltres com
que seguem un destí atractiu fins aquí on creguem que ho hem de ser i amb la línia turística
que creguem que ho hem de fer, perquè hi hagi una demanda que faci que, d'alguna manera,
aquesta por que tenim a què l'aeroport tanqui o no, sigui un poc més depenent de nosaltres.
És evident que hi ha molt de camí per recórrer i nosaltres, en tot cas, també estem a favor
que no vagi més enllà del 49 %, però com que dins el que és aquesta moció també hi ha
altres qüestions que sí que hem entès el fons, com és aquesta de la sortida a borsa diguem,
o d'alguna manera, que es privatitzàs una part del seu capital. Hi va haver una primera
sortida que no va tenir ofertes, per tant, el preu es va haver de davallar, el preu era superior
inicialment, i açò és la realitat i Espanya, en aquells moments, seguia tenint necessitat
d'ingressar doblers per poder fer front a una sèrie de despeses que tenia de molts anys
endarrere, i que el dia d'avui segueix tenint. Quant al comentari que ha fet el Sr. Triay de
l'increment del deute. Jo li vaig intentar explicar a la comissió informativa, i sé que me va
entendre, i jo entenc que és molt difícil aturar una maquinària com la de l'estat espanyol d'un
dèficit zero, a on tots els països i totes les administracions voldrien els compromisos adquirits
i la inèrcia que duu, o l'administració era molt gran, però bé, d'alguna manera aquest dèficit
que hi havia anys endarrere, s'ha anat reduint amb l'esforç i la feina de tots, és evident. I aquí
amb mesures, baix el nostre punt de vista, crec que encertades, de polítiques encertades,
ens han dut aquí. Que hauria passat si ho haguéssim fet d'una altra manera? No ho sabem,
ni ho sabrem, crec. No, perquè la realitat és que s'ha fet d'aquesta manera i estem amb una
situació que s'està reconduint. És evident que encara, avui en dia, tancam el país amb dèficit,
però també és evident que són dèficits molt menors, però açò igualment fa que el dèficit
conjunt de l'estat, i per tant el deute vagi incrementant, però entenem que d'una manera
controlada. Que segueix sent molt gran però que, d'alguna manera vam revertir una
tendència i una inèrcia que hi havia d'anys anteriors. Un poc és per açò que hi ha hagut
aquesta necessitat d'ingressar doblers per fer front en aquesta falta de doblers.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Creiem que hi havia altres mesures per prendre, com eliminar
diputacions, eliminar el Senat, i moltes altres des del nostre punt de vista i de diferents tipus.
Però, efectivament, vostè l'altre dia em va explicar a la comissió, i jo ho vaig entendre
perfectament el que em va explicar. Me va dir vostè que hi havia 90 mil milions d'aquests que
provenien del deute del Sr. ZP. Jo ja sé que quan barata un govern sempre s'eludeix a què
troben deutes i herències anteriors [uns segons de la gravació no queden enregistrats] i així
resulta que en queden, l'increment ha estat de 500 mil milions, queden 410 mi milions d'euros
d'increment del deute. Jo no crec que sigui d'una manera controlada. Jo llegeix per la premsa
a molts d'articulistes que diuen que ens hem endeutat a nosaltres, no, als nostres fills i als
nostres néts. Jo ho llegeix en articles especialitzats d'economistes, no de periodistes que
opinen, de llicenciats, de professors en econòmiques. El que diuen és que no ens han
endeutat a nosaltres, sinó als nostres fills i als nostres néts. Per nosaltres no és controlat. De
tota manera, quan fos veritat, que no ho dubt que hi hagués 90 mil euros del Sr. ZP, segur
que va trobar alguns ell d'anteriors, però, quan fos veritat, seria exactament 90 mil, damunt
500 mil, seria un 18 %. Si vostès en van heretar 90 mil del total de 500 mil milions, seria un
18 %, l'altre 82 %, 410 mil milions d'euros. Traduït, 102, sense contar el que diuen que ve del
Sr. ZP, 102.500 milions d'euros anuals, per nosaltres un fracàs total i absolut, i el deute
creiem que està totalment descontrolada. I per acabar, nosaltres pensam que els nostres
beneficiaris de la privatització d'AENA, han estat els accionistes. Dins enguany es
publicaven, no fa tant a la premsa, com havien evolucionat la cotització d'aquestes accions,
el que donava a entendre que s'havia mal venut, a més, açò ho ha comentat l'alcaldessa,
però jo hi estic d'acord. Però per nosaltres el pitjor no és que s'hagi mal venut, que també és
fort, el pitjor és que pensam que no s'han de privatitzar sectors estratègics com és aquest
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que afecten en els serveis dels ciutadans i altres coses sí que, tal vegada, es poden
privatitzar, i a la vegada es fan disbarats com els esmentats de tots aquests aeroports, que ja
li he comentat que a un d'ells durant mig any, surten tres vols setmanals.
Acord
Es passa a votació la proposta; per catorze (14) vots a favor, els del Sr. José Antonio
JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ BOSCH,
del Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan
Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ PONS, del Sr. Joan SALORD JUSTO,
de la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO, de la
Sra. Georgina DÁVILA BURIELLO, del Sr. Juan TRIAY LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT
PONS i de la Sra. Alcaldessa; i sis (6) en contra, els del Sr. Joan Josep PONS ANGLADA, de
la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ, del Sr. Juan David BENEJAM ESCANELLAS, de la Sra.
Rita María LORENTE TALTAVULL, de la Sra. Nuria TORRENT PALLICER i del Sr. Juan
CARRASCO DOMINGO, s'acorda aprovar la proposta.
3. Proposta d'instar el Govern de les Illes Balears i el CIM per tal que els alumnes de la
UIB de Palma que no estan empadronats en aquest municipi tenguin les mateixes
bonificacions en el transport urbà que els estudiants que estan empadronats a Palma
(exp. 2015/011590)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei d'Educació i Convivència
de l'Àrea Socioeducativa, de dia 1 de desembre de 2015, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de desembre de 2015,
amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1), d'UPCM (1); i la reserva de vot
del PP (2), i que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA D'INSTAR EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I EL CIM
PER TAL QUE ELS ALUMNES DE LA UIB DE PALMA QUE NO ESTAN EMPADRONATS
EN AQUEST MUNICIPI TENGUIN LES MATEIXES BONIFICACIONS EN EL TRANSPORT
URBÀ QUE ELS ESTUDIANTS QUE ESTAN EMPADRONATS A PALMA
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella ha iniciat el procediment per a l'aprovació d'un conveni
de col·laboració amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca per poder subvencionar el 60 % del
cost dels trajectes d'anada i tornada al campus de la UIB de Palma als estudiants de
Ciutadella en aquesta universitat;
Vist que els estudiants de la UIB que estan empadronats a Palma gaudeixen de descomptes
en el transport urbà, entenem que és just que tots els estudiants universitaris de la UIB que
resideixen a Palma, tot i no estar-hi empadronats perquè són d'altres pobles o illes, han de
poder gaudir dels mateixos avantatges;
Atès que no es poden discriminar els estudiants per raó del municipi on estan empadronats i
per tal de poder donar els mateixos drets a tots els estudiants de la UIB del campus de
Palma, convindria que s'impliquessin les administracions amb la possibilitat de signar, per
exemple, un conveni entre el Govern Balear i l'Ajuntament de Palma amb l'empresa de
transport urbà;
Atès que aquest és un problema que afecta els estudiants d'altres municipis de Menorca;
Atès des de l'Ajuntament de Ciutadella es volen impulsar polítiques que afavoreixin que els
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joves ciutadellencs cursin estudis universitaris;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Instar el Govern de les Illes Balears perquè subvencioni part del cost del transport urbà dels
estudiants de la UIB que resideixen a Palma, tot i no estar-hi empadronats, per tal que puguin
gaudir dels mateixos avantatges que els estudiants que estan empadronats a Palma.
Instar el Consell Insular de Menorca per tal que doni suport a aquesta proposta i la faci
extensiva per als estudiants de tota l'illa de Menorca.»
Intervé la Sra. Benejam Bagur: Que dóna lectura íntegra a la proposta.
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Nosaltres votarem a favor, perquè és evident que és una
proposta en positiu, sobretot que pugui beneficiar a qualsevol alumne de Menorca i de les
illes més menors com Eivissa i Formentera i tot el que sigui contribuir en aquesta igualtat de
condicions per a qualsevol estudiant de les illes, ho veiem amb bons ulls, per tant, votarem a
favor.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Vam dir que ens semblava molt bé la proposta. És un greuge
comparatiu pels estudiants d'aquí i ho votarem a favor.
Intervé la Sra. Benejam Bagur: Agrair els vots a favor del PP i d'UPCM.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (20 vots dels membres
presents).
Intervé la Sra. Alcaldessa: Abans de seguir si els assembla bé el punt número 4 i número 9
es poden discutir a la vegada? Perquè més o manco el fons de la qüestió és la mateixa, i
haver de fer doble debat. Llavonses el que faríem primer de tot és incloure el punt número 9
a l'ordre del dia perquè no estava dictaminat. Votaríem la inclusió i després duríem a debat el
punt 4 i el punt 9 conjuntament i llavonses faríem les votacions per separat. S'aprova per
unanimitat la inclusió del punt 9 a l'ordre del dia.
4. Proposta de resolució de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de
l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
recollida domiciliària, transport i depuració o abocament de fems o residus sòlids
urbans (exp. 2015/011338)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat d'Hisenda i Gestió Tributària de l'Àrea
d'Organització i Seguretat ciutadana, de dia 3 de desembre de 2015, que va ser dictaminada
a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 3 de
desembre de 2015, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM),
que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: Resolució de la reclamació formulada pel Sr. Antonio JUANEDA ANGLADA,
en representació de la FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE MENORCA,
de data 23-11-15, registre d'entrada núm. 1889, de 24-11-15, contra l'aprovació provisional de
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la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la prestació del
servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i residus sòlids urbans.
INFORME: Vista la reclamació formulada pel Sr. Antonio JUANEDA ANGLADA, en
representació de la FEDERACIÓ DE LA PETITAT I MITJANA EMPRESA DE MENORCA
contra la modificació de l'ordenança fiscal més amunt assenyalada.
Atès l'informe emès per l'Interventor Municipal que s'acompanya a la present proposta i del
que es dedueix que la modificació proposada s'adequa a la normativa reguladora de les
taxes per a prestació de serveis i especialment al disposat a l'article 25 de l'RDL 2/2004 de 5
de març mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Atès així mateix que per part d'aquest equip de Govern es creu convenient adequar al màxim
possible els costos dels serveis als ingressos que aquests generen per tal que no es
produeixin en un moment determinat pujades molt elevades degudes a l'existència de
diferències importants entre els costos i els ingressos d'un mateix servei, la qual cosa
constitueix juntament amb el compliment del contracte a l'hora d'aprovar nous vehicles
afectes al servei, el motiu de la modificació acordada.
Per tot l'exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents acords.
PRIMER: Estimar parcialment la reclamació formulada contra la modificació de l'Ordenança
fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida a domicili,
transport i depuració de fems i residus sòlids urbans, deixant sense efecte l'increment derivat
de l'aplicació de l'IPC.
SEGON: Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança núm. 13 relativa a la taxa per a
la prestació del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i residus sòlids
urbans de conformitat amb els informes econòmics-financers que s'acompanyen a
l'expedient, mitjançant els percentatges d'increment fixats en l'aprovació inicial.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.»
Intervé el Sr. López Bosch: Vista la reclamació formulada en temps i forma pel Sr. Antonio
Juaneda Anglada, en representació de PIME MENORCA contra la modificació de
l'Ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus, en el
sentit que consideren que no queda prou justificat a l'expedient aquesta modificació de
l'Ordenança. Atès l'informe emès per l'interventor municipal que s'acompanya a la present
proposta i del que es dedueix que la modificació proposada s'adequa a la normativa
reguladora de les taxes per a prestació de serveis i especialment al disposat a l'article 25 de
l'RDL 2/2004 de 5 de març, on s'indica que les taxes s'establiran a la vista d'informes tècnic
econòmics, on es posi de manifest el valor de mercat i el cost del servei en qüestió. Atès que
els serveis econòmics municipals, han elaborat aquests informes tècnic econòmics que es
demanen i atès així mateix que per part d'aquest equip de Govern es creu convenient anar
adequant els costs dels serveis prestats als ingressos que aquests generen. Per tot l'exposat,
qui subscriu proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents acords: Estimar parcialment la
reclamació formulada contra la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la
taxa per a la prestació del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i
residus, deixant sense efecte l'increment derivat de l'aplicació de l'IPC. Aprovar definitivament
la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa de recollida i tractament de
residus sòlids urbans de conformitat amb els informes tècnics econòmics que s'acompanyen
a l'expedient, mitjançant els percentatges d'increment fixats en l'aprovació inicial.
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La següent proposta, corresponent al punt 9, continua la intervenció del Sr. López Bosch:
Vista la reclamació presentada, també en temps i formes per la Sra. Núria Torrent Pallicer, en
representació del GRUP MUNICIPAL POPULAR contra les modificacions de les ordenances
fiscals 14 i 17 de prestació de servei de clavegueram i reguladora del servei de
subministrament d'aigua potable, al·legant que no es pot revisar una taxa d'acord amb l'IPC,
tal com s'indica a la Llei de desindexació de l'economia espanyola que va entrar en vigor dia
12 d'abril d'enguany. Atès que tant l'interventor municipal com l'enginyer municipal han
elaborat els informes corresponents que s'acompanyen a la present proposta. Per tot
l'exposat qui subscriu proposa al Ple el següent acord: Estimar parcialment la reclamació
contra la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14 i número 17 deixant sense efecte
l'increment derivat de l'aplicació de l'IPC. I en segon punt: Aprovar definitivament la
modificació de les referides ordenances tot de conformitat amb els informes econòmicfinancers que s'acompanyen en l'expedient, mantenint els percentatges d'increment fixats en
l'aprovació inicial.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: Vagi per endavant una felicitació als serveis tècnics i
econòmics de la casa, perquè els informes que han fet, a banda que estem convençuts que
els han dut molta feina, han estat fets a consciència i demostren els grans professionals que
tenim. Gràcies per la bona feina i reiterar la nostra felicitació. Felicitar a l'equip de govern
que, al final, heu entrat en raó i ens heu fet cas. Ens ha costat, hem hagut d'esperar dos
mesos i arribar, fins i tot a les al·legacions, però en el darrer minut, finalment, heu vist el que
ja us vam comentar en el ple del mes d'octubre, que no es poden pujar les taxes en base de
l'IPC, i que el que s'ha de fer és demanar un informe tècnic econòmic. Novament, gràcies per
fer-nos cas. I ara que ja tenim els informes damunt la taula podem començar a xerrar del cost
real del servei, i ara ens adonem que tenim un dèficit tarifari, perquè el que queda clar amb
l'extens i detallat informe, fet pels serveis tècnic econòmics de la casa, és que aquest
Ajuntament té un forat amb les taxes municipals. La taxa de fems, segons els informes, deixa
un dèficit de 144.000 euros, la taxa d'aigua de 9.900, i la de clavegueram és de 8.000. L'any
2016 aquest Ajuntament tirarà en els fems 162.000 euros. I ara que fem? Hem d'aprovar les
taxes tal com estan i no passa res, perquè volíem actualitzar la taxa, segons l'IPC, un 3,3,
però ens donam compte que no podem. Clar, com que tenim les taxes aprovades inicialment,
els pressupostos també, idò mira saps que? Actualitzarem la taxa un 3,3 perquè sí. Bé,
perquè sí, no, perquè ens diuen que ja no la pujaran en base per mor de l'IPC, sinó que la
pujaran un 3,3 per cobrir algo de la despesa, m'estic referint a les taxes d'aigua i
claveguerams, les de fems són percentatges que ja els coneixem. Perquè clar, si els pujassin
més, castigaríem més la malmesa economia dels ciutadellencs. Idò, permeti'm per favor que
els digui que ens dóna la sensació que açò són excuses. Per començar la puja del 3,3 %,
segons l'IPC, la van fer vostès de forma errònia i els hi vam dir que el que havien de fer era
encarregar un informe tècnic econòmic, van continuar fent uns pressupostos en base en
aquesta puja i els vam advertir que no es podia fer. Hem d'esperar dos mesos i arribar a les
al·legacions perquè vegin que, efectivament, no es pot fer, i ara ens diuen que no pujaran
segon l'IPC, sinó perquès sí. Com que se n'ha donat compte que sí que s'ha de fer informe
tècnic econòmic, els han hagut de demanar deveres, i els torn a dir que estan fets a
consciència, amb molta professionalitat, i ens entreguen l'informe dels fems, ara fa quinze
dies a la Comissió Informativa, i el d'aigua i clavegueram ens els donen aquest dilluns, just
ara fa tres dies. A nosaltres ens dóna la sensació que hi ha una certa improvisació darrera tot
açò, i el problema que trobam nosaltres és que aquesta improvisació és la que pugui
entendre el ciutadellenc. I a més quant a la Comissió Informativa ens diuen que saben que
l'Ajuntament perdrà duros amb aquestes taxes, però que deixarà les puges com s'havien
aprovat inicialment, per, repeteix, no malmetre la butxaca del pobre ciutadellenc. I açò no els
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preocupava quan van pujar l'IBI? A jo m'agradaria que ho diguessin ben clar, no passa res si
vostès s'han equivocat, no passa res, però, per favor, no ens intentin convèncer de coses
que no són. Per a nosaltres és una puja feta sense cap ni peus, és aleatòria, no està
argumentada, i no es correspon a la realitat. Sí que els hi demanaríem un vot per separat
dels punts de les propostes, perquè en el nostre grup ens agradaria votar a favor en els
primers punts, les estimacions de les al·legacions, però de cap manera votarem a favor a les
aprovacions definitives.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Primer de tot, i per variar, felicitaré al Partit Popular, cosa que no sé
si he fet mai encara. Tenen raó quant a què s'havien de fer aquests informes i quan a què així
com està la legalitat en aquest moment no es podia pujar l'IPC. I com que quasi és la primera
vegada que veig endevinar una cosa d'aquest tipus, idò els hi he de dir que bona feina fins
aquí. Després nosaltres no podem compartir l'afirmació que ha fet el Sr. Benejam que
l'Ajuntament tirarà en els fems doblers, perquè segons la legalitat vigent, les taxes han de
cobrir l'import del servei, com a màxim. Però per nosaltres, atesos els imposts que es paguen
i tenint en compte les funcions de l'Ajuntament, que hi hagi un dèficit [uns segons de la
gravació no queden enregistrats] que arribin a cobrir la despesa, a banda que està dins la
legalitat, per nosaltres com que el final el beneficiari és el poble de Ciutadella, de cap manera
és tirar doblers en els fems. Una altra cosa és que l'Ajuntament com a institució no tengui un
equilibri d'ingressos amb aquestes taxes concretes, però per nosaltres mai és tirar doblers
als fems. Després vostè ha rallat de pujades de l'IBI a veure en què pensaven o no pensaven
quan van pujar l'IBI, jo açò ho puc compartir un poc però jo hauria de demanar què pensaven
en el Partit Popular quan en una legislatura van tirar 100 mi euros amb lotes de Nadal, per
posar un exemple. O podria demanar què pensaven en el Partit Popular, quan, per posar un
altre exemple, quan arriba Nadal, omplien de flors de Pasqua (aquestes flors vermelles, no
son botànic jo, en floristeria no hi entenc massa), tots i cada un dels despatxos que hi havia
aquí. No seguiré amb exemples en què pensava el Partit Popular infinitament més grossos
que aquests, o podria demanar en què pensava un regidor de Serveis Socials, del Partit
Popular, que és l'únic regidor de la història d'aquest ajuntament que cobrava més de 300
euros per presidir cada sessió del Patronat de l'Hospital, un cas únic en la història de
Ciutadella. Només hi va haver una legislatura, la legislatura 2003-2007, com vam descobrir
nosaltres després. No era massa mal de descobrir, perquè eren acords presos aquí. Però
l'únic regidor de la història de Ciutadella que va cobrar més de 14 mil euros en una
legislatura per presidir sessionetes d'una hora del Patronat, era del Partit Popular. O en què
pensaven quan, després d'haver criticat molt durament a l'esquerra perquè s'havia fet unes
puges de sou, van arribar i es van pujar un 70 damunt el que trobaven excessiu. O sigui, no
abundaré en el que pensaven moltes vegades, però el que he dit, en aquest cas han fet una
bona feina quant a açò, creim que en benefici de tots i que es compleixi la legalitat, i en
aquest sentit l'hem de felicitar.
Intervé el Sr. López Bosch: Només faré un petit comentari. Me'n record que el dia de la
Comissió Informativa, realment sí que es va comentar que si l'expedient s'hauria
d'acompanyar d'un informe d'Intervenció, se'ls va dir que hi era, se'ls va enviar, i no record
que haguéssiu dit el contrari, si estava bé, si era suficient o no. No vau dir res. Van passar
dues setmanes, ve la proposta a Ple, i a la proposta del Ple, també jo record que es va
començar a discutir si era un 3, o si era un 2,5 o si era un 2,8, però en cap moment es va dir
si l'IPC era un motiu o no prou suficient per haver de modificar una taxa. Discutíem els
imports, però no si ho era o no ho era; vull dir, des del primer dia no. M'ha dit açò, i com que
també creim que les coses s'han de fer bé, ni que sigui a la segona, estimam l'al·legació. Si
la Llei d'indexació diu que no es pot fer en base a l'IPC, idò no es fa. En base a la Llei diu que
s'han de fer uns estudis econòmics, s'han fet, i per açò s'han fet, i com que ho hem fet bé,
digui ni que sigui a la segona, però no digui que des del primer dia s'ha dit, perquè no.
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Intervé el Sr. Benejam Escanellas: Gràcies, Sr. Triay.
Intervé el Sr. Triay Lluch: De res.
Intervé la Sra. Alcaldessa: A la votació ho farem d'acord amb la petició del Sr. Benejam, de
votar per separat a les dues propostes el primer punt i el segon punt.
Es passa a votació primerament la moció conjunta que correspon al punt número 4 de
l'ordre del dia i seguidament es procedeix a la votació de la proposta que correspon al
punt número 9 de l'ordre del dia i que queda reflectida al punt corresponent.
Acord
Es passa a votació el primer punt de la proposta d'estimar parcialment la reclamació
formulada contra la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa
per a la prestació del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i
residus sòlids urbans, deixant sense efecte l'increment derivat de l'aplicació de l'IPC,
que s'aprova per unanimitat (20 vots dels membres presents).
Es passa a votació el segon punt de la proposta d'aprovar definitivament la modificació
de l'Ordenança núm. 13 relativa a la taxa per a la prestació del servei de recollida a
domicili, transport i depuració de fems i residus sòlids urbans de conformitat amb els
informes econòmics-financers que s'acompanyen a l'expedient, mitjançant els
percentatges d'increment fixats en l'aprovació inicial; per dotze (12) vots a favor, els del
Sr. José Antonio JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José
LÓPEZ BOSCH, del Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ, de la Sra. Noemí CAMPS
VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ PONS, del
Sr. Joan SALORD JUSTO, de la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio
SERVERA MORENO, de la Sra. Georgina DÁVILA BURIELLO, i de la Sra. Alcaldessa; i vuit
(8) abstencions de vot les del Sr. Joan Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María
BAGUR LÓPEZ, del Sr. Juan David BENEJAM ESCANELLAS, de la Sra. Rita María
LORENTE TALTAVULL, de la Sra. Nuria TORRENT PALLICER i del Sr. Juan CARRASCO
DOMINGO, del Sr. Juan TRIAY LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS, s'acorda aprovar el
segon punt de la proposta.
5. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre el seguiment dels serveis, dels
contractes i de les adjudicacions licitades de l'Àrea de Cultura que es troben en vigor
(exp. 2015/011562)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal del PP de dia 30 de novembre de 2015,
amb registre d'entrada telemàtic núm. 018113 de dia 30 de novembre de 2015, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de
desembre de 2015, amb el vot a favor del PP (2) i les reserves de vot del PSM (2), del PSOE
(1), de GxC (1) i d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL SEGUIMENT
DELS SERVEIS, CONTRACTES I ADJUDICACIONS LICITADES DE L’ÀREA DE
CULTURA QUE ES TROBEN EN VIGOR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Aquesta primera part de legislatura ha tingut com a temes prioritaris i de tràmit urgent
licitacions de serveis de l’Àrea de Cultura, com és el d’administració i docència del Centre
Municipal d’Arts Plàstiques de Ciutadella, o el Contracte del servei de la Banda Municipal de
Música de Ciutadella. Accions que es situen al costat del servei de l’Escola de Música,
convenis com el de Biblioteques, Escola de Turisme, Escola d’Adults, la Piscina Municipal,
per dir-ne alguns en vigència.
Si bé aquests serveis pertanyen a àrees diferents, i formen part de la dinàmica habitual de
l’Ajuntament, tots ells són prestacions que es gestionen fruit d’un procés de licitació o
concurs públic municipal que suposa una despesa pública anual important i una esperada
repercussió social positiva.
Donat que encara no tenim una definició concreta de la política cultural d’aquest govern, tot i
que som conscients que aquesta passa per poder elaborar un pla d’equipaments culturals
que puguin garantir l’estabilitat de la política cultural; des de l’oposició volem fer atenció a
una part de la gestió més enllà de la planificació de pressupostos, els quals són necessaris
com a eina de control i d’impacte de futur.
Com a grup de l’oposició, des d’una posició de responsabilitat constructiva, i una volta han
començat els serveis licitats i els que ja estaven en funcionament, consideram important
contemplar l’avaluació continuada sobre el curs d’aquests contractes. D’aquest seguiment, o
supervisió des de l’Ajuntament, en podrà sorgir una planificació connectada a la realitat i una
estratègia construïda a partir d’evidències i no indicis, elaborada pels anàlisis [sic, per les
anàlisis] objectius, i adaptada a les necessitats dels diversos usuaris.
Sabem que algunes d’aquestes prestacions estan sotmeses a un sistema de seguiment
setmanal amb els tècnics de l’àrea, així com a l’elaboració d’unes memòries que s’han
d’entregar entre finals de juny i principis de juliol. Però pel que hem pogut comprovar
aquestes es redueixen a una descripció general d’activitats, cursos i número d’alumnat.
Hores d’ara, a mes de desembre, encara ens manca la valoració dels serveis des de la visió
municipal. Aquest fet situa en una situació de desconeixement i descontrol sobre les
necessitats, desenvolupament i beneficis dels servei [sic, dels serveis], tant econòmics com
de repercussió social.
Consideram que l’avaluació a través del seguiment individualitzat, es converteix en l’eina que
permet visualitzar el rendiment de la inversió, aportant un seguit de beneficis com és
optimitzar i repartir de forma racional els recursos humans i materials; incrementar la
responsabilitat administrativa; rendir comptes a través de mètodes fiables i permanents de
forma temporal; aportar transparència a la gestió cultural; i establir tot un seguit de protocols,
processos i rutines amb què elaborar un mètode que es pugui traduir en informes
d’avaluació.
Així el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple Municipal per al seu debat i aprovació,
si escau, el següent:
1.
Desenvolupar i posar en pràctica el seguiment d’avaluació i l’elaboració
d’informe periòdic i adaptat a les necessitats d’informació sobre els contractes i
serveis en actiu que depenen de l’Àrea de Cultura.
2.
Que aquests informes contemplin la voluntat de comprovar el compliment del
que s’estipula en el contracte i en el projecte presentat pel licitador o adjudicatari de
cada cas (servei, usuaris, dotacions econòmiques, apartats especials, projectes,
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activitats no obligatòries...).
3.
Que aquest informe periòdic durant la temporada lectiva no suposi l’eliminació
de la memòria anual que el contractista o licitador ha de presentar cada final de juny.
Tampoc substitueixi la valoració sobre el servei en temporada d’hivern per part dels
tècnics de l’Àrea de Cultura.
4.
Que aquest informe periòdic es converteixi en l’eina preparatòria per a
l’elaboració de la memòria final per analitzar el desenvolupament anual del servei, on a
més de definir els processos, es pugui entendre una visió sobre el resultat de la feina
de les persones, el resultat dels usuaris, i el resultat que en reverteix a la societat. I
finalment poder incorporar els ajustaments que siguin necessaris per millorar el servei
segons la realitat del municipi.
5.
Que en les bases de nous contractes i licitacions, amb el vistiplau dels serveis
jurídics, s'inclogui un punt per a l'elaboració d'informes periòdics mensuals de
seguiment i avaluació dels serveis i activitats prestades durant el servei, a més de la
de final d’activitat per calendari lectiu.
Intervé la Sra. Bagur López: Aquesta primera part de legislatura ha tingut com a temes
prioritaris i de tràmit urgent, licitacions de serveis de l'àrea de cultura, com és l'administració i
docència del centre municipal d'arts plàstiques de Ciutadella, o el contracte de servei de la
banda municipal de música de Ciutadella. Són accions que se situen al costat de serveis com
són l'escola de música, els convenis de biblioteca, l'escola de turisme, escola d'adults,
piscina municipal, per posar-ne d'alguns que estan en vigència. Si bé aquests serveis
pertanyen a àrees diferents, formen part de la dinàmica habitual de l'Ajuntament, tots ells són
prestacions que es gestionen fruit d'un procés de licitació, concurs públic municipal, que
suposa una despesa pública anual important i, al mateix temps, una esperada repercussió
social positiva i, atès que encara no tenim una definició concreta de la política cultural
d'aquest govern, tot i que són conscients que aquesta política cultural passa per poder
elaborar un pla d'equipaments culturals que puguin garantir l'estabilitat d'aquesta política
cultural, des de l'oposició volem fer atenció a una part de la gestió més enllà de la planificació
de pressupostos, els quals són necessaris com a eina de control i d'impacte de futur. Des de
l'oposició i des d'una visió de responsabilitat així en constructiu i en positiu, una volta han
començat aquests serveis, i alguns que ja estaven en funcionament, consideram important
contemplar l'avaluació continuada sobre el curs d'aquests contractes. Aquest seguiment o
supervisió, que es fa des de l'Ajuntament en podrà sorgir una planificació connectada a la
realitat i una estratègia, construïda a partir d'evidències i no d'indicis, elaborada per anàlisis
objectius i adaptada a les necessitats dels diversos usuaris. Sabem que algunes d'aquestes
prestacions ja estan sotmeses a un sistema de seguiment setmanal amb els tècnics de
l'àrea, així com a l'elaboració de memòries que s'han d'entregar a finals de juny, a principis
de juliol, però que pel que hem pogut comprovar aquestes memòries es redueixen a una
descripció general d'activitats, cursos, número d'alumnat, i a hores d'ara, que ja estem a
finals de desembre, en cara ens manca una valoració dels serveis des de la visió municipal.
Aquest fet situa en una situació de desconeixement i descontrol sobre les necessitats,
desenvolupament i beneficis del servei, tant econòmics, com de repercussió social.
Consideram que l'avaluació a través s del seguiment individualitzat, es converteix en una
eina que permet visualitzar el rendiment de la inversió, aportant un seguit de beneficis com
és optimitzar i repartir de forma racional els recursos humans i materials, incrementar la
responsabilitat administrativa, rendir comptes a través de mètodes fiables i permanents de
forma temporal, aportar transparència a la gestió cultural, i establir tot un seguir de protocols,
processos i rutines en què elaborar un mètode que pugui produir informes d'avaluació.
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Llavors així, el grup municipal Popular, presenta davant el ple municipal, pel seu debat i
aprovació si escau: Desenvolupar i posar en pràctica el seguiment d’avaluació i l’elaboració
d’informe periòdic i adaptat a les necessitats d’informació sobre els contractes i serveis en
actiu que depenen de l’Àrea de Cultura. Que aquests informes contemplin la voluntat de
comprovar el compliment del que s’estipula en el contracte i en el projecte presentat pel
licitador o adjudicatari de cada cas. Que aquest informe periòdic durant la temporada lectiva
no suposi l’eliminació de la memòria anual que el contractista o licitador ha de presentar cada
final de juny. Tampoc substitueixi la valoració sobre el servei en temporada d’hivern per part
dels tècnics de l’Àrea de Cultura. Que aquest informe periòdic es converteixi en l’eina
preparatòria per a l’elaboració de la memòria final per analitzar el desenvolupament anual del
servei, on a més de definir els processos, es pugui entendre una visió sobre el resultat de la
feina de les persones, el resultat dels usuaris, i el resultat que en reverteix a la societat. I
finalment poder incorporar els ajustaments que siguin necessaris per millorar el servei
segons la realitat del municipi. Que en les bases de nous contractes i licitacions, amb el
vistiplau dels serveis jurídics, s'inclogui un punt per a l'elaboració d'informes periòdics
mensuals de seguiment i avaluació dels serveis i activitats prestades durant el servei, a més
de la de final d’activitat per calendari lectiu.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: En primer lloc dir que, com ja vam manifestar a la Comissió
Socioeducativa, des de l'equip de govern, compartim la idea de fer un seguiment dels
contractes que aquest Ajuntament duu a terme amb el sector privat per donar una sèrie de
serveis que per si sola l'administració no té capacitat de donar. En segon lloc, creiem que
aquesta moció mostra una visió un poc limitada que, des del Partit Popular, tenen sobre la
gestió d'un ajuntament. En aquest sentit comentar que, per una bona gestió, és necessari
establir protocols dels diferents procediments que es duen a terme, i per a nosaltres no té
cap sentit establir un mètode de seguiment només d'una part d'aquests processos. Des
d'aquesta visió es pot entendre que aquest treball que esteim fent de posar ordre, no és tan
ràpid com ens agradaria, però no per aquest motiu [...] la gestió d'aquest ajuntament que açò
seria fer una passa endarrere, motiu pel qual se'ns fa difícil establir en quina regularitat s'ha
de fer el seguiment de cadascun d'aquests contractes i serveis que es fan des de Cultura i
des d'altres serveis. Per altra banda, també volem donar fe que des de l'equip de govern ens
sumem en aquesta intenció de millora dels serveis que es donen des d'aquest ajuntament, i
com ja us hem informat amb anterioritat, els contractes que s'estan adjudicant des de la nova
legislatura, s'hi estan establint unes condicions de gestió per donar resposta al projecte de
ciutat educadora del nostre municipi. És per açò que en els nous contractes s'exigeix un
projecte de valors educatius i socials perquè tots els serveis hi hagi un denominador comú: el
creixement personal i social. Al mateix temps li oferiré una informació que vostè menciona en
aquesta moció. Per començar, els contractes que actualment depenen de cultura són: el de
la Banda de Música, un contracte que en aquests moments està adjudicat a l'Agrupació
Musical de Ciutadella, un contracte que tindrà una durada de fins al mes d'octubre del 2018.
En aquest contracte, a part de contemplar els serveis que ja s'anaven donant fins ara, es
demana que l'entitat ofereixi concerts pedagògics amb l'objectiu de crear inquietuds cap a la
cultura i la música en concret dels més petits, i concerts solidaris, per fer més accessible a
les persones amb més dificultats socials i econòmiques. El contracte de l'escola de música,
aquest contracte està en vigor des del 2014 i fins al 2018. És un contracte que ofereix tota
una sèrie de serveis formatius en relació a la música. El contracte del Centre d'Arts. Aquest
contracte està en vigor des del mes d'octubre d'aquest any. Ofereix tota una sèrie de serveis
formatius en relació a l'art. És el primer contracte que des d'aquest equip de govern es va
adjudicar i, per tant, també una exigència cap al concessionari de dur a terme un projecte
d'educació en valors, a través de la cultura i en concret a través de l'art. Aquests dos
contractes tenen un format similar, en els quals es demanen una sèrie de serveis i hores de
formació, no obstant els concessionaris tenen la possibilitat de proposar serveis alternatius
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com a substitució dels que es demanen. Per exemple, si en un principi es demanen 70 hores
de flauta i per manca de demanar d'aquest servei, no surt, el concessionari pot oferir un altre
servei nou, o complementar els altres amb el número d'hores que hi falten, o també fent un
servei en altres èpoques. A partir d'aquí, l'avaluació del servei es fa un cop acabat l'any, ja
que tenen tot el termini d'un any per complir amb el mateix. En el cas d'incompliment del
contracte, s'aplica la normativa establerta i són els serveis jurídics qui dictaminen les
possibles sancions. Per altra banda, tenim el contracte amb els cinemes del Canal Salat.
Aquest és un contracte de lloguer, en el qual el concessionari paga un cànon anual a
l'Ajuntament. El concessionari té l'opció de fer inversions als cinemes i si aquests queden per
al futur i amb un màxim del 20 % del cànon, s'ho poden deduir del mateix. Per altra banda,
tenim convenis amb els Amics de la Mar, en aquest cas tenim un conveni amb els Amics de
la Mar per una cessió en precari del rentador. Per altra banda, tenim un conveni amb els
mateixos amb Ports per la cessió de la caseta de comandància que ens cedeix, i que
l'Ajuntament cedeix a l'entitat. I, finalment, la cessió que fa l'Ajuntament de la barca
pescadora. Conveni amb el Govern Balear. Actualment, hi ha un conveni per a l'equipament
del Teatre des Born, en què el Govern Balear aporta 400.000 euros per l'equipament del
Teatre i que actualment s'ha demanat addenda per no poder complir amb els terminis
establerts. També tenim un conveni amb el Govern pel Servei d'Autoaprenentatge, on
l'Ajuntament aporta l'espai a la Casa de Cultura i el Govern ofereix el servei. Convenis amb el
Consell: tenim dos convenis. En relació amb el Teatre des Born, un sobre l'equipament del
Teatre des Born, en aquest cas l'aportació és de 200.000 euros, i un altre amb l'objecte que
el Consell Insular financi l'informe arquitectònic que es va encarregar des d'aquest
ajuntament, i que té el preu de 9.000 euros. Tenim un conveni de la restauració dels bastions,
en el qual el Consell aporta 30.000 euros per la seva restauració. En aquests moments hi ha
la concessió d'una addenda per part del Consell, ja que, sorprenentment, ens vam trobar
amb aquest conveni en vigor, el qual exigeix complir uns terminis i no s'havia fet res. Tenim el
conveni dels jaciments arqueològics hipogeu, un conveni amb el qual el Consell Insular es
compromet al manteniment, neteja i gestió del monument. També conveni de biblioteques.
Un conveni que el Consell Insular aporta 14.000 euros i l'Ajuntament aporta la mateixa
quantitat. Conveni de manteniment i neteja de jaciments arqueològics. Un conveni en el qual
el Consell aporta un 50 %, i l'altre 50 % repartit entre els diferents ajuntaments. Conveni
entre illes. És un conveni amb l'Ajuntament de Manacor per dur a terme un treball de
recercar de jaciments costaners, en el que l'Ajuntament aportarà, l'any 2016, 1.500 euros.
Aquest està pendent de firmar. Tenim dos convenis amb el Cercle Artístic, un que ja està
firmat sobre la gestió de la biblioteca del teatre, que és un conveni amb el qual l'Ajuntament
cedeix temporalment el fons documental de la biblioteca Delfí Serra. I un altre, que s'està
treballant per la modificació de l'esborrany de conveni que el PP, amb l'anterior equip de
govern va redactar, i que els Serveis Jurídics ja havien fet informe negatiu de la possibilitat
de dur-lo a terme en el format proposat, per tractar-se d'un bé de domini públic i, per tant,
s'ha de fer una cessió en precari, que implica la cessió de l'equipament i el compromís de
deixar-lo a punt pel seu ús, amb una durada màxima de quatre anys. I ara anant als punts
que demana la moció, després de la modificació que vostès van fer de la moció que havien
de presentar en el Ple anterior, i donada la nostra intenció de millorar els serveis d'aquest
ajuntament, i volem donar, com és lògic, hem de dir que el nostre vot serà favorable, tenint
en compte que el seguiment del servei ja s'està fent a través de les reunions setmanals que
es fan amb el director de Cultura, tot el personal que depèn de l'àrea responsable de la
Biblioteca, responsable del museu, director de l'Escola de Música, director del Centre d'Arts i
jo mateix, i en les que compartim temes que sorgeixen en el dia a dia.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Nosaltres també farem un vot favorable, tot i que ens permetrem fer
un parell d'observacions sobre aquesta moció. Des de l'oposició, ha dit unes quantes
vegades la regidora, i es diu aquí en el text de la moció. El problema del Partit Popular, no de
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les persones que hi ha ara, perquè no n'hi ha cap de l'anterior legislatura, però el problema
del Partit Popular, és que des de l'oposició solen fer tot el contrari del que fan quan governen,
però ben a la inversa, i aquest cas concret, és un cas emblemàtic. Ens rallen de planificació
de l'important que és la planificació cultural, de l'important que és dur un seguiment del
contracte des de cultura, però dins enguany, dins el 2015, no importa remuntar-se molt
enfora, en aquest ple tractàvem d'un conveni que es referia al Molí des Comte, en el que,
des del nostre punt de vista, a banda que s'anava molt més enllà de restaurar el que era
lògic restaurar, idò s'entrava a fer una restauració i una millora d'un immoble de la part
totalment particular, i s'estava proposant invertir doblers públics a arreglar coses privades, no
tan sols coses que nosaltres consideràvem lògiques com les aspes del molí, la maquinària,
etcètera. I no tan sols açò, sinó que a més, l'Ajuntament es comprometia a pagar una
quantitat important cada any, i quan nosaltres demanàvem quina forma de gestió tindrà açò?,
perquè ens rallaven d'una possible gestió per empreses privades, en combinació amb
empreses privades, ni tan sols sabien la forma en què es gestionaria un contracte que ens
exposaven a l'oposició, i que volien fer aprovar. Ja no importa rallar de la brillant planificació,
quant en el Teatre des Born, quan la regidora de Cultura del Partit Popular va firmar uns
documents i no sabia el que havia firmat, perquè com va explicar, no tan sols en aquest ple,
sinó davant la Fundació Ciutadella Cultura en Ple, davant totes les entitats, va dir
textualment, que «ella només havia firmat l'entrega de les claus del teatre». Li vam haver de
dir: «Escolti, l'entrega de les claus del Teatre l'ha firmada el Ministeri i representants de
l'empresa San José. Vostè no ha firmat açò que es pensa que ha firmat. El que ha firmat
vostè és diu 'entrega de las obras del Teatro del Borne'», li vam haver d'explicar perquè no
sabia ni que havia firmat. Així que tampoc és d'estranyar que també dins enguany, si vostès
es rellegissin l'acta del Ple del mes de febrer de 2015, veurien com aquí, en el transcurs d'un
debat que no es tocava aquest punt exactament, la regidora va manifestar, davant aquest ple
que encomanaria a determinada empresa o que cercaria el mitjà per adjudicar a determinada
empresa el projecte escènic del Teatre des Born, l'equipament escènic del Teatre des Born.
En aquest ple jo li vaig dir: Açò està adjudicat, me sembla, li rall de memòria, però jo li
asseguraria que està adjudicat a l'arquitecte. Li vaig dir la quantitat, perquè era una quantitat
molt important, etcètera. La resposta va ser: «no, a n'en Forteza —que és l'arquitecte, jo ho
dic, perquè si escolten l'àudio, després ho sentiran com jo els dic—, a n'en Forteza només li
vam adjudicar el projecte arquitectònic, del projecte escenogràfic, només fam demanar un
pressupost». Resulta que tenia raó jo, o sigui, que a tres mesos o quatre d'acabar la
legislatura, la planificació i el seguiment del contracte era tan brillant que ni tan sols sabia
quins drets tenia l'Ajuntament, ni tan sols sabíem què deien els contractes. Però és que no
va acabar aquí no, quan jo li vaig dir açò a la regidora de Cultura del PP i va sortir pels diaris,
la reacció sap quina va ser? Perquè ja amb el colmo de la planificació, no va ser :«no ho
farem, no», va ser: «sí que és ver, és així; estava adjudicat a l'arquitecte, però ben igual ho
adjudicarem a un altre». El que passa és que, naturalment, li vam dir que hauríem de
presentar recursos i, tal vegada, emprendre accions judicials, perquè, evidentment, un a casa
seva pot tirar els doblers seu com vol però una administració no és el cortijo de ningú, i a una
administració que manegem els doblers dels ciutadans, s'ha de mirar amb moltíssima cura, i
açò és totalment il·legal i la vam haver de fer rectificar. Però el refrany d'aplicació seria aquell
que en castellà diuen: Consejos vendo y para mi no tengo. Però com que el vostès proposen
és bo, és positiu, farem un vot favorable. Però, clar, venint del partit que ve, no podem evitar
fer aquestes petites observacions, ja que són fets que han succeït tots dins l'any 2015, de
falta de planificació del Partit Popular.
Intervé la Sra. Bagur López: Agraesc el vot favorable Sr. Triay i l'equip de govern. De fet, que
no s'hagi fet una planificació fins ara o que no es dugués bé el seguiment, no vol dir que ara
no es pugui fer. És la intenció que nosaltres tenim. De fet, ens agradaria centrar-me
principalment amb el tema de la moció que és el seguiment de contractes. Tota aquesta
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relació de contractes i convenis la tenim, perquè us ho vam demanar i ens la vau passar. No
tenim res a dir en aquest cas. Quan fas referència en aquest seguiment, en aquests terminis
que no vèiem clars, nosaltres hem fet aquest canvi com va sortir a la Comissió, precisament
perquè tampoc tenim aquesta intenció d'imposar una cosa en el sentit que ha de ser açò i res
més, sinó senzillament aportar i col·laborar. Jo sí que veia que un mes per fer un seguiment,
per fer un petit informe, crec que mensualment sí que podria fer. De fet, teniu les trobades
setmanals, a partir d'aquí és saber el que es vol saber, fer l'esquema dels punts que s'han de
seguir, els punts que s'ha de resseguir, i a partir d'aquí elaborar aquest petit informe. Que no
es pot fer per contracte, i que ara els anau posant, idò perfecte, d'açò es tracta, i després un
poc aquesta idea que si no hi ha seguiment, no es poden fer ajuntaments. Que no es pugui
actuar durant el contracte? No s'actua, però almanco es té la informació, es té constància i
es fan ajustaments. A Cultura ja se sap, es tracta d'anar ajustant, d'anar millorant, de fer un
projecte de futur, perquè tot el que són aquests contractes, tots equipaments, tota aquesta
inversió no ha de ser perquè els equipaments es malmetin, sinó perquè puguin donar un fruit
positiu socialment, que no siguin unes inèrcies d'uns contractes que vagin sortint i que es
vagin multiplicant. Nosaltres creiem que l'ajustament serveix per açò, per ajustar l'ajustament
i el seguiment.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: Jo he fet la relació de tots els convenis, de tot el que té
relació amb l'Àrea de Cultura, perquè amb la moció sí que tenien una inquietud per saber
l'àrea de cultura com es movia i aquesta planificació. De fet, per la planificació de la política
cultural, hi ha un moment en què diu que no hi ha una definició concreta de la política
cultural, quan a uns dels plens d'aquesta legislatura, ja li vaig fer una explicació, crec que
prou extensa de quins són els nostres grans objectius específics i les corresponents accions
que volem dur terme dins l'àrea de cultura. No acab d'entendre perquè es diu que no hi ha
una definició concreta de la política cultural. I sí que és veritat que em vaig comprometre a
passar-li aquell document i encara no ho he fet perquè m'agradaria donar-li forma quan el
tinguem a les nostres mans, no passin pena que li passaré. Per altra banda, quan xerra de
memòria, que l'informe no hauria de ser substitutiu a la memòria, és que la memòria ja
estableix el contracte mateix quin contingut ha de tenir, per tant, no crec que nosaltres
haguem de discutir quins tipus de memòria s'ha de fer d'aquests contractes perquè açò ja ho
contempla el mateix contracte. A més, vostè mateixa com a regidora del PP, va fer unes
instàncies per tenir informació sobre aquestes memòries d'entrega, per tant, també pot
veure, o ha pogut veure quin és el format d'aquestes memòries, i conseqüentment a açò, clar
quan ralla de transparència, jo crec que més transparència que la que hem tingut des de
l'equip de govern, i en concret quan estem xerrant de l'àrea de cultura no l'entenc, perquè
fins i tot ha ofertat a qualsevol regidor de l'oposició que pugui anar a qualsevol dels dos
directors de les escoles que tenim concertades, diguem, a poder demanar la informació que
necessitin saber, fins i tot ells ja ho saben, estan oberts a què vosaltres pugueu fer les
peticions que necessiteu, vull dir que jo crec que més transparència que açò. És la que fins
aquí arrib, i per tant us convid a què feu ús d'aquesta transparència i nosaltres us animam a
seguir amb aquestes consideracions que des del PP ens feim.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Només dir que pensam que està bé que es faci aquesta moció a
pesar que com a partit sigui una incoherència per part del Partit Popular, les persones que hi
ha no són les mateixes, i és correcte que ho facin en açò, fins i tot és una llàstima que no ho
haguessin fet abans quan governaven, perquè efectivament en matèria de contractació açò
era un caos total, hi havia un munt d'il·legalitats. Hem vist en aquest ple que moltes vegades
s'ha infringit l'article 28.1 de la llei de contractes de les administracions durant el passat
mandat, fent contractes verbals. Hem vist que açò passava moltes vegades. La contractació
en general era un desastre així com la duia el Partit Popular i, quant a l'àmbit de cultura, n'hi
ha de contractes molt recents, com el de la banda de música, que era tan poc el coneixement
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de la matèria per part dels responsables del Partit Popular que ens volien convèncer, un poc
abans de Sant Joan, per exemple, en una conversació informal a nosaltres i a altres
membres de l'oposició, del bé que estava el contracte de la banda, i oblidaven explicar tot el
que havien contractat, que la llei no permet fraccionar contractes, s'oblidaven sumes, la qual
cosa feia que fos un negociat i no es pogués fer, simplement, un contracte menor i moltes
altres coses. Bé, que sí que era un caos, que era caòtic tot el seguiment de què ara
demanen, però consideram que la intenció, la regidora ha rallat d'intenció un moment donat,
la intenció com que consideram que és bona, farem un vot favorable, perquè no està de més
que hi hagi més control del que hi ha.
Intervé la Sra. Bagur López: Agrair el vot favorable, Només una petita cosa, el fet que quan
vam demanar les memòries, ens van donar memòries, i ens van donar unes memòries que
era més açò que deia una relació de cursos, d'alumnes, d'hores i hi faltava encara una
valoració municipal, dels tècnics municipals. I era un poc açò que deia i si hi ha aquest
seguiment periòdic i seguit, segurament ja tindríem feta, un poc, aquesta valoració. En tot
cas, ens posam a la vostra disposició en tot el que nosaltres puguem, amb els horaris que
ens permetin, i agrair aquest vot favorable.
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (20 vots dels membres
presents).
Intervé la Sra. Alcaldessa: els punts sisè i setè també els farem de la mateixa, amb el mateix
debat conjunt, després passaríem a votació per separat. La primera moció és del Grup
Municipal Popular (PP) en relació a fer un inventari dels edificis públics de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, i la segona una moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació a
fer un inventari de tots els materials no fungibles de què disposa cada àrea i patronat
d'aquest ajuntament.
6. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació a fer un inventari dels edificis
públics de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/011595)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal del PP de dia 30 de novembre de 2015,
amb registre d'entrada telemàtic núm. 018121 de dia 30 de novembre de 2015, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de
desembre de 2015, amb el vot a favor del PP (2) i les reserves de vot del PSM (2), del PSOE
(1), de GxC (1) i d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA EN RELACIÓ A FER UN INVENTARIAT DELS EDIFICIS PÚBLICS DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal Popular té per objectiu intentar contribuir en la millora de la gestió
municipal.
Per això, i perquè en les passades eleccions va presentar en el seu programa electoral
l’elaboració d’un inventariat i estudi dels edificis públics que disposa l’Ajuntament de
Ciutadella, conèixer les seves característiques, la tipologia d’activitats que poden executar i
el seu estat. Al mateix temps, també creiem necessari conèixer quin són els edificis que
l’Ajuntament de Ciutadella té llogats, les seves característiques i els seus usos. Tanmateix
considerem necessari aquests estudis per després poder-ho valorar i poder fer una
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planificació integral de la seva gestió.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent:
Instam que en la major brevetat possible, a ser possible, abans d'acabar el primer
trimestre del nou any, 2016, fer un inventari dels edificis públics amb els qui compte
l’Ajuntament de Ciutadella, així com també un estudi tècnic amb les seves
característiques, la tipologia d’ús d’activitats, el seu estat actual, l’estudi
d’intervencions urgents, mínimes i necessàries per a poder-ne fer un ús adequat, i les
mesures mínimes del seu manteniment.
També, instam que es faci, en la major brevetat possible, si és possible abans d’acabar
el primer trimestre del 2016, un inventari dels edificis llogats per part de l’Ajuntament
amb el seu corresponent estudi detallat de característiques i els usos que se’n fan.»
El Partit Popular presenta un escrit d'esmenes a la proposta anterior, mitjançant registre
telemàtic 019160 de 16 de desembre de 2015, que, copiat literalment, diu:
"ESMENES A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA EN RELACIÓ A FER UN INVENTARIAT DELS
EDIFICIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal Popular té per objectiu intentar contribuir en la millora de la gestió
municipal.
Per això, i perquè en les passades eleccions va presentar en el seu programa electoral
l’elaboració d’un inventariat i estudi dels edificis públics que disposa l’Ajuntament de
Ciutadella, conèixer les seves característiques, la tipologia d’activitats que poden executar i el
seu estat. Al mateix temps, també creiem necessari conèixer quin són els edificis que
l’Ajuntament de Ciutadella té llogats, les seves característiques i el seus usos. Tanmateix
considerem necessari aquests estudis per després poder-ho valorar i poder fer una
planificació integral de la seva gestió.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent:
Instam que en la major brevetat possible, a ser possible, abans del juny de 2017, fer un
inventari dels edificis públics amb els qui compte l’Ajuntament de Ciutadella, així com
també un estudi tècnic amb les seves característiques, la tipologia d’ús d’activitats, el
seu estat actual, l’estudi d’intervencions urgents, mínimes i necessàries per a poderne fer un ús adequat, i les mesures mínimes del seu manteniment.
També, instam que es faci, en la major brevetat possible, si és possible abans d’acabar
el primer trimestre del 2016, un inventari dels edificis llogats per part de l’Ajuntament
amb el seu corresponent estudi detallat de característiques i els usos que se’n fan."
El punt 6è es debat conjuntament amb el punt 7è
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: El Grup Municipal Popular té per objectiu intentar contribuir
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en la millora de la gestió municipal. Des del Grup Municipal Popular creim que per
aconseguir un projecte de ciutat adaptat a les necessitats reals de Ciutadella, cal partir per
conèixer quina és aquesta realitat, i entre moltes altres coses és saber quin és el patrimoni
de l'Ajuntament. També a les passades eleccions vam presentar en el seu programa electoral
l’elaboració d’un inventariat i un estudi dels edificis públics que disposa l’Ajuntament de
Ciutadella, conèixer les seves característiques, la tipologia d’activitats que poden executar i
el seu estat. Així mateix també creim necessari conèixer quin són els edificis que
l’Ajuntament de Ciutadella té llogats, les seves característiques i els seus usos i els seus
costs. Tanmateix considerem necessari aquests estudis per després poder-ho valorar i poder
fer una planificació integral de la seva gestió. Vist que quan els diferents regidors de
l'oposició hem anat demanat, via instància, diferent informació, entre ells l'inventariat del
material no fungible, informàtic, electrònics, portàtils, de llum i so, etcètera, i no se'ns ha
facilitat, probablement per desconeixement i possible control d'aquests materials, vam
presentar la proposta de fer un inventari de material no fungible, perquè creim fonamental
conèixer de què disposa el nostre Ajuntament, no tan sols per facilitar la seva planificació,
sinó també pel control seguiment i un bon ús adequat. Pensam que aquesta informació s'ha
de posar a disposició dels ciutadellencs i ciutadellenques, per vàries raons, perquè creim que
per propiciar la participació ciutadana, s'ha de ser transparent i s'ha de posar a l'abast la
informació del nostre municipi. A la Comissió Informativa Socioeducativa, el Sr. Juan García
del PSOE, va comentar que els recursos humans eren insuficients per poder-ho fer en el
temps que plantejàvem inicialment, i com que creim que els arguments facilitats van ser
correctament justificats, hem allargat el termini de la nostra proposta, per tal de poder
executar en un any i mig més aquest estudi, i per tant, d'aquesta manera tindrien dos anys
per fer l'inventari de la manera més òptima i amb una qualitat suficient. Ara bé, cal mencionar
que altres comentaris i justificacions no ens van semblar del tot correctes, perquè fer ús
d'arguments que empraven en anteriors legislatures, que tant han criticat i sense plantejar
cap proposta ferma, no ens duu enlloc. El Grup Municipal Popular, creim que mirant el passat
no ens ha de restar temps per mirar cap endavant i per açò volem treballar cap a un futur
millor i intentar aportar propostes i solucions per sumar pel bé de Ciutadella. Pera açò
presentam davant aquest ple i per al seu debat, i aprovació si escau, per una banda, instar
que en la major brevetat possible, a ser possible, valgui la redundància, abans del juny de
2017, fer un inventari dels edificis públics amb els qui compte l’Ajuntament de Ciutadella, així
com també un estudi tècnic amb les seves característiques, la tipologia d’ús d’activitats, el
seu estat actual, l’estudi d’intervencions urgents, mínimes i necessàries per a poder-ne fer un
ús adequat, i les mesures mínimes per al seu manteniment. També, instam que es faci, en la
major brevetat possible, i si és possible abans d’acabar el primer trimestre del 2016, ja que
en duim sis més, un inventari dels edificis llogats per part de l’Ajuntament amb el seu
corresponent estudi detallat de característiques i els usos que se’n fan.
Per altra banda, a l'altra moció instam que, en la major brevetat possible, a ser possible,
abans del mes de juny de 2016, fer un inventari de tots els materials no fungibles que
disposa cada àrea i patronat d’aquest ajuntament. Entenent com a recursos materials des del
material informàtic, electrònic, audiovisual, per a l’execució d’esdeveniments, material d’aula,
de docència, etcètera.
Intervé el Sr. García Corro: Para los que asistieron a la Comisión Informativa del pasado 4 de
diciembre esta intervención será un poco repetitiva aunque si que ampliaré un poquito lo que
dije, para el resto tengo que decirles que cuando tomé posesión del área delegada, mi
primer objetivo fue el de elaborar, efectivamente, este inventario. Como ya dije en la
Comisión, quería inventar un catálogo con todos los edificios del Ayuntamiento, donde
figurasen las características que se ponen en la moción, estudios técnicos con las
características del edificio, la tipología del uso de las actividades, su estado actual, etc., yo
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también añadiría inversiones, propuestas, no solamente en la parte de la edificación, sino en
la parte de las instalaciones, de la maquinaria. El plazo que me había propuesto era una vez
que tuviera el equipo completo, era de aproximadamente un año. Estaba siendo un plazo
muy optimista. En ese plazo pretendía tener un catálogo de los sitios más emblemáticos, una
primera aproximación. Hay muchísimos edificios, hay muchísima propiedades y quizás ese
primer catálogo sirviera como experiencia para seguir desarrollando más ese catálogo con el
resto de edificios. Hablaba del Ayuntamiento, del edificio de Correos, de la Casa de Cultura,
de ca sa Millonària, de la plaza del pescado, iba a decir “escorxador”, no lo voy a decir. Los
requisitos para una buena delegación, como ya había comentado, son seis, necesitamos un
objetivo, un plazo, una calidad, la calidad del trabajo, hasta donde llega la delegación, el
presupuesto con el que contamos y los medios con los que contamos. Del plazo ya he
hablado, del objetivo también, entiendo que la calidad tendría que ser la óptima, y que la
definición del mando, hasta donde llegar jerárquicamente mi mando, pues inherente a la
concejalía. Respecto al presupuesto todos sabemos, todos conocemos las restricciones
presupuestarias que tenemos en este ayuntamiento, y eso influye en prácticamente todo, en
concreto en los medios. Como ya comenté, mi idea de equipo, es el de tener un técnico,
como arquitecto técnico, un arquitecto superior, no le voy a hacer ascos, aproximadamente
con un 20 % de dedicación, eso es un día a la semana. Además, necesitaría otro técnico, ya
sin ser titulado, en edificación tenéis a Cati, pues seria un técnico similar, o ese mismo, con
un 50 % de dedicación, y un auxiliar administrativo con otro 50 %. Vamos a suponer que
queremos elaborar un estudio del edificio del Ayuntamiento, vamos a ver los plazos, porqué
lo del año no es un plazo que haya escogido así al azar, tiene una justificación. Si queremos
elaborar un estudio de este edificio, el técnico, el arquitecto técnico, el arquitecto, tendría que
ver cuales son las carencias del edificio, donde están los problemas de este edificio, tendría
que documentarlo gráficamente, seguramente hacer algunas mediciones, localizar el
problema, localizar la fuente del problema, proponer soluciones, hacer un informe y elaborar
un pequeño presupuesto, no hace falta que sea un presupuesto con presupuesto de
proveedores, sino simplemente con la base, con los precios del colegio de aparejadores, o
con los de centro nos valdría. Todo eso para este edificio, yo calculo que puede llevarle cinco
días, aproximadamente, cinco días a tiempo completo. Nos hemos metido en el edificio, si
pasamos a instalaciones tenemos otro tanto de lo mismo. Tenemos instalaciones de
climatización, un montón de maquinaria, tenemos agua caliente sanitaria. Lo mismo,
necesitamos facturas de compra para saber que antigüedad tiene esa maquinaria.
Necesitamos saber todo el mantenimiento que se ha desarrollado en esa maquinaria, cuales
son sus fallos. Tenemos que bucear para ver donde están esos contratos de mantenimiento,
a ver máquina por máquina, a ver como se ha actuado en esas máquinas. Con todo eso
podemos tener una previsión para poder elaborar un mantenimiento preventivo. Una vez que
tenemos todos estos datos si que podemos elaborar quizás un esbozo muy básico para
intentar llegar a un mantenimiento predictivo. Seria muy básico, es para hacer la curva de la
bañera. Todo eso nos llevaría, mas o menos, nos llevaría otros cinco días más. Estamos en
diez días, pero hemos hablado que tenemos un día a la semana, eso son dos meses y
medio, y no hemos salido de este edificio. Entonces si queremos hacer un catálogo de
muestra de cuatro, cinco o seis edificios emblemáticos del ayuntamiento propio de este
municipio, calculé aproximadamente un año, a partir de los medios necesarios. El
presupuesto influye también en que no podemos ampliar plantilla para reforzar, por
supuesto, porqué también me opondría, externalizar el servicio, no creo que fuera justo ni
para mi ni para los técnicos de esta casa. Tenemos que pensar también en que se espera de
esta área, si no lo que esperamos de esta área es simplemente elaborar planes de
mantenimiento, para eso contratamos una empresa externa, es una chorrada y cualquier
empresa externa nos lo haría. Si lo que pretendemos es catalogarlo y empezar a hacer
propuestas para inversiones, para ampliaciones, reformas, para poder colocar según que
servicios o autorizar según que servicios, es una área muy transversal, todos los problemas
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que puedan venir por parte de edificación, por falta de espacio de todas las áreas, vienen a
para aquí a esta área, y entonces si que se puede planificar a ver que inversiones podemos
hacer en cada uno de los edificios. Voy a poner dos casos muy concretos. Recientemente
abrimos el sótano de la Casa de Cultura, hay una trampilla en la Biblioteca Infantil y hay un
sótano. Ese sótano es un espacio abovedado muy similar al que hay debajo de la oficina de
turismo. Está ahí parado, no podemos hacer ahí absolutamente nada, porque no tenemos
presupuesto para hacer un pequeño proyecto para poder adaptarlo, adecuarlo y que se
pueda usar pues para lo que sea, para los usuarios de la casa de cultura. Es una lástima
pero así está la cosa. Podemos poner otro ejemplo mayor, este ayuntamiento, este propio
edificio. Yo no creo que haya absolutamente nadie que haya pasado por este ayuntamiento
que no crea que este ayuntamiento necesita una actuación, nadie. En la zona noble, pues
bueno, tiene bastantes carencias, habría que reformarla, habría que intentar reformarla en el
sentido de protegerla y, desde luego, la zona ya no noble, la zona de oficinas, habría que
remodelarla, volver a pensar en su reubicación de según que servicios y pensar en que tipos
de servicio irían aquí, como podemos distribuirla de nuevo, para que realmente sea
funcional, ahora no lo es. Este edificio además va unido, va ligado íntimamente al Bastió del
Governador, por tanto la actuación ya seria conjunta. Para hacer este movimiento, para
hacer esta actuación necesitamos un proyecto, un proyecto que inicialmente p0demos
pensar en un proyecto básico, en un anteproyecto, diez mil, doce mil, quince mil euros
aproximadamente. Lo propuse, no hay dinero, no tenemos dinero ni para hacer un
anteproyecto de este edificio. Si que es verdad que he obtenido un pseudocompromiso,
según que inversiones puedan venir a lo largo de esta legislatura, intentarlo, pero es
complejo, por lo tanto, el presupuesto afecta absolutamente a todo el área. No tengo
presupuesto, digamos propio, porqué el presupuesto que tengo es para mantenimiento y
presupuesto para inversiones, y tampoco tengo medios. Por esos dos motivos no puedo
votar favorablemente, aunque sí te agradezco muchísimo que haya ampliado un año entero
el plazo para poder hacer el catálogo. El equipo de gobierno no puede votarlo
favorablemente porque no podemos comprometernos a tener una fecha el equipo completo y
comenzar a trabajar. Si no fuera por el tema del plazo, ese Junio 2017, sí que quizás
podríamos llegar a un acuerdo.
Respecto a la siguiente moción, estamos en un caso similar. Me consta que se ha
comenzado a hacer un inventario y que a partir de la fecha que este equipo de gobierno se
ha hecho cargo del Ayuntamiento, sí que existe un registro de todo lo que ha entrado nuevo,
lo que pasa que también hay que ir hacia atrás, eso ya es más complejo. El inventario que
se propone y que comparto también la idea para poder hacerlo es sillas mesas..., no voy a
hablar de bolígrafos, porque eso ya son fungibles, pero lámparas, absolutamente todo,
catalogarlo absolutamente todo y eso lleva un trabajazo tremendo. Tenemos muy pocos
medios humanos para poder hacerlo, y tampoco me puedo comprometer, o el equipo de
gobierno tampoco se puede comprometer a una fecha concreta. Volvemos a comulgar otra
vez, de nuevo, con el espíritu de la moción, igual que en el caso anterior, pero no podemos
estar de acuerdo con los plazos. En informática te diré que ya se está haciendo que todas
las entradas de material informático, ya se están registrando en un programa informático que
sirve para esto, pero todo lo demás, efectivamente, hay que ir para atrás y hay que
inventariarlo y esto lleva muchísimo tiempo. Por lo tanto, como te decía, no podemos votar a
favor de ninguna de las dos mociones por los plazos fijados.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Nosaltres abans de decidir el sentit del vot, en principi veim bé les
mocions, però ens agradaria saber què dirà la regidora sobre el tema de la petició que li han
fet d'aquesta del primer trimestre del 2016. Ens agradaria... Quan hagi intervingut, votaríem
després. No tindrem paraula, però votarem segon com ho expliqui el tema aquest. En contra
no hi votarem segur, però si ens convenç. Segons que contesteu ara, ja decidirem en quin
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sentit votam, perquè quant al primer trimestre del 2016, també ens sembla un poc encaixonat
a la vista del que s'ha descrit que hi ha. Tot i que quant als edificis ja sé que no serveix per a
moltes coses que es diuen aquí, però m'agradaria saber si tots els edificis municipals, saber
ja a hores d'ara si han passat la ITV [uns segons de la gravació no queden enregistrats],
havien de passar la ITV, l'han passada, ens agradaria saber-ho. Perquè quan la va passar
aquest, que em sembla que sí que la va passar, o almanco se'l va inspeccionar, es van
detectar algunes deficiències estructurals, per allà baix. Ens agradaria saber-ho si açò
existeix i si s'han passat els edificis que l'haguessin de passar, almanco quant a carències
estructurals hi deu haver cosa feta. La regidora ha dit que no s'havia de mirar cap al passat,
alguna cosa així ha dit, que no ens restés temps cap en el futur. L'exercici de la política,
moltes vegades, es basa a comparar gestions i precisament aquests dies veiem que el Partit
Popular es basa a intentar explicar el bé o malament que ban trobar Espanya, culpa del Sr.
ZP, açò és el que s'està fent amb aquesta campanya i el beníssim que ho han fet en matèria
econòmica, sense intentar convèncer a molta gent, i el bé que ho han fet tot, es basa a açò.
Nosaltres, independentment d'açò que pot ser una petita paradoxa, creiem que sí que és
important, per no tropissar dues vegades amb la mateixa pedra, mirar cap al passat, i el
Partit Popular si hi hagués mirat més, no haurien caigut en incongruències, i no hagués
tropissat tantes vegades amb el mateix. Ja sap que hi ha una frase molt famosa que diu que
els pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir-la. Repetim, segons el que
expliqui, si s'allarga un poc més, i tècnicament sentim que és possible, votarem a favor, i si
no, segurament, ens abstindrem.
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Primer de tot, agrair a en Juan la resta d'explicació, cert és
que ja ens havia explicat algunes coses abans a la comissió informativa que vam fer l'altre
dia. Si bé és cert que açò que ens està explicant ara, en certa manera, també ens sorprèn un
poc el fet que xerrin de canvis i altres i en canvi no disposar de tota la informació. No xerr de
vostè en concret, sinó que xerr que quan es va fer campanya el respecte d'açò, es plantejava
tot un canvi i un projecte de ciutat, però clar seguin insistint que nosaltres pensam que un
projecte de ciutat, sense tenir realment la informació dels edificis i de tot el que s'Ajuntament
disposa és molt difícil planificar açò, sinó que a vegades la pròpia inèrcia ens duu a fer
determinades coses, que crec que ara és el que està passant. La inèrcia es continua amb
projectes que estan en actiu, alguns es milloren, evidentment, perquè faltaria més que no hi
hagués aspectes millorables, perquè com bé ha dit en Joan Triay, hi ha coses que s'han fet
malament, i s'han de modificar i s'han de tirar per endavant, però, tot i així, pensam que no
avançam en aquest aspecte. Precisament vostè, Sr. García, comenta que hi ha coses que
tenim i que no podem plantejar-nos fer, jo els hi deman, i insistim en la importància d'aquest
inventari, els hi deman que xerrem d'aquesta planificació, vostès constantment xerren
d'aquesta planificació, llavors ens agradaria que plantegin un calendari, unes propostes,
veiessin tot aquest edifici i llavors podríem rectificar o fer algun tipus d'esmena a aquesta
proposta que presentam, com bé vostè diu, igual que diu el Sr. Triay, l'esperit de la moció
s'entén i consideren que és important, però per açò mateix, com que hi som per sumar, i
vostès coneixen molt més informació que la que jo dispòs, plantegin aquesta planificació,
facin un calendari de les activitats, de les visites que s'han de fer, de quants edificis hi ha, de
tot el que s'ha de mirar i llavors en podrem tornar a xerrar. Perquè no és el mateix, nosaltres
ara li plantegem que té dos anys per açò, que vostè em digui que tal vegada necessitam vint
anys, llavors ho discutiríem. Però necessitam veure en realitat de què estem xerrant, perquè
si no es fa molt difícil. Nosaltres, evidentment, els seus arguments ens semblen molts
coherents, també és cert que moltes vegades, com ja he dit abans, es criticaven a les
anteriors legislatures, no xerr de la legislatura passada, sinó dels anteriors, i tots es trobaven
en la mateixa situació, manca de personal. Al millor és una altra cosa que hem de
replantejar-nos també, no ho sé. Segueix insistint, a jo m'agradaria, tot i que puc entendre els
seus arguments, que es plantegi alguna proposta de feina respecte d'açò, si no és molt difícil
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discutir sobre aquest tema, no sabem de què ens xerren. Si després vostè ens diu que
necessita tota la legislatura per fer segons que, en podem xerrar, perquè si no tenim tota la
informació, és molt difícil, i no tan sols per açò, sinó pel que deia també, perquè els ciutadans
han de saber quants edificis té l'Ajuntament, el que ha dit el Sr. Triay, en quin estat estan, si
precisament s'està demanant a la gent de peu de carrer que passin ITV a les seves cases, i
al millor aquests edificis no els estan passant, aquí tenim un altre problema a revisar.
Senzillament açò, a jo m'agradaria que em diguin quina és la vostra estratègia, la vostra
planificació per dur açò a terme, perquè si no segueix pensant que canvis no n'hi haurà, que
ens deixarem endur pel que s'ha fet fins ara.
Intervé el Sr. García Corro: Primero al Sr. Triay quiero comunicarle que no desconozco si han
pasado las inspecciones técnicas de edificios, este edificio en concreto y otros, no lo sé, no
lo he consultado. Hasta donde sé, sé que las viviendas de una cierta antigüedad, y por
supuesto las que están en venta, las que están en alquiler, si necesitan esa inspección. Voy
a informarme sobre ello, intentaré mañana mismo voy a ponerme en contacto con urbanismo
para ver como está este tema. Respecto al listado de edificios y propiedades, me han
comunicado que es bastante más complejo de lo que parece. Si que hay edificios que son
muy evidentes, muy obvios, pero parece ser que hay bastantes propiedades, pequeñas
propiedades, incluso parcelas y demás, y hay algunas cosas que cuesta trabajo llegar a ese
tipo de propiedad o a ese documento que, efectivamente, demuestre la propiedad del
Ayuntamiento. Se está en ello, ya he pedido en educación, los tengo y en Urbanismo se está
intentando pues hacer ese catálogo. Hay que pensar, vuelvo a decir la palabra catálogo, de
edificios que se pretende realizar para ese mantenimiento o para conocer las características
de cada uno de ellos va evolucionando y según los primeros edificios se van catalogando
esos ya quedan disponibles. Por eso la intención que los primeros edificios fueran los más
emblemáticos, el Ayuntamiento, y bueno los de más uso, dejando para el final aquellos, pues
un poco de menor uso o quizás no tuvieran tanta relevancia, porqué por los primeros según
se van haciendo ya se puede desarrollar trabajo en ellos. Yo no me puedo comprometer a
hacerlo y sobre todo con la marcha que tenemos, me refiero a presupuestaria, al termino de
la legislatura. Yo en estos cuatro años, tres años y medio ya, si puedo comprometerme a
tenerlo muy avanzado, es más, insisto, en el mismo momento que tenga los medios
humanos que he solicitado, en un año tendré el primer catálogo ya, eso seguro, pero poner
una fecha fija, no puedo hacerlo. Lo que si que está claro es que antes que acaba la
legislatura, eso segurísimo, e insisto el catálogo al ir evolucionando, no significa que en un
año vaya a tenerlos todos, tendré los primeros, sobre esos podremos trabajar e iremos
avanzando en los siguientes. Al final de la legislatura creo que si que los tendríamos todos.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Jo en pensava que no tenia paraula, però ja que me la dóna
fantàstic, l'aprofitarem. Jo només dir que també ho trobam, una cosa és que el primer
trimestre de 2016, és molt curt, que no és materialment possible.
A micròfon tancat la representant del Partit Popular fa l'advertiment que hi ha una esmena
presentada per escrit allargant el termini.
Continua el Sr. Triay: Amb aquest cas votaríem a favor, perquè ens sembla que evidentment,
consideram que allò era impossible, però també tota la legislatura, ens sembla que sí que se
pot agilitzar i que si no es té tot, no es té tot, però tres anys i mig o tota la legislatura. Ens
sembla excessiu, per tant, com que no coneixíem aquesta esmena farem un vot favorable a
la moció tant si vostè ho rectifica com si ho deixa com està, nosaltres votarem a favor.
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Doncs, respecte al que vostè deia Sr. Juan García, jo
segueix pensant el mateix. Segueix pensant que molt bé que vostès ens diguin que
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necessiten aquest temps i ho estic entenent perfectament, però no puc entendre que no
puguin fer una planificació respecte d'açò, quan duen per activa i per passiva xerrant
d'aquesta planificació. Que és difícil entendre els inventaris? Sí, però també me sembla molt
greu com a ciutadana que no sàpiga quants edificis i quants espais públics, bé espais, no,
tanques, o cotxeries, o casetes, disposa l'Ajuntament de Ciutadella, és bastant trist, i sobretot
a efectes de poder planificar un projecte de ciutat. És que no puc entendre que no sigui una
cosa prioritària, perquè si nosaltres xerram constantment a tots, i aquí hi ha un acord de totes
les forces polítiques de serrar d'un projecte de ciutat, que no comencem pel més important
que és tenir un coneixement integral de què és la situació actual a Ciutadella. Per tant,
nosaltres insistim que hi ha d'haver uns terminis, no pot quedar en l'aire com ja va sortir a la
comissió informativa, que jo ja vaig dir que m'havia sabut greu que facin un comentari com el
que van fer perquè no podem basar-nos en temes passats. Quan deia, Sr. Triay, en temes
passats, no em referia que no estigui bé, tot el contrari, està clar que n'hem de xerrar del
passat, però no podem emprar arguments del passat que han estats criticats, per fonamentar
una idea, és a açò que em referia. Però quan han criticat tant açò, que de sobte no quedin en
uns terminis establerts, clar, açò s'ho endurà el vent, i passarà el mateix que ha passat fins
ara, que també s'ha criticat molt, que si, vostès ho deien però hem acabat i ha seguit sense
fer-se. Per açò jo demanaria que, per favor, se'ns presenti una planificació amb uns terminis
concrets, damunt la situació que vostès ara mateix tenen, si vostè diu, no tenc aquest
personal, però si el tenc, seria així, i nosaltres poder, almanco valorar-ho. Per suposat,
mantindrem la moció tal com està, perquè ja vam fer una esmena, i la vam allargar en el
primer punt, abans del juny de 2017. Estem xerrant de dos anys per tenir aquest inventari
d'edificis públics. En el tema d'edificis llogats no podem allargar-lo més que el primer
trimestre del 2016, perquè com no tinguem un coneixement dels edificis llogats a Ciutadella,
molt malament anirà, perquè ens costa doblers a l'Ajuntament, i si no sabem de quins edificis
disposam, estaria molt malament. Quant als edificis en propietat de l'Ajuntament que
estiguin llogats a altres, també n'hem de tenir un coneixement perquè m'imagín que un
lloguer els devem cobrar, no crec que hi hagi ningú de franc, perquè si açò és així, el ciutadà
també ho ha de saber. I quant al tema de materials no fungibles, esteim xerrant del juny del
2016, que vam fer una esmena també, vam allargar mig any més. Per tant, mig any que ja
duim més mig any: un any per fer un inventari de materials fungibles també ens sembla
coherent. Tot i açò entenem el que vostè diu, però insistim que si no és així, ens plategin una
proposta ferma amb una planificació i uns terminis establerts.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Jo volia intervenir per dir-li que, com vostè, compartim que quina
llàstima no hi hagi un inventari fet. Ho compartesc ara, i ho vaig compartir el 2009 quan vaig
arribar i vaig veure l'inventari que hi havia aquí, vaig al·lucinar. Però li tornam a repetir perquè
trob que el Sr. Juan García ho ha dit molt clar. Vostès estan disposats a què el personal que
demana en Juan deixi de fer les feines que fan ara, per fer tot açò que ell diu? Si és que sí,
per part nostra no hi ha cap inconvenient que l'arquitecte que tenim a Urbanisme faci un 20
% de jornada, que contractem un aparellador, perquè crec que el que tenim tampoc no dóna
per fer un 50 %. Tot açò hi esteim totalment disposats, o si vostè vol, si vostè té la solució
que sembla que sí que la tenen, que ens puguin dir exactament amb quin personal ho podem
fer, perquè com li ha dit el Sr. Juan García ell no vol res més que començar-ho a fer. I el que
sí que li assegura és que si li diuen amb quin personal ho pot fer, en un any s'hi compromet.
Perquè jo entenc que no és el regidor que ha de fer aquesta feina. Entenc que vostès no
demanen que el regidor faci un catàleg. Entenc que no és açò. Per tant, si el regidor que
l'únic que ara, en aquest moment, hi ha pràcticament d'edificis no pot fer aquesta feina, o
nosaltres creim que no l'ha de fer, si vostès ens diuen: «Mira, agafau aquest personal, ho
feim, no hi ha cap inconvenient», però després un altre dia no ens vengui amb una moció de
dir com és que l'Àrea d'Urbanisme està tan aturada. Llavors no es val. Compartim totalment
la idea que hem de tenir l'inventari, molt, és un desastre que aquest ajuntament no el tengui,
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ho compartim cent per cent, perquè moltes vegades ens trobam que anam a cercar coses, i
deim, on deu estar escrit que aquest edifici és nostre?, i cercam i cercam i no hi ha manera
de trobar-ho, i açò és molt trist, per tant ho compartim totalment. Compartim el fons de la
moció aquesta totalment perquè, de fet, tots els partits polítics de l'equip de govern, tots,
duem en el programa, tots, fer aquesta planificació i arribar a saber que tenim, tots, igual que
vostè mateixa ho diu. L'únic inconvenient que ara, en aquest moment, tenim és no tenir els
recursos humans i materials per fer-ho. Nosaltres no voldríem res més, el Sr. Juan García,
ens està taladrant cada dia, que em podreu dir en quin personal compt jo per fer tot açò?,
perquè no hi és. De fet, vostès no sé is ho han comprovat en els pressuposts que la plaça
que hi havia abans de cap tècnic operatiu, aquesta persona s'ha jubilat, s'ha transformat en
tècnic operatiu, precisament en la intenció de començar a tenir, almanco, algun tècnic que
comenci a fer aquesta feina, que tengui recolzament el regidor per poder començar a fer
aquesta feina. Per tant, l'únic que se li està dient no és que no ho vulguem fer, no és que no
ho vulguem planificar, perquè jo crec que el Sr. Juan García ha estat super explícit, en cinc
dies faria açò, en cinc dies faria allò, per només fer l'Ajuntament necessit dos mesos i mig,
trob que ha dit, per tant, més explícit impossible, crec, ho dic a nivell de planificació. Si volen
que açò li faci el Sr. Juan García que té coneixements tècnics, dir-li,a l'Ajuntament dos
mesos i mig, la casa de cultura, un mes, açò en dos segons ho té fet, perquè és la seva feina
pròpia, si rallam d'aquesta planificació, estic segura que en un mes o un mes i mig el Sr.
Juan García li pot fer, si rallam d'aquesta planificació. Ara, una cosa és la planificació que bé
li ha explicat, crec, el Sr. Juan García, i l'altra és que sense mitjans materials ho puguem fer,
ni materials ni humans. Si ho tenim, el Sr. Juan García, ja li ha dit: «Me compromet en un any
fer-ho». Per tant, si demà tenim aquest personal, el 2017 li sobra temps, per dir d'alguna
manera, si el tenim el 2017 el personal, necessita el 2018 o el 2019 perquè si no és
impossible. Per tant, per part nostre totalment d'acord en el fons de la qüestió, totalment, per
part nostra totalment d'acord si hi ha el personal en fer-ho. Per part nostra, si rallam d'una
planificació com la que li ha explicat el Sr. Juan García, de més o manco tant de dies, tant
d'açò, també és una cosa que es pot fer, però que és el regidor? Tot i que no li tocaria, pens
jo, però tota la resta, sincerament, en aquest moment, ara és impossible. No, però li donaré.
Bé, li donaré.
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Més que res per contestar el que vostè m'ha demanat, si
estaria disposta a què contractessin més gent. Vostès són els qui governen, jo no sóc qui per
dir si han de contractar més gent o no, perquè no conec la realitat tant com vostès la
coneixen, el Sr. Juan García ho ha dit exactament ara. Llavors, jo quan he demanat una
planificació, he demanat una planificació amb el personal, tant recursos humans, com
econòmics que ara mateix disposa l'àrea. És a dir, així com vostès es troba l'àrea ara, per
suposat no ho ha de fer ell, només faltaria, però així com vostè es troba l'Àrea, quin tipus de
planificació donaria per tenir-ho enllestit, així com planteja. L'únic que jo dic també que me
sap molt de greu que ara facin aquests comentaris, quan he sentit molts anys, des de
joveneta, que se criticaven a les anteriors legislatures, m'és igual el partit de què sigui, m'és
absolutament igual, però sempre se les ha criticat perquè no avancen, perquè no açò i
perquè no allò, quan ara vostès que governen es troben amb aquest problema, amb el
mateix problema, i per açò me sap greu. Quan he dit moltes vegades a les meves
intervencions que me sap greu que sempre es xerri del passat i no s'aportin alternatives, és
perquè precisament, en el fons de qüestió, molts s'excusen amb el mateix motiu, i una
excusa no dic que no estigui justificada, al tanto, me referesc que sí que hi està justificat,
però em sap greu, perquè sempre sens criticar i quan és l'hora de la veritat passa a tothom el
mateix. Llavors jo insistesc en què aquesta planificació, que no l'ha de fer el Sr. Joan García,
faltaria més, però sí que una planificació per la resta de partits polítics saber a què ens hem
d'atendre i poder plantejar i tornar a xerrar, i si hem de poder debatre si s'ha de contractar
més gent o no, ho puguem fer en el moment que es plategi açò. Jo no sóc qui ara, sense
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tenir més informació si s'ha de contractar més gent o no, jo necessitaria veure, quan dic jo
em refereix a tots els partits, no és ni personal, necessitaríem veure la realitat del que açò
comporta després ja discutirem aquesta necessitat de personal o no. Després un altre tema
que també va sortir a la comissió informativa, era referent a places que quedaven sense
cobrir, al millor cal valorar si aquestes places sense cobrir poden fer res o no, no ho sé, em
referesc un poc en aquest sentit. Més enllà d'açò no més agrair el vot d'UPCM.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Bé com que açò em rallaríem i li tornaria a rebatre i trob que ja no
n'hem de fer més diàleg d'açò, perquè tot el que ha dit li tornaria a rebatre tot, des del principi
fins al final, i trob que no paga la pena, perquè tots tenim clar a on volem arribar, i tots tenim
clar quin és l'objectiu que tots compartim. El que no compartim és que es posin uns terminis,
aquesta mateixa moció i allà on diu: «el desembre o el juny» posàs senzillament: «tan prest
com sigui possible», nosaltres la votaríem a favor, perquè estem totalment d'acord, el que no
podem admetre és uns terminis concrets que digui un primer trimestre, un segon o un tercer
trimestre. Per a la resta, nosaltres hi estem totalment d'acord, però no, diu: Instam que en la
major brevetat possible, a ser possible, abans del juny de 2017. Per tant, si es posàs: Instam
que a la major brevetat possible fer un inventari, nosaltres la votaríem a favor, en tot a favor,
bé clar, jo li dic el que faríem. En aquest cas, com que votar a favor i després no fer-ho, ens
sembla que és totalment incoherent, o no fer-ho o no poder arribar en els terminis és
totalment incoherent. És per açò que es farà un vot contrari, en cap cas perquè no creguem
que açò sigui molt important. Ho compartim totalment amb vostès, i tan just ho podem fer, el
regidor ja hi està fent feina ell, perquè no tenim ningú, però hi està fent feina ell, i ja s'ha
posat en el pressupost la idea de fer el canvi d'aquestes places, per poder avançar. Per tant,
es farà, independentment que la votem en contra, a la que tinguem el canvi de plaça fet i tot
açò es farà aquest procediment. Senyor Joan Triay, li don dret i acabam.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Nosaltres farem un vot favorable que aixiques com està redactat
efectivament diu «a ser possible», i creim que és correcte. I després que quedi clar que
nosaltres no votam cap augment de personal, perquè nosaltres no solem compartir les
teories dels successius equips de govern, que sempre quan governen ens diuen que hi ha
poc personal, que quedi clar, que aquí hi ha hagut un moment que s'han mesclat, he arribat a
estar un poc confús jo ja entre les diferents intervencions. Que quedi clar que nosaltres
votam aquesta moció, no cap augment de personal a Urbanisme, que quedi clar.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Ho compartim, De fet, el Sr. Juan García ho ha deixat ben clar,
com que jo no crec en fer-ho en contractació exterior, sinó en personal d'aquí, vull dir que ho
ha deixat ben clar el Sr. Juan García; per tant, compartim el que ha dit ell.
Intervé el Sr. Triay Lluch: És vostè que, m'ha confús quan ha demanat a la regidora del Partit
Popular si recursos, si no hi havia recursos, si podien contractar algú, si ells trobaven que es
contractava a gent externa. Com que nosaltres en açò no ho veim bé, que quedi clar que no
és açò que votam.
Intervé la Sra. Alcaldessa: De fet, el Sr. Juan García ja ho ha dit en el sentit aquest que, per
exemple, quan surti la plaça de tècnic operatiu, ara no tenim ningú, però ja tindrem una
persona. Després volem reestructurar el servei també amb persones que ja estan fent
manteniment, per també posar-les. Hi ha una vacant de manobre que també es va posar
aquí damunt i està pensat per contribuir en açò, ho deia en aquest sentit, no deia contractar
gent nova. Deia «redistribuir el personal que tenim per fer-ho». En el moment que açò ho
tenguin, el Sr. Juan García començarà a fer feina sense cap problema A fer tot açò, perquè
és molt necessari, un desastre que no hi sigui, sincerament.
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Es passa a votació primerament la moció del Grup Municipal Popular que correspon al
punt número 6 de l'ordre del dia i seguidament es procedeix a la votació de la moció
que correspon al punt número 7 de l'ordre del dia i que queda reflectida al punt
corresponent.
Acord
Es passa a votació la moció esmenada presentada pel Grup Municipal Popular; per vuit (8)
vots a favor els del Sr. Joan Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ,
del Sr. Juan David BENEJAM ESCANELLAS, de la Sra. Rita María LORENTE TALTAVULL,
de la Sra. Nuria TORRENT PALLICER, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO, del Sr. Juan
TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS; dotze (12) vots a en contra, els del Sr. José
Antonio JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ
BOSCH, del Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr.
Juan Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ PONS, del Sr. Joan SALORD
JUSTO, de la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO,
de la Sra. Georgina DÁVILA BURIELLO i de la Sra. Alcaldessa; no s'aprova la moció.
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació a fer un inventari de tots els
materials no fungibles de què disposa cada àrea i patronat d'aquest ajuntament (exp.
2015/011593)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal del PP de dia 30 de novembre de 2015,
amb registre d'entrada telemàtic núm. 018126 de dia 30 de novembre de 2015, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de
desembre de 2015, amb el vot a favor del PP (2) i les reserves de vot del PSM (2), del PSOE
(1), de GxC (1) i d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA EN RELACIÓ A FER UN INVENTARI DE TOTS ELS MATERIALS NO
FUNGIBLES QUE DISPOSA CADA ÀREA I PATRONAT D’AQUEST AJUNTAMENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal Popular vol vetllar per garantir la gestió municipal en bé de les
Ciutadellenques i Ciutadellencs.
Vist que quan els diferents regidors de l’oposició hem anat demanant via instància diferent
informació, entre elles l’inventariat de materials (no fungibles), informàtics, electrònics,
portàtils, de llum i so, etcètera. I que no sempre se’ns ha facilitat, probablement per manca
de coneixement i control.
Per això, i perquè en les passades eleccions va presentar en el seu programa electoral
l’elaboració d’un inventariat dels recursos materials no fungibles, amb l’objectiu de valorar els
recursos materials no fungibles que disposa l’Ajuntament de Ciutadella i poder-ne fer un
control, valoració i una planificació dels usos.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent:
Instam que en la major brevetat possible, a ser possible, abans d'acabar el primer
trimestre del nou any, 2016, fer un inventari de tots els materials no fungibles que
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disposa cada àrea i patronat d’aquest ajuntament. Entenent com a recursos materials
des de material informàtic, electrònic, audiovisual, per a l’execució d’esdeveniments,
material d’aula, de docència, etc.»
El Partit Popular presenta un escrit d'esmena a la proposta anterior, mitjançant registre
telemàtic 019161 de 16 de desembre de 2015, que, copiat literalment, diu:
«ESMENA A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA EN RELACIÓ A FER UN INVENTARI DE TOTS ELS
MATERIALS NO FUNGIBLES QUE DISPOSA CADA ÀREA I PATRONAT D'AQUEST
AJUNTAMENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal Popular vol vetllar per garantir la gestió municipal en bé de les
Ciutadellenques i Ciutadellencs.
Vist que quan els diferents regidors de l’oposició hem anat demanant via instància diferent
informació, entre elles l’inventariat de materials (no fungibles), informàtics, electrònics,
portàtils, de llum i so, etcètera. I que no sempre se’ns ha facilitat, probablement per manca
de coneixement i control.
Per això, i perquè en les passades eleccions va presentar en el seu programa electoral
l’elaboració d’un inventariat dels recursos materials no fungibles, amb l’objectiu de valorar els
recursos materials no fungibles que disposa l’Ajuntament de Ciutadella i poder-ne fer un
control, valoració i una planificació dels usos.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent:
Instam que en la major brevetat possible, a ser possible, abans del mes de juny de
2016, fer un inventari de tots els materials no fungibles que disposa cada àrea i
patronat d’aquest ajuntament. Entenent com a recursos materials des de material
informàtic, electrònic, audiovisual, per a l’execució d’esdeveniments, material d’aula,
de docència, etc.»
El punt 7è es va debatre conjuntament amb el punt 6è.
Acord
Es passa a votació la moció esmenada presentada pel Grup Municipal Popular; per vuit (8)
vots a favor els del Sr. Joan Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ,
del Sr. Juan David BENEJAM ESCANELLAS, de la Sra. Rita María LORENTE TALTAVULL,
de la Sra. Nuria TORRENT PALLICER, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO, del Sr. Juan
TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS; i dotze (12) vots en contra, els del Sr. José
Antonio JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ
BOSCH, del Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr.
Juan Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ PONS, del Sr. Joan SALORD
JUSTO, de la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO,
de la Sra. Georgina DÁVILA BURIELLO i de la Sra. Alcaldessa, no s'aprova la moció.
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8. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d'instar l'equip de govern a acatar l'establert a la legalitat vigent en matèria de
contractació i, en conseqüència, a no continuar infringint l'article 178.1 de la Llei de
contractes del sector públic pel que fa al servei de repartiment de carn de l'Escorxador
Municipal (exp. 2015/011729)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), registre d'entrada 018501 de dia 4 de desembre de 2015, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de desembre de
2015,amb el vot a favor d'UPCM (1) i les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1), de GxC
(1) i del PP (2), que, traduïda al català, diu:
Resolució de Sanitat número 214 de l'11-06-2015, “des del 10-03-14, per part de la
COOPERATIVA D'ESCORXADORS, es duen a terme els serveis de repartiment amb un
vehicle de la seva propietat i s'han presentat factures per un valor de 15.372,19 €”.
Així que, amb la simple lectura del Decret de l'11-06-2015 resultava més que evident que en
aquell moment -des de la Regidoria de Sanitat- ja feia molt de temps que s'havia procedit a
contractar verbalment i il·legalment un servei de repartiment que s'aprofitava des de feia més
d'un any –i concretament des del 10-03-2014- i s'infringia, d'aquesta manera, la prohibició
expressa de l'article 28. 1. de la Llei de contractes del sector públic: “Els ens, els organismes
i les entitats del sector públic no podran contractar verbalment…”.
A més, en l'informe d'Intervenció adjunt a l'expedient de la Resolució es feia constar amb
claredat diàfana que “la prestació del servei s’ha realitzat sense cap tipus de contracte”.
“Sense cap tipus de contracte” escrit dels permesos a les administracions públiques, però sí
en funció d'una contractació verbal il·legal prohibida a aquestes, ja que ningú fa treballs que
no se li encarreguen i ningú emet decrets autoritzant el pagament de serveis que no ha
sol·licitat.
En conseqüència, en el primer Ple ordinari celebrat a partir del moment en què detectam la
infracció, presentam una moció que va ser aprovada per unanimitat, un dels punts de la qual
deia textualment: “Que, d'acord amb el previsible import dels serveis, s'adjudiqui el servei
d'acord amb la normativa vigent i concretament segons el que disposa l'article 178.1 de la
Llei de contractes, que estableix que a partir dels 18.000 euros més IVA no basta un simple
decret, sinó que haurà de seguir-se determinat procediment de contractació”.
Fins al moment en el qual es va aprovar la moció d'UPCM s'havien meritat 15.372,19 euros,
corresponents al període comprès entre els mesos d'abril de 2014 i el març de 2015, més
1.272,12 euros corresponents a l'abril del 2015, 1.186,84 corresponents al maig i 1.222,56
corresponents al juny; 19.053,71 euros en total. Fins aquí s'havia infringit l'article 28.1. de la
Llei de contractes del sector públic, que prohibeix a les administracions la contractació
verbal. Però encara no s'havia infringit l'article 178.1 de la mateixa llei, que estableix que a
partir dels 18.000 euros més IVA (21.780 euros IVA inclusivament) cal seguir determinat
procediment de contractació.
A partir de llavors i ja amb l'equip de govern actual, s'han meritat, que sapiguem, 1.443,39
euros corresponents al juliol, 1.284,11 euros corresponents a l'agost, 1.097,48 euros
corresponents al setembre -és a dir, 22.878.69 fins al setembre de 2015-, als quals cal sumar
almanco els imports corresponents a octubre i novembre, l'import exacte dels quals encara
no coneixem. Així que, a pesar que advertim a l'equip de govern mitjançant la nostra moció
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aprovada el juliol que havia de procedir a realitzar l'adjudicació segons el procediment que la
Llei de contractes estableix per a imports superiors a 21.780 euros, IVA inclusivament, en
superar-se aquesta quantitat des del moment en què l'import del servei prestat va aconseguir
la xifra global de 21.781.21 euros en meritar-se el pagament corresponent el mes d'agost,
xifra a la qual a hores d'ara ja cal afegir les quantitats corresponents als mesos de setembre,
octubre i novembre, resulta que l'equip de govern infringeix des de fa més de tres mesos
l'article 178.1 de la Llei de contractes, perquè encara no s'ha procedit a adjudicar el servei
d'acord amb el procediment legalment previst, que no s'ha seguit a pesar de l'avís plasmat
en la moció del Grup Municipal d'UPCM aprovada fins i tot amb els vots de l'equip de govern
en el Ple de juliol.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la MOCIÓ següent:
Instar l'equip de govern a acatar el que estableix la legalitat vigent en matèria de
contractació, i, en conseqüència, a no continuar infringint, com ho ve fent, l'art. 178.1 de la
Llei de contractes del sector públic, i complir la seva obligació de contractar el servei de
repartiment de carn de l'Escorxador Municipal d'acord amb els requisits legals establerts per
a l'adjudicació de serveis que, com aquest, fa mesos que superen l'import de 18.000 euros
més IVA.
Intervé el Sr. Triay Lluch que llegeix la proposta íntegrament i traduïda al català.
Intervé la Sra. Alcaldessa: En el passat Ple del mes de juliol, tal com vostè va dir que ja
s'havia detectat el tema, ja li vam comentar que l'equip de govern d'aquest ajuntament, es
comprometia a tenir cura a l'hora de contractar serveis i obres tot complint la llei de
contractes del sector públic, com és la nostra obligació, i per aquest motiu, tots els contractes
que s'han fet en aquests sis mesos han estat rigorosos i complint la llei establerta. Tenim clar
que és imprescindible una bona planificació, tenint clars els procediments. I açò, és el que
estem fent a les reunions mensuals amb els serveis jurídics, i entre ells, el departament de
contractació, on planificam i prioritzam tots els temes que s'han de tirar endavant. Així, per
exemple en aquests cinc mesos ja s'han fet: la contractació de l'assegurança de vehicles que
caducava dia 30 de novembre; contracte de lloguer, per sis mesos, d'un local destinat a
dipòsit municipal de vehicles retirats a la via pública, que ja havia caducat a dia 30 de juny;
contracte de lloguer del local electricistes que havia acabat dia 30 de juny; la contractació de
les obres de millora del mur dels camps de l'Orient, la contractació del servei d'administració i
docència del centre municipal d'arts, la contractació dels serveis de la Banda de Música que
també ja havia caducat fa mesos; la contractació del Servei d'Assistència dels Serveis
Socials que també ja havia caducat; compensació pel pagament de la concessionària de la
Piscina a la Seguretat Social; la contractació de les obres de millora de la carretera de Cala
Blanca i estem treballant en la contractació del servei de desratització i desinsectació que
acaba ara. A més d'altres processos menors que requereixen un informe jurídic de l'advocat
de Contractació. Podem discutir, evidentment, quins són els contractes que cada grup polític
hauria prioritzat, però el que és evident és que els que hem fet aquest equip de govern s'han
fet bé, i a més la manera en com s'ha prioritzat, és perquè estarien, una part important
d'aquests, en la mateixa situació que està el tema del transport de la carn de l'Escorxador, o
bé perquè altres estaven associats a despeses o a doblers, o aportacions que ens donen
altres administracions i que la majoria tenen uns terminis. També li vam comentar que aquest
equip de govern estudiaria la possibilitat d'adquirir una caixa frigorífica, o bé de fer un
contracte de serveis per resoldre el problema del servei de repartiment de carn. L'equip de
govern està treballant en aquest tema amb els Serveis Jurídics perquè, com deu saber, el
contracte del servei de matança a l'escorxador municipal ja fa més de dos anys que es
presta sense la cobertura legal necessària, i dins aquest contracte és on s'especificava que
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l'Ajuntament aportarà un camió frigorífic pel transport de la carn. Per tant, aquest servei
forma part d'un contracte. Llavors, el que correspon no és fer pegats a parts del contracte
sinó treballar en tot el contracte que també està fora de la Llei de contractació. Per altra
banda, en el Ple del mes de novembre es va presentar una moció, per part d'aquest equip de
govern, referent a demanar al Consell Insular i al Govern Balear que col·laborin per resoldre
el problema que té, des de fa molts anys aquest Escorxador Municipal, i que per part de
l'Ajuntament de Ciutadella són inassumibles totes les despeses que genera aquest servei i
que a més, ara ja no és competència municipal. Tot i que tenim clar, que s'ha de seguir
oferint aquest servei, el que no podem fer és tancar l'Escorxador, senzillament, perquè hi ha
un sector molt important de Menorca que depèn d'aquest servei. El Consell hi està treballant,
és un tema complex, en el qual l'equip de govern hi ha donat prioritat. Per una altra banda,
també, per veure si se'ns donava una altra sortida, que no fos, mentre el Consell i el Govern
Balear no puguin dir, si realment es podrà mirar o no en caire insular, hem demanat a
l'Ajuntament de Maó el document que van fer de formalització del contracte de les
instal·lacions dels seus escorxadors que, en aquest, el que feien, ens l'hem llegida, revisada,
i en aquest el que es va fer va ser una proposta amb la qual el que tenia la concessió d'ús
privatiu no paga cap cànon a l'Ajuntament, sinó que el que fa és comprometre's a fer el
manteniment de les instal·lacions., a part del servei de matança, i a més posar-hi tota una
sèrie de millores perquè l'escorxador estigui bé. Llavonses també és una proposta que hem
posat damunt la taula, perquè tampoc no ens sembla malament el fet de poder fer un
contracte d'aquest tipus Per tant, esteim fent feina en aquest tema, i si no s'ha fet aquest
contracte del transport, no és perquè no es prioritzi aquest contracte dels serveis de
l'Escorxador, sinó perquè hem de decidir abans si s'ha de fer el contracte tal qual ho tenim i,
per tant, tornar a incloure el camió, si s'ha de fer un contracte d'aquest tipus, si s'ha de fer
amb un servei de col·laboració amb el Consell. S'ha rallat amb els Serveis Jurídics, quan es
va posar damunt la taula amb els Serveis Jurídics, el primer que ens van dir és: però esteim
rallant d'una part d'un contracte que també està fora de normativa; per tant, té sentit fer una
part del contracte; o sigui, solventar [solucionar] una part del contracte, a un contracte que no
està tampoc damunt la Llei? Clar, llavonses és quan se'ns va crear el dubte de pensar
realment hem de fer aquest contracte o no l'hem de fer; hem de fer un contracte menor ara
per sis mesos, o no s'ha de fer. Es va xerrar també amb els matarifes [matadors], perquè van
venir aquí, també nosaltres vam xerrar amb ells. De fet, ara la manera en què s'està fent,
com vostè diu, és un contracte que no està escrit, té tota la raó, i el que fan és fer-ho ells, els
mateixos matarifes [matadors]. Des de serveis jurídics quan nosaltres els vam dir: que es
podria fer un contracte menor al matarifes [matadors] per poder fer aquest servei de
transport, perquè d'aquesta manera surt més barato a l'Ajuntament? I des dels serveis
jurídics ens van dir: si s'ha de treure un contracte menor per una caixa frigorífica, el que s'ha
de fer a empreses especialitzades en el transport de carn en frigorífics. Per tant, el servei que
s'està fent des dels matarifes [matadors] de traslladar aquesta carn, no es podria fer amb
ells, es podria fer amb una altra empresa en el cost que fos. Vull dir, que si ara els matarifes
[matadors], jo ara li dic un poc de cap, els hi pagam 1.500 euros, a una empresa
especialitzada, no baixa de 2.500, perquè de fet els pressuposts aquests també se'ns havien
entregat per part dels matarifes [matadors]. Per tant és un tema que des de l'equip de govern
hi estem fent feina, no només perquè tenim l'obligació de tenir la concessió bé i el contracte
bé, i no només del transport de carn, sinó tot el servei. Perquè ens sorprèn un poc que
només faci incidència en aquell trosset quan estem en fals en tot, en tot el contracte,
absolutament en tot. Per tant, des d'aquest equip de govern sí que s'està fent feina en aquest
contracte, sí que s'està fent en què volem fer amb l'escorxador, sí que volem cercar solució
no només per la contractació de la caixa frigorífica, sinó de tot el contracte que és el que
hauria de ser. Per descomptat, evidentment, que sabem, i volem acatar l'establer a la
legalitat vigent, però és evident que en aquest moment primer s'ha de pensar com voler fer el
de l'escorxador, que és un dels temes que seurem i que compartirem i que jo ja l'havia posat
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damunt la taula als grups de l'oposició, a la Junta de Portaveus, que els hi vam dir que
hauríem de pensar a veure què feim amb l'escorxador i com ho gestionam i així ho està fent
en tots els contractes que va redactant i en la mesura que és possible en la resta de
contractes, amb els mitjans dels que disposam, vull dir, ja ho vaig posar damunt la taula,
perquè és un tema que ens preocupa, no només perquè esteim en precari a nivell de
contracte, sinó perquè les instal·lacions estan com estan. Per tant, per part d'aquest equip de
govern, per descomptat que volem acatar la legalitat; de fet, en tots els contractes, tots els
que s'han fet ara, molts dels quals estaven caducats, estaven fora de llei, ho hem fet amb la
legalitat vigent. Per descomptat que volem fer que el servei de l'escorxador també estigui
segons marca la Llei, només faltaria. I per tant, clar, si la proposta que vostè fa d'acatar
l'establert, per descomptat, no perquè vulguem o no vulguem, esteim obligats a acatar la
legalitat vigent. Però el que li estava dient és si és possible complint amb l'obligació de
contractar el servei de repartiment de carn, però no és aquest servei només, hauria de ser tot
el del matadero [escorxador] perquè tot està fora de llei. Per tant, si m'admet, que tal vegada
no m'ho admetrà, que allà on posa: «complint amb l'obligació de contractar» poguéssim
posar: «complint a la major brevetat possible», en el sentit de poder cercar aquesta solució i
si, realment, des dels Serveis Jurídics ens diuen que és possible contractar aquest camió,
encara que ens consti..., bé, els doblers els hi és igual a ells, bono entre cometes, vull dir que
ens diguin que és possible fer aquesta contractació, i realment és igual si durant sis mesos, o
set, el temps que sigui necessari, pagant 2.000 euros més cada mes, però almanco esteim
legals, que jo me sembla bé, perquè sembla que contractar-ho directament amb els
matarifes [matadors] no ho poden fer, perquè ells no estan especialitats en servei de carn,
estan especialitats en matar carn. Clar, nosaltres vam rallar amb els matarifes [matadors] a
posta, en el sentit de dir, tal vegada podríem fer una contractació, i per açò quan en vam
rallar, ens van dir, que són especialistes en açò? I allà va ser quan ens ho van haver de
mirar, van presentar pressupost també i vam veure que la diferència entre l'un i l'altre era,
més o manco, uns mil euros aproximadament de cada mes, i és per aquest motiu que el
contracte està d'aquesta manera. Vull dir, li vull dir que per part nostra acatar per descomptat
i, de fet, en tot el que estem fent, i jo pens que en sis mesos, aconseguir tots aquests
contractes que tenim, haver-los posats al dia, tots aquests, més tots els que hi ha sense
posar, que ojalá els hi poguéssim posar, perquè ara en aquest moment tenim un advocat,
sense administratiu, i ara es posarà un auxiliar administratiu, no nou, reestructurarem, perquè
clar, per deixar que l'advocat deixi de fer d'administratiu i faci també d'advocat. Per tant, per
part nostra, totalment disposats a acatar la legalitat, totalment disposats a cercar solucions
perquè el tema de contractació vagi molt més ràpid. Per descomptat, resoldre el tema de
l'escorxador, no només pel que fa el repartiment de carn, sinó a tot el projecte que també
està en precari.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo: Nosaltres, evidentment, farem un vot favorable, en aquesta
moció, ja ho vam fer quan el mes de juliol Sr. Triay (UPCM), amb molt bon criteri, va dur una
moció similar denunciant que s'havia incomplert, per part de l'anterior equip de govern
l'article 28.1 de la Llei de contractes del sector públic, però és que ara ens trobam davant la
situació que ara, a més, s'incompleix l'article 178.1 amb la qual cosa s'ha agreujat la situació.
Entenem molt bé les explicacions que ha donat la Sra. Batlessa, però sí que és ver que
hauríem d'intentar, a la major brevetat possible, solventar [solucionar] aquesta situació
perquè esteim incomplint dos articles de la mateixa llei, la qual cosa és bastant greu.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Sra. Alcaldessa, l'hauré de felicitar, és molt bona vostè, ara hi
entraré un poquet més. Vostès estan obligats a complir la llei, però no ho fan, açò és la
realitat, i després vostè dóna una sèrie de motius del perquè no ho fan. Diu que s'han de
mirar si poden fer, no sé què del contracte del camió de carn, però ja el tenen contractat. Sí,
com a institució, i tant, com a institució, hi ha un contracte verbal evident. Que no l'hagi fet
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vostès, és igual, tampoc l'he fet jo. Jo en cap moment, del fet del contracte verbal, els hi he
donat vostès la més mínima responsabilitat, perquè no la tenen, però és que me diu i dóna
voltes en el tema de si han de contractar. N'ha rallat, sí, repassi la seva intervenció. És que ja
li tenen contractat en el camió de repartiment de carn. Quan dic que és molt bona, me
perdonarà, quan li dic que és molt bona, col·loquialment rallant, alguna vegada aquí un poc
en broma li he dit que el seu partit no s'equivocava mai, que era el partit pluscuamperfecto, li
he dit alguna vegada. Ara resulta, ara ha estat a punt de convèncer-me que incomplir l'article,
jo sé que incomplir l'article 28.1 de la Llei de contractes és dolent, i vostè ha estat a punt de
convèncer-me que incomplir l'article 28.1, més l'article 178.1 encara era millor que incomplir
només el 28.1. Bé, jo li explic, amb el seu discurs quasi em convenç. Hi ha hagut un moment
que he pensat, què deu tenir raó la Sra. Alcaldessa que és millor incomplir dos articles de la
Llei de contractes que només incomplir-ne un? Hi ha hagut un moment que m'ho he
demanat, i quasi m'he demanat si els Serveis Jurídics, perquè la manera que ho ha exposat
vostè jo no ho crec, no, perquè sé que jurídicament no crec que li hagin recomanat el que
vaig a dir, però de la manera que ho ha exposat vostè és que m'ha semblat entendre que
quasi era millor, que els Serveis Jurídics quasi li havien recomanat que infringís també
l'article 178.1. Bé, jo li dic el que jo he interpretat del seu discurs. Aquí passa, que quan
vostès van arribar s'infringia l'article 28.1, des que vostès hi són, també s'infringeix l'article
178.1. Nosaltres els vam avisar abans que açò passés, i vostè m'ha donat unes raons tan
convincents de tot tipus s'ha explicat tan bé, que jo he arribat a demanar-me de tan bé que
ho ha fet, he arribat a demanar-me, què deu ser ver que és millor incomplir dos articles de la
Llei de contractes, que incomplir-ne un? Perquè ho ha explicat tant a la perfecció que
semblava que era millor, que era inevitable, que era impossible no evitar-ho. Bé, res més,
açò és el que jo he entès. Bé, jo amb els meus pobres coneixements jurídics, crec que la
pròpia llei de contractes els especifica en els supòsits en què es poden saltar aquests
procediments d'adjudicació, i li rall de memòria i me puc equivocar, però me sembla que ralla
de coses com: situacions de catàstrofe, risc per la defensa nacional, m'explic?. Me sembla
que els casos, perquè vostè ralla amb molta naturalitat que se segueix incomplint aquest
article de la Llei, m'explic? En ralla amb molta naturalitat i m'ha explicat perquè, perquè s'ha
dedicat a explicar-me perquè, fins al punt que, ja li dic, en un moment donat, semblava que
era millor infringir dos articles que un de la Llei. Però jo li dic que la pròpia llei ho especifica
en quins casos es pot fer açò. Per tant, nosaltres no els hem d'instar a la major brevetat,
perquè els hem d'instar a complir la Llei, si vostès no estan d'acord en complir-la, idò, votin
en contra i ja està, si troben que no l'han de complir la Llei. Però nosaltres els hem d'instar al
que els hem d'instar, i pensi que jo no li puc dir que la inst a complir la Llei en un termini curt,
quan està obligada a complir-la en tot moment. Per tant, jo no puc acceptar una esmena en
aquest sentit que me sembla una monstruositat jurídica. Sobre el que ha dit vostè,
bàsicament, té raó totalment en una cosa, que és una situació heretada, sí. Amb açò té raó,
però quan vostè la va heretar, la té amb açò, sí que n'ha rallat, per favor, si m'ha llegit la
retahíla de tots els contractes que han aclarit, m'ha dit les dates, aquest caducava el 30 de
novembre, m'ha explicat de la terrible herència que havien rebut, no me digui que no, perquè
ha fet una relació. O jo no entenc res ja? Bé, vostè m'ha explicat la terrible herència que
havien rebut, perquè així ho ha fet, així ho ha fet exactament, i m'ha explicat els contractes
que havien arreglat, i m'ha dit que ho volien arreglar tot. I per exemple, m'ha dit que havien
fet feina amb un que entraven amb una situació d'il·legalitat el 30 de novembre. Me sembla
que si amb aquest hi van entrar abans, ho havien d'haver fet més amb aquest. M'ha rallat de
la Banda de Música. És ver, el de la Banda de Música, en vam rallar aquí de la Banda de
Música en el mateix ple del mes de juliol, a instàncies nostres també, en vam rallar. M'ha
rallat del contracte de desparasitació i desratització, i jo li diré una cosa sobre aquest
contracte. Aquest contracte, vostès, com amb aquest, originalment no tenen la més mínima
responsabilitat, perquè el que va passar va ser que l'anterior equip de govern no va fer el
contracte, i no està fet a hores d'ara, perquè el va contractar verbalment el primer semestre
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del 2015, i hores d'ara ells no el van fer: el van contractar verbalment. El segon semestre, a
pesar que hi havia una advertència d'il·legalitat de Secretaria «ben clara» damunt el Decret,
van agafar i van adjudicar el segon semestre, fraccionant el contracte, a pesar de
l'advertència i del no conforme. Però vostès amb aquest contracte és que encara no han fet
res, i me diu que es dedica a arreglar aquest contracte quan aquest contracte fins a dia 1 de
gener està tot beníssim. És amb aquest que hem passat d'infringir un article a infringir-ne
dos, i per açò nosaltres pensam que, efectivament, com vostè ha dit no s'ha de discutir res,
s'ha de complir la llei. Quan diu vostè que no fan «pegats», hi estic d'acord que no facin
pegats, però incomplir la llei, sempre és un pegat, encara que puguin tenir més o manco
responsabilitat. Nosaltres no tenim res a modificar, perquè simplement els hi demanam que
facin el que tenen l'obligació de fer, que és acatar la legalitat vigent i actuar segons ho diu. I
tengui en compte que la seva opinió serà molt respectable, però com que la pròpia llei preveu
en quins casos es pot no complir, vostè legalment no té raó.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Tal vegada és que no m'he explicat bé. Evidentment, no és millor
incomplir dos articles que un. Que vostè diu «m'ha convençut que és millor incomplir dos
articles que un», per descomptat que no. No el volia convèncer «mai» d'açò, perquè per
descomptat tan gros és infringir-ne un, dos, tres, com cinquanta, en el moment que ja
n'infringeixes un, ja estàs fent cosa malament. Per tant, en cap moment l'he volgut convèncer
d'açò. En cap moment m'ha sentit vostè dir, en cap moment, la paraula «herència heretada»,
vostès no ho han sentit en tot el meu discurs. Jo només li he dit: «Així ja s'ha anat fent açò,
açò, açò ...», amb aquest discurs un poc, intentant un poc amb el que la Sra. Rita Lorente
sempre diu de: «Anem a mirar per endavant, deixem anar l'herència i anem a veure el que no
està fet, fer-ho per endavant». No ho sé, però jo diria que en «cap moment» del meu discurs,
han sentit dir: «Açò és culpa de l'herència heretada del Partit Popular». Només he anat dient:
«Així hem anat fent açò que ja caducava, açò que havia caducat», en cap moment han sentit
la paraula «Partit Popular», ni «herència», perquè som molt partidària, excepte en punts molt
concrets, que crec que sí que s'ha de recordar l'herència perquè és la conseqüència de
coses, som més partidària d'anar fent, que és el que he anat fent. Per tant, en cap moment
he dit que fos «herència». Per tant, vostè diu «que la terrible herència», en cap moment he
dit «que teníem una terrible herència», jo he dit «que teníem tots aquests contractes damunt
la taula, que teníem la situació aquesta, i que anàvem fent contractes»; per tant, no he
mencionat en cap moment «la terrible herència». Per descomptat que ja li he dit que sí que
és ver que des que nosaltres hi som, és cert que amb aquest tema, igual que en tot
l'escorxador, s'està infringint la Llei, és cert, és veritat, perquè hem de dir que no, és cert. Vull
dir, jo en cap moment li he dit de voler fer veure que no, que me'n disculpava, no, és cert. És
cert que amb el tema de l'escorxador, tant el Sr. Joan Salord, que hi està fent una feinada en
el tema, com en la part de contractació, s'ha fet feina per veure quin era el millor contracte
que podíem fer, per fer tot el paquet sencer, i per açò ja els hi he dit, vam demanar
explícitament a l'Ajuntament de Maó que ens enviàs el seu contracte, per veure si açò ens
convencia, i llavonses partim per aquí. Clar, si partim per aquí, no és necessari comprar cap
camió, perquè aquí ja diu que no. Si partim que hem de fer un contracte tal qual el tenim
nosaltres, l'haurem de comprar, haurem de fer un renting amb açò, haurem de fer alguna
cosa per poder-ho resoldre. Per tant, en cap moment, Sr. Triay, tal vegada és que no m'he
explicat bé, ni he volgut dir que nosaltres no incomplíem la llei, ni he volgut vendre que millor
dos articles incomplets que un, ni he fet referència mai a la terrible herència. Me sap greu,
però açò no ho he fet. Jo li he explicat els motius que ha tingut aquest equip de govern per
prioritzar unes coses o unes altres i perquè en el tema de l'escorxador s'hi fa feina en aquest
sentit. De fet, també he demanat un poc que em fessin un resum de com estava aquesta
situació també, per part dels serveis jurídics i me diuen la distribució de canals és només una
part del treball a contractar dels serveis de l'escorxador, per aquests motius, els serveis
jurídics han demanat vàries vegades que s'emetés el corresponent informe de necessitat, per
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tal de poder contractar el servei integral de tot l'escorxador. Després de tres anys, no es pot
contractar només una part del servei i deixar la resta en servei d'irregularitat. En aquest sentit
cal recordar que la pròrroga forçosa és evident que estava pensada, que es va fer un
moment fins que es contracti, hi ha una pròrroga forçosa que diu fins que es contracti, que
estava pensada per un període de curt temps transitori fins a l'adjudicació del nou contracte i
que no es pot mantenir per temps indefinit. A més recorda aquesta nota que m'han fet
informativa, que l'Ajuntament de Ciutadella no té cap obligació de prestar cap servei públic
d'escorxador i no té a més competència ni pròpia ni delegada en matèria d'escorxador, atès
que aquesta hauria desaparegut també del llistat de matèries de l'article 25 de la llei de
racionalització. Per altra banda també diu, això no obstant, per procedir a adquirir o llogar un
vehicle apropiat, s'hauria de saber en primer lloc de quina manera es vol prestar o explotar el
servei de l'escorxador, que recordam es presta amb règim de transitorietat, per no dir ja
irregularitat ja des de fa tres anys. Si es continua amb un contracte de serveis similars a
l'actual i l'Ajuntament continua aportant el vehicle, pot convenir la seva adquisició o la
realització d'un arrendament de més llarga durada. Si s'opta per la figura de concessió
administrativa, com per exemple a fet l'ajuntament de Maó, el més lògic és que sigui el futur
concessionari qui adquireixi el seu vehicle. Si es decideix licitar una concessió administrativa,
en termes similars el que s'ha fet a l'ajuntament de Maó, per tant ja està decidit el que es vol
fer, pot interessar arrendar mitjançant un contracte de subministrament per escrit, un vehicle
apropiat durant un termini curt de temps, per exemple sis mesos, mentre es tramita
l'adjudicació d'un nou contracte. Açò, vostè posava en dubte les paraules que jo deia dels
serveis jurídics, açò és el que me van dir, vull dir que no m'he inventat res. Tot el que he dit,
ho he dit en base al que jurídicament se m'ha comentat que és açò, a part d'explicar-me tot el
procés que va començar el 2008, quan va acabar, vull dir, tot el procés. Per tant, jo li dic que
per part d'aquest equip de govern volem acatar el que està establert a la legalitat. Per part
d'aquest equip de govern volem complir amb l'obligació de contractar el servei de repartiment
de carn, si es decideix que el contracte és el mateix que tenim ara, o si es decideix que ha de
ser com el de l'ajuntament. Per part d'aquest equip de govern hi ha total disponibilitat per ferho, i el que li estava dient, que no s'ha fet, no perquè vulguem estar en precari, sinó perquè,
com bé diu aquesta nota que m'han fet des de serveis jurídics, diu el primer que hem de
decidir és com volem gestionar l'escorxador per decidir si fem una cosa o l'altra. Per tant,
nosaltres sense cap problema podem votar a favor d'aquesta moció perquè, per descomptat,
volem acatar l'establert i, per descomptat, volem complir amb l'obligació de contractar el
servei de repartiment, però el tema és que nosaltres volem complir amb haver-ho de fer, però
com veu m'estan dient, que ja sabeu que voleu fer amb tot açò? Per tant, nosaltres votar-hi a
favor, amb o sense la menor brevetat possible no hi tenim cap problema, el que ens
semblava un poc incoherent, per part de l'equip de govern, era el fet de complir amb
l'obligatorietat de contractar aquest servei, quan se'ns està dient decidiu primer el que voleu
fer abans de fer açò i no feu trossos. Era per aquest motiu que jo li deia complint en la menor
brevetat possible, era per aquest motiu. La menor brevetat possible annexada a decidir
quina és la manera com ho volem fer, no era, en absolut, per estar més estona incomplint el
contracte, per descomptat. Però per part de l'equip de govern, tot i que pens que és un poc
incoherent el sentit aquest de dir, clar mentre açò no ho acabes de tenir decidit segons el que
ens han informat jurídicament, dir que sí, era per açò, la coletilla, era per açò, per aquest
motiu, no perquè no creguéssim en què s'ha de complir, que s'ha de resoldre aquest
contracte. De fet, jo crec que una cosa que crec que sí que estem fent bé, en moltes altres
ens equivocam, però una cosa que sí estem fent bé, és que no es fa cap passa que no hagi
passat pels Serveis Jurídics, i açò jo pens que és un avantatge, perquè els problemes que ha
tingut aquest ajuntament, en molts moments, en molts colors polítics, ha estat que els
regidors han fet de juristes. I clar, com que hem fet de juristes i moltes vegades no ens
sabem prou la llei, ho han fet de qualsevol manera i després t'has trobat que quan els serveis
jurídics, o des d'intervenció, han hagut de pagar aquella cosa que lluminosament els regidors
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han fet, s'han trobat que car, i ara com pagam açò? Clar i hem hagut de fer uns grans
informes dient el servei s'ha prestat, el servei està malament, el servei no sé què, però
aquest senyor ha fet la feina, llavonses, és evident. Per tant, una de les coses que sí que fem
ara, qualsevol cosa que fem passam pels Serveis Jurídics, passam per informes econòmics,
perquè creiem que ha de ser el procediment adequat, és el perquè li deia de posar a la major
brevetat possible, no per seguir incomplint, sinó per poder decidir açò i que en base al que
ens aconsellin els Serveis Jurídics, puguem fer o bé aquest contracte de sis mesos, que ens
diu vostè, mentre no es fa l'altre, o bé decidir el què per fer tot el contracte. No era per altre
motiu que per aquest. Per tant, per part nostra ho podem votar a favor sense cap problema.
Només ens queda aquella incoherència de dir, clar però si després es decideix que no, no
per
no
complir
la
llei,
sinó
perquè
s'ha
decidit
un
altre
model,
estarem incomplint o no l'acord de Ple. Només era per aquest motiu, no perquè tinguem
intenció.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo: Sobre el tema de l'esmena que vostè proposava,
evidentment, nosaltres tampoc no li podem donar suport, més que res perquè és una
incongruència. Vull dir, el punt de la moció ja diu que els insta a acatar la llei i vostè d'alguna
manera sembla que demana quan vostès puguin, o quan els vengui bé, o quan les
possibilitats ho permetin, amb la qual cosa volen plasmar damunt l'acord de Ple, poder seguir
infringint la llei fins a poder solventar [solucionar] aquest problema, cosa que la llei no ho
permet. Evidentment, la llei l'hem de complir tots, i nosaltres votarem la moció així com està.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Senyora Alcaldessa, a jo açò de «complir la llei a la major brevetat
possible», em sembla una monstruositat jurídica, i nosaltres no ho podem acceptar. Què
troba vostè que l'Ajuntament digui: «Sap què? Complirem la llei demà passat». Avui i demà
no? Ens sembla que no. Començant pel final, quan vostè ha dit que hi ha hagut polítics que
han fet de juristes en aquest ajuntament i s'han equivocat, jo no n'he vist cap encara, jo el
que he vist, desgraciadament en aquest ajuntament, són molts polítics que han passat dels
juristes. No és el mateix fer de jurista que passar de juristes, perquè, normalment, els que ho
he vist passar dels juristes, no coneixen cap norma ni pel forro. Sobre el que ha dit vostè,
quan jo he rallat d'incomplir dos articles, evidentment, estava recorrent a la ironia, i estava
resumint. Quan he rallat de la «terrible herència», jo no he dit en cap moment que vostè ho
hagi dit textualment, jo sé que dic encara. Jo no he dit: «L'alcaldessa ha pronunciat
exactament les paraules terrible herència», jo en açò no ho he dit, no. Jo el que he dit és que
vostè ha enumerat la terrible herència del Partit Popular, i vostè, efectivament, no ha emprat
aquestes expressions textuals, perquè és ver, jo ho sé que ha dit vostè. Vostè ha fet un
resum de tot el que no li havien deixat bé, de tots els contractes que no estaven bé, dels
contractes que ha arreglat i havien caducat, etcètera, la qual cosa equival —jo sé diferenciar
quan atribuesc a algú una expressió textual, de quan descric el que ha dit— i açò és una
descripció meva del que vostè ha dit, però jo no he pretès en cap moment, perquè de
memòria auditiva vaig relativament bé, que vostè hagi dit les paraules terrible herència,
textualment. El que jo he volgut explicar és que del que vostè ha relacionat, es desprèn que
havia rebut una terrible herència del Partit Popular. A més, en matèria de contractació jo crec
que és ver, perquè no ho deia com a cap crítica. Pensi que quan vostès ens diuen que han
fet moltes altres coses, com que es miraran el cost de la caixa frigorífica, pensi que a la
moció del mes de juny, nosaltres avui no ho hem posat en aquesta moció, però els vam
instar ja nosaltres que avaluessin el cost de la caixa frigorífica, i si convenia o no convenia
comprar-la. No crec, de la manera que vostè ho ha explicat, i permeti un poc d'ironia en la
descripció, però és que com qui la sent, resulta que ho han fet, impecablement tot pel que fa
aquest aspecte, me comprèn? Jo em permet ironitzar i demanar-la de tan bé que ho han fet
en aquest aspecte el nou equip de govern, tot i que reconec que una bona part de culpa
quant, fins i tot, a l'incompliment de l'article 178.1 per ser justs, pot venir també que ho van
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trobar un poc damunt el fet perquè vostès van pujar el 13 de juny, o sigui, van tenir poc
temps per reaccionar. Fins aquí ho puc admetre, i jo no tenc cap intenció de donar més culpa
de les que tenen, però hi ha una part que havien d'haver fet, que era evitar aquesta situació,
perquè resumint i finalment jo li repetiré, li rall de memòria, perquè no m'ho he anat a mirar,
dels supòsits que ralla la llei. La llei contempla quan vostès poden no complir la llei, complir
la llei, sí, no complir aquest article de la llei. Article 178.1, el mateix article de la llei contempla
diferents supòsits en què eximeix a les administracions públiques de complir aquest article. I
res del que vostè ha dit està allà. Perquè jo li dic i li rall de memòria, però em sona, sé cert
que ralla de «situacions de catàstrofe», textualment, no sé què diu de la defensa nacional,
que tampoc és el cas, per tant, la mateixa llei diu quan aquest article està exempta
l'administració de complir-lo, que no és el cas. Per tant, comprendrà que açò és el resum, i
per tant, sí que li he dit que quasi m'ha convençut que era millor incomplir a més de l'article
28.1, l'article 178.1. Sí perquè ha donat una explicació, a la que amb molta habilitat, que li
reconec sincerament en aquesta habilitat, un que ho escolta pensa, és que ho han fet tot
perfecte, encara serà millor la situació des que incomplim dos articles en tost d'un. I açò és el
meu resum. Com jo veig l'explicació que vostè ha donat. Pel demés s'ha explicat bé i jo vull
que quedin les coses clares, però per nosaltres, evidentment, que la culpa, evidentment, no
en tenen cap quant al contracte verbal, de l'article 28.1. Però ara vostès, per bé o per mal,
són els responsables que en aquest Ajuntament es compleixi la legalitat vigent, i nosaltres els
avisam, com els vam avisar legalment ja el mes de juliol. No se'ns pot acusar de ser
deslleials, quan ho vam veure li vam dir, perquè vostè diu un moment donat que li fa gràcia,
no a la darrera intervenció, no, a la primera, que ralléssim d'un trosset del contracte i no
ralléssim de tot el matadero [escorxador] , escolti nosaltres rallam del que tenim coneixement
de causa. Com que nosaltres, li explic, Sra. Alcaldessa, perquè rallam del trosset que diu
vostè, perquè nosaltres a la vista de les irregularitats que hi va haver a finals de l'anterior
mandat, vam demanar tots els decrets, i un dels decrets era aquest del contracte del camió
frigorífic. A partir d'açò vam presentar una moció en temps, a més vam demanar una sèrie
de coses i informes, i és per açò que rallam d'açò, perquè ho tenim molt fresc, perquè ho
vam presentar al Ple del juliol, i perquè ho vam detectar el mes de juny, és per açò que
rallam d'aquest trosset. Bé, i per acabar, que l'Ajuntament no pot dir, i no podem acceptar
una esmena que digui el que li he dit abans, complirem la llei a la major brevetat, és com dir
que complirem la llei la setmana que ve o d'aquí a quinze dies. Escolti, és que no és opcional
complir la llei a la major brevetat. La llei s'ha de complir sempre, per açò formalment és una
qüestió jurídica, però per a nosaltres fonamental. És per açò que no ho podem acceptar
perquè si no, si fos una qüestió que depengués de la nostra voluntat, diríem que sí quant a la
necessitat d'un termini, però és que no podem. Per nosaltres és una monstruositat jurídica, ja
m'he explicat prou clar.
Acord
Es passa la moció a votació, tal com es presenta, que s'aprova per unanimitat (20 vots dels
membres presents).
9. Proposta de resolució de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de
l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
clavegueram; i a l'aprovació inicial de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa
per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable a domicili (exp.
2015/011539)
Amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia aprovada per unanimitat, es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat d'Hisenda i Gestió Tributària de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 14 de desembre de 2015, que, copiada, diu:
44

«ASSUMPTE: Resolució de la reclamació formulada per la Sra. Núria TORRENT PALLICER,
en representació del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR de data 25-11-15, registre
d'entrada núm. 17985 de 26-11-15, contra l'aprovació provisional de les modificacions
d'ordenances fiscals núm. 14 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
clavegueram i núm. 17 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament
d'aigua potable a domicili.
INFORME: Vista la reclamació formulada per la Sra. Núria TORRENT PALLICER, en
representació del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR contra les modificacions de les
ordenances formulades més amunt assenyalades.
Atès que la reclamació presentada està basada en el disposat a l'article 25 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, el qual disposa que «los acuerdos de establecimiento de tasas por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total
o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnicoeconòmicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura
del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la
adopción del correspondiente acuerdo». Tot de conformitat amb la nova redacció donada
amb el referit article per la Llei 2/2015 de 30 de març de 2015, de Desindexació de
l'Economia Espanyola.
Atesos els informes emesos per l'interventor municipal i per l'enginyer municipal que
s'acompanyen a la present proposta.
Atès que dels informes emesos es dedueix que les modificacions proposades s'adeqüen al
disposat a l'article 25 de l'RDL 2/2004 de 5 de març mitjanant el que s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que constitueix el fonament de les reclamacions
formulades.
Per tot l'exposat qui subscriu proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:
PRIMER: Estimar parcialment la reclamació contra les modificacions de les ordenances
fiscals núm. 14 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de clavegueram i núm. 17
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable a
domicili, deixant sense efecte l'increment derivat de l'aplicació de l'IPC.
SEGON: Aprovar definitivament la modificació de les referides ordenances tot de conformitat
amb els informes econòmic-financers que s'acompanyen en l'expedient, mantenint els
percentatges d'increment fixats en l'aprovació inicial.
No obstant el ple amb el seu superior criteri resoldrà.»
El punt 9è es va debatre conjuntament amb el punt 4t.
Acord
Es procedeix a la votació separada dels dos punts de la proposta.
Es passa a votació el primer punt de la proposta d'estimar parcialment la reclamació
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contra les modificacions de les ordenances fiscals núm. 14 reguladora de la taxa per a
la prestació del servei de clavegueram i núm. 17 reguladora de la taxa per a la
prestació del servei de subministrament d'aigua potable a domicili, deixant sense
efecte l'increment derivat de l'aplicació de l'IPC, que s'aprova per unanimitat (20 vots dels
membres presents).
Es passa a votació el segon punt de la proposta d'aprovar definitivament la modificació de
les referides ordenances tot de conformitat amb els informes econòmic-financers que
s'acompanyen en l'expedient, mantenint els percentatges d'increment fixats en
l'aprovació inicial; per dotze (12) vots a favor, els del Sr. José Antonio JUANEDA
MERCADAL, de la Sra. Marta MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ BOSCH, del Sr. Oriol
BARADAD BALDOMÀ, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés
GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ PONS, del Sr. Joan SALORD JUSTO, de la
Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO, de la Sra.
Georgina DÁVILA BURIELLO i de la Sra. Alcaldessa; sis (6) vots en contra, els del Sr. Joan
Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ, del Sr. Juan David
BENEJAM ESCANELLAS, de la Sra. Rita María LORENTE TALTAVULL, de la Sra. Nuria
TORRENT PALLICER i del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO; i dues (2) abstencions de vot
les del Sr. Juan TRIAY LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS, s'acorda aprovar el segon
punt de la proposta.
10. Proposta d'aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la prestació del
Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l'Administració local de Menorca (SISSL),
amb efecte de dia 1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018, d'acord amb
l'addenda de data 23 de novembre de 2015 (exp. 2015/011942)
Amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia, aprovada per unanimitat, es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 11 de desembre de 2015, que un cop esmenada
de viva veu en sessió plenària, diu:
ASSUMPTE: PROPOSTA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE MENORCA DE L'1/01/2016 l 31/12/2018.
Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 21/12/2010 va aprovar el
Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per
a la prestació del servei insular de seguretat i salut laboral de l'administració local de
Menorca (SISSL).
Atès que en data 08/11/2012 el Ple de l'Ajuntament va acordar la pròrroga d'aquest Conveni
amb efectes de 01/01/2013 i per un màxim de tres anys, i que per tant la seva vigència
finalitza el proper 31 de desembre de 2015.
Atès el requeriment efectuat en data 30/07/2015, registrat d'entrada amb el núm. 10.968, per
part de la Consellera executiva de Serveis Generals, Participació ciutadana i habitatge sobre
la pròrroga del Conveni.
Atesa l'addenda signada en data 23/11/2015 entre la presidenta del Consell Insular de
Menorca i els alcaldes de l'illa per a la pròrroga del Conveni de Col·laboració per a la
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prestació del servei insular de prevenció per a l'administració local de Menorca.
Atès que en la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de data 11/12/2015 s'ha
exposat el venciment d'aquest Conveni i el requeriment per part del Consell Insular de
Menorca a totes les corporacions del vistiplau per a la pròrroga del conveni per a la prestació
del SISSL, i que el mateix Comitè es va mostrar favorable a la continuïtat del conveni pel
servei insular de seguretat i salut laboral.
Vist el disposat a l'article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, pel que s'atribueix al Ple la
competència sobre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Acordar la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament de Ciutadella per a la prestació del servei insular de seguretat i salut laboral de
l'administració local de Menorca, amb efectes de dia 01/01/2016 i fins al 31 de desembre de
2018, d'acord amb l'addenda de data 23/11/2015.
[L'apartat «PROPOSA», de la proposta sense esmenar, diu: «Acordar la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre
el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a la prestació del servei insular de seguretat i salut
laboral de l'administració local de Menorca, amb efectes de dia 01/01/2016 i fins al 31 de desembre de 2018, d'acord
amb l'addenda signada el 23/11/2015.]

Intervé el Sr. Salord Justo: Primer vull fer una esmena en aquesta proposta, perquè a la
quarta fila [sic, línia] posa que l'addenda està signada, i actualment no està signada, sinó que
prèviament s'ha de passar a aprovació per després signar-la. Seguidament procedeix a la
lectura íntegra de la proposta.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Nosaltres faríem un vot d'abstenció, bàsicament, perquè hem
vist que s'ha qüestionat un poc ràpida durant aquests dies, a més ara hi ha hagut una
modificació del que és el text, i per tant, nosaltres també a la Junta de Portaveus vam
demanar si hi havia informe jurídic i no ens ho van saber respondre. Vull pensar que hi és,
que està revisat i que és correcte, però arran un poc d'aquesta urgència i aquesta rapidesa
en una qüestió que ve des del mes de juliol, entenem que, a vegades, passen aquestes
coses i que és una qüestió que evidentment també hi hem d'estar coberts amb aquest
conveni de salut laboral. Senzillament faríem aquest vot d'abstenció perquè no ho veim clar
si està tot revisat o no.
Intervé el Sr. Salord Justo: Sí que s'ha revisat jurídicament. Simplement també puc afegir
que, ja que no es va dur pel procés ordinari dins la Comissió Informativa, puc explicar un poc
en què consisteix aquesta addenda. Aquesta addenda és que nosaltres ens adherim a què el
Consell presti el servei de prevenció de riscos laborals a tots els ajuntaments adscrits en
aquest conveni, que ho són tots. Aquest servei consisteix que el Consell ofereix dos tècnics
en prevenció de riscos auxiliars administratius, i també s'inclou tota la part de vigilància de la
salut que fa referència als temes de reconeixements mèdics que, forçosament o
voluntàriament, decideixen fer els treballadors, depenent de la categoria professional. Dir que
el cost d'aquest servei és entorn d'uns 180 mil euros que a nivell insular a tota Menorca
aquest cost l'assumeix el 50 % el Consell Insular, i l'altre 50 % els ajuntaments adherits, i que
el criteri de repartiment del 50 % restant, es fa en base als empleats de cada ajuntament. A
Ciutadella, el càlcul mitjà és de 289 empleats i, més o manco, el cost que suposaria és d'uns
23 mil euros, aproximadament. Aquesta opció és més econòmica que altres opcions i dir-li
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que açò sí s'ha tingut en compte a nivell jurídic.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Nosaltres farem un vot favorable. No és la primera vegada que es
fa. Ja l'hem vist renovar en aquest conveni, i pensam que no és exactament un consorci,
però és un tipus d'activitats que entre tots els ajuntaments, i l'ajut del Consell, consideram
que és beneficiós per al municipi, i queda més barato i, per tant, farem un vot a favor.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Només per dir-li un poquet l'addenda, tal qual ha explicat el Sr.
Joan Salord, que ho ha explicat perfectament. M'estranya que facin un vot d'abstenció,
perquè senzillament vostè ha estat quatre anys al Consell, m'imagín que el devia votar a
favor aquests quatre anys, supòs. Senzillament l'addenda el que diu és mantenir, prorrogar el
conveni de col·laboració signat el 12 de juliol de 2012, que vostès el devien firmar, entre el
Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l'illa, per a la prestació del servei insular de
prevenció del 2016 al 2018. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 12 de
juliol de 2012, que vostè devia aprovar, supòs que a favor quan devia ser aquests quatre
anys de govern; per tant, m'estranya que ara digui que no coneix açò. La veritat, açò diu que
mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 12 de juliol de 2012; per tant, no hi
ha modificacions. Els informes jurídics els fan des del Consell, perquè açò és un conveni que
es fa des del Consell. El conveni es duu aquí amb tots els informes determinats, i aquí
senzillament es decideix si hi ha l'addenda o no. Per tant, m'estranya un poc que ara s'hi
abstenguin quan, segurament, aquests quatre anys, vostè en Consell Insular hi deu haver
votat a favor, com hem fet tots aquí, com diu el Sr. Joan Triay, perquè va venir una primera
incorporació el 2010, després va venir el 2012 una primera pròrroga que vam votar tots a
favor, el Partit Popular i tots els que estàvem en aquell moment a l'oposició. Va venir una
altra pròrroga del 2012-2015, que també la vam votar tots a favor. Ha vingut ara una altra
pròrroga del mateix conveni amb els mateixos termes, m'estranya, sincerament que ara
s'abstenguin quan per tot allà on ha passat tot aquest procés el Partit Popular sempre hi ha
votat a favor, i segur que quan vostè era al Consell Insular, també. La veritat, m'ha sorprès
que s'abstenguessin, sincerament. Si com és cert és per desconeixement perquè no se li va
passar la informació, que açò sí podria ser, crec que ara amb l'explicació que ha donat el Sr.
Joan Salord, que jo crec que a tots ens ha quedat molt clar i li dic exactament l'addenda que
és: prorrogar el conveni de col·laboració signat el 12 de juliol de 2012 entre el Consell Insular
de Menorca i els ajuntaments de l'illa, per a la prestació del servei insular de prevenció per
l'administració local de Menorca pel període comprès entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de 2018. I el segon punt és: mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat
el 12 de juliol de 2012, acordant que les aportacions que estableix el pacte cinquè 'han
d'entendre referides per a l'any 2016 a les estimacions que es recullen en els annexos 1 i 2.
I, evidentment, tot açò amb la signatura de la presidenta, en aquest cas, del Consell Insular i
de tots els batles de l'illa, com s'ha fet en tots aquests processos, el primer cas i els altres.
Per tant, la veritat és que me sorprèn que s'hi abstenguin.
Intervé el Sr. Pons Anglada: He intentat explicar, al millor no he estat prou clar amb la meva
explicació. Nosaltres no tenim cap dubte del conveni inicial, ara bé, no podríem posar la mà
al foc pel que ha passat durant aquests sis mesos, i des del mes de juliol. No hem vist
l'addenda, no hem vist l'informe jurídic; per tant, senzillament, és pera açò que feim un vot
d'abstenció, perquè no aixecarem la mà aprovant una cosa que no hem vist. Per açò,
només... Si me mira, veurà que no he acabat. És senzillament per açò, no és perquè no
estem d'acord amb aquest conveni, perquè com vostè diu el conec, hi he estat quatre anys
fent feina. Senzillament, és per les formes que s'han tramitat, perquè ens hi falta la
informació, perquè dilluns ens va venir a explicar a la Junta de Portaveus, vaig demanar si hi
havia un informe jurídic que ho avalàs, i no van ser capaços de respondre aquesta pregunta,
i a dia d'avui, ara, és quan em diu que sí que hi ha informe jurídic, però fins avui no se m'ha
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notificat, però avui encara no tenc, o no he vist aquesta addenda; senzillament és per açò,
per les formes, no pel fons. Però jo avui no puc aixecar la mà dient que sí a una cosa que no
he vist.
Acord
Es passa la proposta a votació, esmenada de viva veu pel regidor delegat del Servei de
Recursos Humans; per catorze (14) vots a favor, els del Sr. José Antonio JUANEDA
MERCADAL, de la Sra. Marta MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ BOSCH, del Sr. Oriol
BARADAD BALDOMÀ, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés
GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ PONS, del Sr. Joan SALORD JUSTO, de la
Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO, de la Sra.
Georgina DÁVILA BURIELLO, del Sr. Juan TRIAY LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS i de
la Sra. Alcaldessa; i sis (6) abstencions de vot, les del Sr. Joan Josep PONS ANGLADA, de
la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ, del Sr. Juan David BENEJAM ESCANELLAS, de la Sra.
Rita María LORENTE TALTAVULL, de la Sra. Nuria TORRENT PALLICER i del Sr. Juan
CARRASCO DOMINGO, s'acorda aprovar la proposta esmenada del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans.
11. Proposta d'Alcaldia en relació amb l'escrit de renúncia de la Sra. Dávila Buriello
com a regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/012124)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 17 de desembre de 2015, que, copiada
literalment, diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA D’ALCALDIA EN RELACIÓ A L’ESCRIT DE RENUNCIA DE LA
SRA. GEORGINA DÁVILA BURIELLO COM A REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT
Atès que la Sra. Georgina Dávila Buriello ha presentat en data 17 de desembre de 2015 amb
registre d’entrada número 19209 comunicació de la renúncia a la seva acta de regidora
d’aquest Ajuntament.
Atès que el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
estableix a l’article 9è que el regidor perdrà la seva condició com a tal ” per renúncia que
s’haurà de fer efectiva mitjançant escrit davant el Ple de la corporació”.
Atès que d’acord amb la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs
representatius locals, de 19 de juliol de 1991 quan es presenti escrit de renúncia, el ple de
l’entitat local de la que en formi part en prendrà coneixement de la mateixa, remetent
certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el període de mandat de la
mateixa en ordre a les eleccions locals, i a la Junta Electoral Central, una vegada conclòs el
manament d’aquella, als efectes de procedir a la seva substitució, conforme el que disposa la
Llei Orgànica de Règim Electoral General, tot indicant el nom de la persona que, a judici de la
Corporació correspon cobrir la vacant.
Atès que la persona cridada a cobrir la vacant és el Sr. Sebastià Servera Moll el següent de
la llista del grup polític Gent per Ciutadella a les eleccions locals 2015.
Aquesta Alcaldia PROPOSA:
Que el Ple de l’Ajuntament a la vista de la renúncia presentada per la Sra. Georgina Dávila
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Buriello acordi prendre coneixement i es doni trasllat de l’acord a la Junta Electoral, tot
indicant que la persona cridada a substituir-la és el Sr. Sebastià Servera Moll per tal de que
sigui expedida la credencial corresponent.»
Intervé la Sra. Alcaldessa: La Sra. Georgina Dávila ha presentat en data 17 de desembre de
2015, amb registre d'entrada número 19209, una comunicació de renúncia a la seva acta de
regidora d'aquest Ajuntament. El Reglament d'organització i funcionament de règim jurídic de
les corporacions locals, estableix a l'article 9è, que el regidor perdrà la seva condició com a
tal per renúncia, que s'haurà de fer efectiva, mitjançant escrit, al Ple d'aquesta corporació.
D'acord amb la Instrucció de la Junta Electoral Central de la substitució de càrrec
representatius locals, de 19 de juliol de 1991 quan es presenti escrit de renúncia, el ple de
l’entitat local de la que en formi part en prendrà coneixement de la mateixa, remetent
certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el període de mandat de la
mateixa en ordre a les eleccions locals, i a la Junta Electoral Central, una vegada conclòs el
manament d’aquella, als efectes de procedir a la seva substitució, conforme el que disposa la
Llei Orgànica de Règim Electoral General, tot indicant el nom de la persona que, a judici de
la Corporació correspon cobrir la vacant. La persona cridada a cobrir la vacant és el Sr.
Sebastià Servera Moll el següent de la llista del grup polític Gent per Ciutadella a les
eleccions locals de 2015. Per tant, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament a la vista
de la renúncia presentada per la Sra. Georgina Dávila Buriello, acordi prendre coneixement i
es doni trasllat de l’acord a la Junta Electoral, tot indicant que la persona cridada a substituirla és el Sr. Sebastià Servera Moll, per tal que sigui expedida la credencial corresponent. A
banda d'aquesta proposta més legal, dir-li Sra. Georgina que per part d'aquest equip de
Govern, hem estat molt contents, ha estat un plaer poder compartir amb vostè aquests
mesos que fa que som aquí. Crec que entre tots hem fet una feina ben feta, entre tots hem
aconseguit crea un bon equip. Aquells dubtes del principi de tants grups polítics, tanta gent
no funcionarà, jo pens que a grans trets s'ha aconseguit formar un gran equip
independentment de les ideologies, independentment que en algunes coses estem a favor o
nio hi estem, però per descomptat ha estat un plaer poder compartir amb vostè tots aquests
cinc mesos.
Intervé la Sra. Dávila Buriello: Simplemente, agradecer el haber podido formar parte de este
consistorio en estos seis meses en los que hemos estado, creo que para mi es una
experiencia muy gratificante. También no quería dejar de agradecer a mis compañeros de
Gent per Ciutadella porque gracias a ellos, mediante unas primarias abiertas, fueron lo que
confiaron en mi para que fuera candidata y les representara en el Ayuntamiento. Y por último
agradecer a todas esas personas que con su voto depositaron en nosotros la confianza de
poder traer el cambio a las instituciones. Un cambio que, como bien decía usted, se ve
reflejado en un equipo de gobierno tripartito, del cual también me siento muy orgullosa de
haber podido formar parte en este tiempo y que, sobre todo, merece mi mayor enhorabuena
por el trabajo que habéis desarrollado y que, seguramente, vais a desarrollar hasta el final de
la legislatura, porqué realmente creo que equipos como este demuestran que la
regeneración democrática es posible y que junto podemos.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Sumar-me a les paraules d'agraïment per aquests mesos. Hem
estat també crec que formant part d'un Ajuntament i per part nostra la més sincera gratitud
per aquests mesos també que hi ha hagut. Li desitjam també el millor en el futur, ha estat un
plaer poder fer feina durant aquests mesos amb vostè, i més enllà de les diferències
ideològiques i de qualque petit rifirrafe dialèctic, sé que darrere estic convençut que hi ha una
bona persona, i bé la trobarem a faltar evidentment.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Que li vaig molt bé en el futur, i en el que hagi d'entrar
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pròximament també véngui amb força per poder fer feina en el que li espera. Com que ara hi
ha moltes preguntes, feim cinc minuts de recés i després ens posam amb els precs i
preguntes.
El Ple es dóna per comunicat de la renúncia.
12. Precs i preguntes.
Precs, no n'hi ha.
Preguntes
Intervé la Sra. Alcaldessa: començarem per les preguntes del grup Popular, en espera que el
Sr. Joan s'incorpori per passar endavant, si us assembla.
1. Preguntes del Grup Municipal del Partit Popular, amb registre d'entrada 019101 de
16-12-2015 sobre el projecte obert del Teatre des Born:
1.1. Pregunta la Sra. Bagur López: Atès que al plenari del mes de novembre es va aprovar la
proposta d'instar el Consell Insular a fer la modificació pressupostària, dels pressuposts de
2015,en relació al programa 33400 de Creació i Promoció cultural, a fi que la partida de
40.000 euros destinada al Teatre des Born no es destini a altres conceptes que no siguin el
Teatre des Born, i que en els pressupostos de 2016, també instar el Consell Insular que
contempli una dotació econòmica destinada al Teatre des Born i així col·laborar en el procés
fins a la seva obertura. S'ha fet compliment de l'acord de Ple d'instar el Consell Insular a
preservar la partida dels pressuposts del 2015 per poder-la destinar al Teatre des Born,
i incloure en els nous pressuposts del 2016 una dotació econòmica per continuar amb
el projecte d'obertura del Teatre?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Des d'aquest ajuntament esteim fent, en compliment de
l'acord pres en aquest Ple i s'estan tramitant aquestes peticions.
1.2. Pregunta la Sra. Bagur López: En quin punt es troben aquestes demandes quant a la
partida dels pressupostos de 2015, i a la inclusió en els pressupostos de 2016?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: En aquests moments, com li he dit a la pregunta anterior
nosaltres hem fet la petició, o esteim tramitant aquesta petició, no tenim evidentment encara
contesta per part del Consell Insular de Menorca, i per més informació, sense que sigui
oficial, li puc dir que a la darrera reunió de regidors de Cultura ens van mostrar els
esborranys de l'Àrea de Cultura i hi havia contemplats els 40 mil euros per a l'any 2016.
[A la vista de la resposta del Sr. Juaneda, la regidora no fa la pregunta presentada per escrit,
que corresponia a la número 3 i era la següent: Ha manifestat el Consell en quin moment
podrà l'Ajuntament fer ús d'aquestes partides? Per la qual cosa es passa a la número 4]
1.4. Pregunta la Sra. Bagur López: Té previst o plantejat la Regidoria de Cultura en què
és més adient destinar aquestes partides durant el procés d'obertura des Teatre des
Born?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Bé, aquesta pregunta m'ha fet un poquet de gràcia a jo,
primer, perquè la regidora, vostè mateixa, i el seu grup estan en tot moment informats de les
gestions que esteim fent amb el Teatre des Born; segon, perquè precisament, per açò deu
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saber, o hauria de saber que, en aquests moments esteim dedicant tots els nostres esforços
en, per un costat, contactar amb algun interlocutor vàlid del Ministeri de Vivenda [Habitatge] i
Foment, per tal de poder concretar una reunió amb ells, i tractar el tema de l'adaptació del
Teatre per al seu posterior equipament, i per l'altra, iniciar els tràmits per reclamar a
l'arquitecte responsable que faci les modificacions corresponents, tal com indica el contracte
per adaptar el projecte d'equipament al projecte modificat. Així i tot, li responc dient que la
Regidoria de Cultura seguirà tots els seus esforços a aconseguir, per aquest ordre, el
següent: en primer negociar amb el Ministeri l'adaptació del teatre perquè sigui possible el
seu equipament, i reclamar a l'arquitecte que compleixi amb les seves obligacions. En funció
de quina sigui la situació que en resulti de les gestions, ens haurem de tornar a seure tots els
partits, com ja vam fer a l'inici d'aquest procés, i quedar d'acord amb les decisions i accions
que volem emprendre. O sigui, que vostè també serà partícip de la decisió sobre a què s'ha
de destinar aquesta partida.
2. Preguntes del Grup Municipal Popular, amb registre d'entrada 019102 de dia 16-122015 sobre llums del carrer Major des Born
2.1. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Hem rebut algunes queixes dels llums situats al terra
del carrer Major des Born que han estat aturats la major part de l'estiu i avui encara hi
segueixen. Per quin motiu no funcionen?
Respon el Sr. López Bosch: Sembla ser que els llums d'aquest carrer estan connectats
amb l'àrea i des del moment que un dels focus es fon, deixa tot el carrer apagat.
2.2. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quan tornaran a funcionar?
Respon el Sr. López Bosch: Just sigui possible, la veritat és que la solució no és tan fàcil
com sembla, no és tan fàcil com canviar una bombeta a una farola del carrer que la canvies i
ja està. Aquí per solucionar el problema s'han d'obrir un per un tots els llums, fins que trobes
el que està fos. La solució és més complexa del que sembla, no és tan senzilla.
[La pregunta 2.3. Per quin motiu han estat avariats tots aquests mesos sense que es
donés solució al problema?, el Sr. Carrasco Domingo diu que ja ha estat contestada i, per
tant, ja no la formula.]
3. Preguntes d'UPCM presentades al Ple ordinari de 19 de novembre de 2015 (registre
d'entrada 017383 de 18-11-2015), que, traduïdes al català, diuen:
1a Després que vam presentar una bateria de preguntes respecte d'açò, es van desbrossar i
eliminar de males herbes les voreres del Polígon Industrial, però no així els aparcaments
públics i altres zones que continuen en el mateix i lamentable estat.
Quan es desbrossaran i s'eliminaran les herbes i els arbustos en aquestes zones?
2a En el mateix estat es troben algunes zones de la urbanització de Cala en Blanes i d'altres.
Quan s'arreglaran les urbanitzacions com s'ha fet parcialment en el Polígon?
3a Fa temps que el fanal del Polígon que apareix en la fotografia adjunta es troba inclinada i
en l'estat que s'aprecia. Quan se substituirà i se'n llevaran les restes de l'estropell?
4a En el Ple ordinari de juliol es va aprovar una moció d'UPCM en virtut de la qual havien
d'emetre's informes sobre la nul·litat o anul·labilitat de certes resolucions dictades durant les
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acaballes del mandat anterior. Quan s'emetran?
5a Quan està previst que pugui adjudicar-se la concessió del quiosc des Born?
Intervé la Sra. Alcaldessa: Ja que s'ha incorporat el Sr. Triay, passarem a formular les
preguntes que provenen del mes de novembre, si els assembla. La primera, segona i tercera
pregunta, segons m'han informat els companys, ja els hi van enviar per escrit. Que les té
vostè? Idò jo les llegiré, si no li sap greu.
3.4. Pregunta del grup UPCM (llegida per la Sra. Alcaldessa) El Ple ordinari de juliol es va
aprovar una moció d'UPCM en virtut de la qual s'havien d'emetre informes sobre la
nul·litat o anul·labilitat de certes resolucions dictades a l'anterior mandat i a veure
quan es van emetre. M'imagín que fa referència sobretot a la de Personal, pel que entenc.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Feia referència a totes.
Respon la Sra. Alcaldessa: Pel que fa referència a la de Personal ja es va fer una reunió en
Secretaria i Recursos Humans, per a saber en quin punt estava de la legalitat. Sembla ser
que hi ha un informe de Recursos Humans en un sentit, des de Secretaria s'està estudiant si,
realment, a partir de les sentències que hi ha, perquè vostè sap que hi ha sentències
diferents respecte d'açò, per tant s'està estudiant. Es va notificar aquest acord de plenari a
Recursos Humans dia 4 de desembre, perquè pogués emetre l'informe corresponent. A partir
de l'informe corresponent que faci Recursos Humans, Secretaria després farà l'informe
corresponent, per tramitar o no aquesta anulació en base a la informació que es tengui. Açò
és respecte a aquest punt. Després, respecte del tema de la desratització, s'ha fet un
informe, per part de Secretaria, molt complet, perquè si vostè no recorda malament, hi ha
com a dos períodes irregulars, per dir-ho d'alguna manera, que era el principi un semestre
del 2015, i una part del 2014 també. I llavonses, s'ha fet un informe a nivell de Secretaria, per
una banda per poder contestar-li a vostè i emetre l'informe corresponent, i per l'altra, per
poder tenir l'informe per poder pagar les factures, perquè si no, no és possible; des
d'Intervenció s'està fent també aquest informe per dir que, realment, aquells doblers que hi
havia guardats encara existeixen. L'enginyer ha fet un informe dient que realment aquests
serveis es van prestar i, per tant, ara està a punt de poder-se pagar les factures, i a punt per
acabar el que és l'informe general que és el que li demanaríem. Després l'altra era respecte
al del matarifes [matadors], que és el que hem xerrat ara. Açò era la pregunta si no vaig
errada.
3.5. Pregunta del grup UPCM (llegida per la Sra. Alcaldessa) Quan està previst que es
pugui procedir a l'adjudicació de la concessió del quiosc del Born?
Respon la Sra. Alcaldessa: Trob que li vaig comentar l'altre dia, sap que ja es va fer
l'informe de com estava; llavonses ara els Serveis Jurídics han de fer l'informe per veure com
és possible treure aquesta concessió, i aquí volíem nosaltres fer una reunió amb l'oposició,
per tractar exactament aquells temes, damunt el contracte antic que no hi havia, i esteim en
aquest punt, en el punt d'haver de fer aquesta reunió per decidir quines coses si han de
posar o no, i a partir d'allà poder fer la concessió.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Si vol pot fer ara les preguntes que ha entrat per aquest ple.
4. Preguntes del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
amb registre d'entrada 019148 de 16-12-2015
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4.1. Pregunta el Sr. Triay Lluch: Quan es retiraran els cotxes abandonats dl polígon
industrial?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: No li puc donar una data exacta a causa del llarg
procediment que té el procediment de retirada de vehicles de la via pública. Sí que li puc dir
que amb tot el que portem d'any, s'han denunciat de vehicles abandonats a la via pública 51,
i 13 són al polígon, i d'aquests 13, 8 han sigut en els últims tres mesos. I d'aquests 13, fins
avui dia se n'han pogut retirar 3. Per tant, queden 10 que hi ha el procés administratiu
començat i hem d'esperar que acabi. És un procés que si val molt ràpid, podem retirar un
vehicle en dos mesos, i si va molt lent, podem estar entre set i vuit mesos a retirar un vehicle.
Dir-li també que a part dels cotxes, dintre del polígon també tenim un problema
d'abandonament de velos, motos i barques, i llavores estem fent tots els procediments per
poder retirar tots aquests vehicles. Si després vol, tinc detalls dels carrers on hem actuat i tot
això. D'acord?
4.2. Pregunta el Sr. Triay Lluch: Fa temps que hi ha ciutadans que es queixen per
l'acumulació d'arena i terra en les zones adjacents a la piscina descoberta de sa platja Gran,
que envaeix, fins i tot el carril velo de la zona. Quan ho solucionaran?
Respon el Sr. Salord Justo: Ho desconeixia i m'ho miraré dins la setmana que ve.
Intervé el Sr. Triay Lluch: No tenia perquè conèixer-ho, però van sortir fotos al diari, a la foto
denúncia, ja des del 2014 d'aquesta situació, va prolongat.
4.3. Pregunta el Sr. Triay Lluch: En quin estat es troba el nou conveni d'ús de la zona
verda municipal per part de l'hotel de cala Blanca? Existeix algun document
provisional o definitiu al respecte? Si existeix, demanarem còpia.
Respon la Sra. Alcaldessa: Com sap, després de tots els problemes que vam tenir aquest
estiu, es va fer un informe, en el qual a part de dir que s'havia de mirar que es feia amb el
conveni, hi havia tots uns altres apartats que també rallaven que sembla que, ens van
informar des d'Urbanisme, que no acaba de quedar clar si a part de la zona verda aquesta
que hi ha la piscina i tot açò, a més hi ha uns altres trossos de zona verda que sembla que és
el que hi ha mesurat damunt els plànols i el que és en la realitat tampoc no acaben de
coincidir prou els metres quadrats. Llavonses el que es va fer és dir primer, dir a l'empresa
que havíem de fer complir el conveni aquell anterior, tot i que estàs amb una vigència entre
cometes, per entendre'ns, que de fet, es va cercar una solució per acabar de passar l'estiu.
Després el segon pas era des d'Urbanisme comprovar quins són els terrenys reals que són
de l'Ajuntament i quins no, perquè si ara hem de fer un altre contracte d'ocupació de domini
públic, hem de saber quin és exactament el domini públic. Esteim ara en aquest procés, i
després d'açò és quan començarem a poder fer el contracte de cessió o no, en funció de
l'espai públic que, realment, es vulgui seguir cedint o no. També és un tema que és complex
quan n'hem rallat a nivell de Serveis Jurídics perquè, clar, és açò, és una cessió de domini
públic en un moment determinat, s'ha de veure en quines condicions, la veritat és que és un
tema que és complicat, però el punt en què estem ara és açò, que Urbanisme comenci a
mirar quins són, realment, els terrenys nostres de domini públic.
4.4. Pregunta el Sr. Triay Lluch: Es restablirà la pròxima temporada el lliure accés dels
ciutadans a la zona verda i el lliure exercici del dret a utilitzar les instal·lacions, inclosa
la piscina infantil?
Respon la Sra. Alcaldessa: Sí, de fet, quan hi va haver aquest problema, resultava que és
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el que és propietari, diríem, de l'hotel, és una empresa, una companyia, la que l'explotava és
una altra companyia, semblar ser que quan es va passar a la segona companyia que
l'explota no se li havia dit que hi havia aquest conveni, per tant, ells van fer el canvi d'ús, un
poc amb la idea de turisme que tenia, clar fins que es van trobar amb el problema de gent
que entra, gent que surt, get que els denuncia, i va ser quan els vam reunir aquí, tant als
propietaris reals, com a l'empresa que l'explota, i els vam dir que nosaltres no admetríem
l'any que ve aquesta situació que, per tant, si volien fer un hotel de turisme només adult que
ens semblava molt bé, però que no podia ser aquest, que en cercassin un altre de l'altre
companyia. Hi ha total disponibilitat per part dels propietaris, i total disponibilitat per part de la
gent que ho té concedit. De fet, hem mantingut diferents reunions tant per una part com per
l'altra, d'alguna manera, no vull dir que hagin demanat disculpes, però la situació creada no
els va ser gens còmoda. Es va cercar aquella solució intermitja [intermèdia] que en lloc
d'anar a nedar a un hotel, anassin a un altre perdonar el servei i, per tant, és evident que en
conveni acabat o no acabat, sí que es podrà fer ús de la piscina, perquès és el requisit que
se'ls ha posat per poder seguir en tot el procés i decidir si se'ls deixa o no després quan hi
hagi el conveni fet.
4.5. Pregunta el Sr. Triay Lluch: Existeix un expedient de disciplina urbanística obert amb
el número 2013/002390 per a la recuperació d'ofici de domini públic municipal ocupat
per un complex d'apartaments? En quin estat es troba?
Respon la Sra. Alcaldessa: Si no li sap greu a les preguntes 5, 6, 7 i 8 que fa referència al
mateix expedient, si no vaig errada, li contestaríem en el proper ple, no ha tingut temps el
regidor de poder cercar la informació. Si no vaig errada, 5, 6, 7 i 8 són del mateix expedient.
Del tema que rallaven, dels Talaiots? Com que estem rallant d'aquest tema que no hem pogut
comprovaren quin punt està açò, si no li sap greu en el proper ple, tal qual marca el ROM, li
contestaríem les preguntes 5, 6, 7 i 8.
[Les preguntes 6, 7, i 8 són les següents:
4.6. ¿Existe un expediente de disciplina urbanística abierto con el número 1448/2013 al mismo complejo de
apartamentos por otra infracción distinta? ¿En qué estado se encuentra?
4.7. ¿Se «concluye» según informe emitido a 20-06-2014 incluido en dicho expediente que se han ejecutado obras
sin licencia «sobre un pas públic qualificat de serveis tècnics de propietat municipal»?
4.8. Qué nueva documentación se ha adjuntado al expediente administrativo entre la fecha del informe (20-06-2014)
hasta hoy?]

Intervé el Sr. Triay Lluch: No és que em sàpiga greu, ni me'n deixa de saber, el que passa és
que el Reglament orgànic municipal, diu que les preguntes entrades [uns segons de la
gravació no queden enregistrats] de 24 hores d'antelació, es contestaran ordinàriament a la
sessió següent, o per causes degudament motivades. Jo massa feina ho consider una cosa
molt abstracta, no ho consider, jo personalment, és un punt de vista meu, no ho consider una
causa degudament motivada, però bé com que si no les han duites, tampoc me les
contestaran, no val la pena continuar, però el Reglament orgànic, diu el que diu.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Però el tema de degudament motivat, si vostè es mira avui
quantes preguntes s'han presentat en aquest ple, que es van presentar la majoria ahir
migdia, moltes d'aquestes preguntes són del regidor d'Urbanisme, i de Serveis Generals
moltes i, per tant, si havia de cercar la informació de moltes de les preguntes que hi havia,
avui matí només podia fer açò. Per tant, les preguntes que han estat més a l'abast, més fàcil
de poder trobar la informació, que com veurà són pràcticament totes, s'han fet avui matí,
aquestes no s'hi ha pogut arribar i, per tant, nosaltres pensam que sí que és un motiu, prou
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motivat. Si avui només hi ha hagut aquestes preguntes, vale, però vostès en son conscients
que n'hi ha 60, i d'aquestes 60, n'hi ha quasi 30 que són del mateix regidor. Per tant, en
sembla a nosaltres, a l'equip de govern, que sí, que és prou motivat, i que en el proper ple els
punts 5, 6, 7 i 8 se li contestarà.
Intervé el Sr. Triay Lluch: De tota manera, no és a l'equip de govern no que li ha de semblar.
La interpretació de les normes no estan en mans de l'equip de govern, estan en mans dels
serveis tècnics, però bé.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Si vol, li demanaré en el servei tècnic, no ho sé, si troba que pot
ser prou motivat o no, no sé que li he de dir.
Intervé la Sra. Secretària: És un concepte jurídic indeterminat, vull dir que açò és de lliure
apreciació per les parts que interveniu. És un concepte indeterminat dir la motivació, si
justifica l'alcaldessa amb els motius que ella considera, i vostè que no, és un tema vostre, jo
no puc intervenir més. Em sap greu, la motivació la determinau vosaltres.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Seguim en la tònica del Partit Popular que sempre ho considerava
com vostè degudament motivat per no contestar les preguntes. Val, continuam.
4.9. Pregunta el Sr. Triay Lluch: Es va registrar d'entrada el 25-03-2015 amb el número
004307 la instància d'un ciutadà dirigida al regidor d'aigües i serveis, en la qual
s'informava d'una altra ocupació indeguda d'un espai públic (zona verde perteneciente
al Ayuntamiento, escrivia) a la qual es realitzen barbacoes i fins i tot, escrivia se plantó
un huerto, acompanyant a la instància 5 fotos de l'hort i 6 de la barbacoa?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: Sí que es va registrar i, actualment, el que hi havia a les
fotos ja no existeix.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Normal, del 23/03/2015, seria una barbacoa molt llarga.
4.10. Pregunta el Sr. Triay Lluch: L'espai pavimentat amb marès sobre el qual apareixia
una taula i quatre cadires a la mateixa zona, segons fotos que s'adjuntaven a les
preguntes presentades per UPCM en el ple ordinari d'abril de 2015, s'ha construït
damunt un terreny públic que pertany a l'Ajuntament?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: Entenem que sí que és la zona verda municipal.
4.11. Pregunta el Sr. Triay Lluch: En cas afirmatiu, que s'ha fet al respecte?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: Vam demanar qui s'encarregava de gestionar la zona
verda municipal, perquè des dels serveis de manteniment, ningú anava a gestionar aquella
zona verda. No estava en cap dels planning, i vam descobrir que hi havia un conveni entre
l'Ajuntament i la zona privada. Llavors, no hem trobat el conveni encara, quan descobrim que
hi posa al conveni, que hi hagi el conveni, ja mirarem si realment el conveni els permetia fer
aquest tipus de coses o no, i en cas que no se'ls hagi permès fer aquest tipus de coses,
l'Ajuntament seguirà les passes oportunes, en cas que sigui una ocupació il·legal d'una zona
verda.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Que un conveni pugui autoritzar pavimentar damunt una zona verda
un tramet, però bé tot pot ser en aquesta vida.
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4.12. Pregunta el Sr. Triay Lluch: Esteim en condicions de provar amb absoluta certesa (i
si és necessari salvaguardant el dret a la intimitat que assisteix a l'afectat, així ho
demostrarem i ho farem constar documentalment davant l'alcaldessa) que un ciutadà s'ha
dirigit per escrit a jo mateix, dia 15-12-2015, i vam tenir un intercanvi de missatges,
amb els següents termes:
«- (L'afectat me deia): Hola Joan soy... (ometem el nom de l'afectat)... es normal que el
Ayuntamiento no haga los ingresos aprobados y contabilizados desde hace 15 días y se
entretengan en cosas de imagen? Yo soy el afectado y por mucho que intente entenderlo no
entiendo ciertas cosas, siempre contestan la semana próxima?
- (Portaveu UPCM: Jo li contestava): No tendría que ser normal, pero ya lo ves: Si me
especificas de qué se trata veré que puedo hacer.
- (Afectat): Esto es una ayuda puntual que se solicita a través de ca sa Millonària de 400
euros hace dos semanas (discusión sobre el himno y se sacó del orden del día) seguro que
era más importante, debían hacer la transferencia el viernes para tenerla el lunes y seguro
que hubo temas contables más importantes, ahora seguramente será semana que viene,
vamos como ponerse a cantar villancicos mientras algunos pasan hambre. Fuente de
información ca sa Millonària.
- (Portaveu UPCM): Preguntaré, pero para empezar “la fuente de información” ya te ha
mentido descaradamente, y si hace falta puedes decirle que lo digo yo con mi nombre y
apellidos, porque “la discusión sobre el himno” fue en el Pleno y las ayudas no las aprueba el
Pleno sino la Junta de Gobierno, donde sólo hay concejales del equipo de gobierno, con lo
que no discuten nada. Preguntaré y te diré cosas, pero el que te ha dicho eso desde ca sa
Millonària, miente como un bellaco/a. Saludos.
- (Afectat): La que miente se llama (i aquí ometem el nom), y puede que fuera en la junta,
pero se habló, según ella del himno y por eso dejaron fuera el tema de las ayudas.
- (Portaveu UPCM): (Aquí començava amb el nom de la persona)... pues si lo hablaron fue
en Junta de Gobierno, y allí no se tratan los temas del Pleno —li deia jo— como el del himno,
que se trató en el Pleno del mes pasado a partir de las 19 horas, mientras las juntas de
gobierno son por la mañana todos los miércoles, y sólo pueden asistir los miembros del
equipo de gobierno. O sea que, repito, totalmente falso que pudiera tener nada que ver con
el himno. Además, plenos normalmente no hay más que uno al mes y el último, en que se
trató el tema del himno, fue el 19 de Noviembre. En fin una mentira detrás de otra dice
(s'omet el nom). Preguntaré y te diré cosas. ¿Puedo hacer una pregunta en el pleno sobre el
caso que me explicas, sin mencionarte personalmente?
- (Afectat): Por supuesto.
És ver que qualsevol demora que s'hagi pogut produir en abonar ajuts socials que
s'aproven en Junta de Govern, no tenen res a veure amb el Ple ni, per tant, amb el
debat sobre la interpretació de l'himne nacional desenvolupat en el si del mateix?
Respon la Sra. Cerdà Pons: Totalment cert.
4.13. Pregunta el Sr. Triay Lluch: Intentarà esbrinar l'equip de govern l'abast dels fets
exposats, i més tenint en compte que des que vaig escriure açò, m'ha fet un comentari
una altra persona damunt el mateix tema, evitant que, a partir d'ara, si es verificassin
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aquests fets, es difami a l'oposició en casos aïllats, però indignants com aquest?
Respon la Sra. Cerdà Pons: A veure, en principi, com pot entendre, a la informació que
tenim ha estat una mica complicat poder anar al fons de la qüestió. Per tant, jo li agrairia, que
ja li he comentat abans que si m'adreça aquesta persona a jo, jo estaré encantada
d'atendre'l, perquè és important saber el que passa dins Serveis Socials. De tota manera, en
base una mica en el contingut i a l'import, m'estranya molt que aquesta persona digui,
nosaltres hem deduït que pot ser un cas concret, també és cert que ens podem haver
equivocat, perquè amb la informació que tenim, no sabem si és exactament aquest cas. Però
si és el cas que nosaltres pensam que és, m'estranya molt que digui que se va treure de
l'ordre del dia, si és el que nosaltres pensam. Si és el cas que nosaltres consideram, es va
fer una petició dia 27 d'octubre, va anar a comissió dia 28, dia 3 de novembre es va fer el
certificat de la comissió, jo mateixa vaig firmar la proposta per anar a junta el mateix dia, dia
12 de novembre va tenir autorització de la disposició de despesa, i va anar a junta dia 18, i es
va aprovar en aquella mateixa junta. Vull dir, que sí que és cert que hi ha vegades algun
expedient que pot haver alguna deficiència, o pot faltar alguna cosa, que es retiren de la
Junta de Govern, però justament en aquest cas era un expedient que anava tot complet, que
a la primera junta que va entrar va quedar aprovat, i es va tramitar. Però açò m'estranya una
mica, el fet aquest dels comentaris que degut a l'himne es va retirar, però ja dic, ens podem
haver errat. M'és difícil acabar de contestar sense més dades, jo li sembla bé, després fem
un comentari, i jo estic disposada a quedar amb aquesta persona, que m'expliqui, i mirar
realment el que ha pogut passar. Però d'entrada, amb el que jo he pogut xerrar amb tot el
personal de Serveis Socials. Evidentment jo els he passat la pregunta que vostè duia,
l'enviada avui matí a les 7 del matí a tot el personal perquè tothom ho pogués veure realment
el que havia passat, i en principi, a jo ningú em xerra, ningú em diu que s'hagi xerrat de
l'himne en cap moment. Si és el cas que ells es pensen, a més, justament és una persona
que se li ha tramitat a part de l'ajuda, la llei de dependència, una sol·licitud de grau de
discapacitat, una sol·licitud d'habitatge protegit, una renda mínima d'inserció, se l'ha donat
d'alta en el servei d'ajuda a domicili, se li ha atorgat també menjar a domicili. Sí que és cert
que vam tenir un problema, i és que va venir perquè volia una ajuda per manutenció, però
evidentment si li duem el menjar a domicili, no li podem donar una ajuda per manutenció,
perquè seria duplicar. Però em puc estar errant de cas també, perquè amb la informació que
tenia era una mica complicat.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Jo li agraesc, li diré a la persona que, efectivament. De tota manera,
avui ens ho ha dit una altra persona. Els comentaris, aquesta persona hi va anar vàries
vegades allà, i és un poc complicat determinar quan el va fer en aquest comentari, quina
vegada.
Intervé la Sra. Cerdà Pons: Per açò mateix jo li agrairia si em pot adreçar aquestes persones,
perquè jo hi pugui xerrar personalment.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Jo li adreçaré la que em va enviar l'escrit.
4.14. Pregunta el Sr. Triay Lluch: Sobretot, demanar si s'agilitzarà el pagament dels ajuts
socials sol·licitats pels ciutadans?
Respon la Sra. Cerdà Pons: Sí, estem amb el tema. A veure, aquí en aquest cas si que la
tramitació des de l'àrea de serveis socials va ser molt lenta. Normalment, he de dir que des
de tresoreria i intervenció són molt sensibles en els temes dels ajuts i els intenten tramitar el
més ràpid possible. En aquest cas, sí que és veritat que hi ha hagut una mica
d'endarreriment. Però també és cert que, fins ara, els endarreriments no venien justament
58

per Tresoreria ni Intervenció, sinó que fins ara els endarreriments venien des de l'Àrea de
Serveis Socials. Aquí sí que nosaltres ja hem revisat. Hem revisat tot el procediment dels
ajuts amb tot l'equip dels treballadors. Hem posat ja mesures perquè s'agilitzin, i aquest
justament, és un dels casos de la implantació del nou sistema dins serveis socials a l'hora de
tramitar, que la dinàmica que volem arribar a aconseguir és que, en el moment que hi ha un
ajut que entra a Comissió, a la setmana següent ja pugui passar a Junta de Govern. Hi
esteim fent feina. De fet, justament aquí s'ha endarrerit una mica per Tresoreria, que no és
l'habitual, però des de l'Àrea de Serveis Socials sí que és un dels casos de les mesures que
començam a posar.
5. Preguntes del Grup Municipal Popular, amb registre d'entrada 019103 de 16-12-2015
sobre projecte del carrer de Mallorca
5.1. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: En quin estat es troba el projecte del carrer
Mallorca?
Respon el Sr. López Bosch: Està pendent d'aprovació inicial.
5.2. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Per tant, l'obra no s'ha adjudicat?
Respon el Sr. López Bosch: No.
5.3. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: En cas que la resposta a la pregunta anterior sigui
negativa, per quin motiu encara no s'ha adjudicat?
Respon el Sr. López Bosch: S'ha retardat una mica l'adjudicació perquè s'ha revisat el
projecte, en el sentit que s'ha demanat informe de mobilitat a la Policia, el tenim, van fer les
seves aportacions, i s'han ajustat en el projecte en petites rectificacions perquè fos conforme.
Vam quedar amb l'Institut Quadrado, amb els representants, perquè teníem dubte de
l'autobús i les aturades que desapareixien, també s'ha solventat [solucionat]. Hem inclòs el
tema de la fibra òptica que no estava projectat, i també s'ha incorporat. També s'ha incorporat
gas natural, tampoc no estava contemplat i també s'ha incorporat, sense major cost,
evidentment. Però totes aquestes revisions sí que han fet aturar, retardar l'adjudicació.
També he de dir que s'ha demanat un ajornament en el Consell perquè ens doni un poc més
de temps per adjudicar. Ja s'ha concedit, ja el tenim i l'any que ve ens hi posarem.
5.4. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quan es té pensat començar amb les obres?
Respon el Sr. López Bosch: Dins l'any que ve.
5.5. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quina duració estimada tindran els treballs?
Respon el Sr. López Bosch: Quatre mesos, segons el projecte.
5.6. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quina previsió té l'equip de govern en relació a la
duració de la dita obra i el començament de la pròxima temporada turística?
Respon el Sr. López Bosch: En principi, s'intentarà evitar que es faci dins la temporada
turística. Si no poden començar, just comencem l'any, possiblement esperarem que passi la
temporada turística.
5.7. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Dita obra està dividida en dues fases. La primera
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està inclosa dins el PIC d'enguany i la idea inicial era incloure la segona fase dins el
PIC de 2016. És així?
Respon el Sr. López Bosch: Sí, aquesta és la nostra intenció.
5.8. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: S'ha començat a fer feina per a poder incloure la
segona fase dins la convocatòria del Pla Insular de Cooperació del Consell Insular per
a l'any 2016?
Respon el Sr. López Bosch: L'avantatge és que la segona fase també ja està feta, tot açò
ja ho tenim avançat. Només hi falta esperar a veure el PIC 2016 amb quin import comptam i
si podem quadrar les xifres, per poc que podem la intenció és açò, que quan comencin les
obres ja es pugui fer tot el carrer sencer. Nosaltres per part nostre trobàvem que era un poc
perillós deixar el carrer a mitges, i així, al millor serà una manera d'evitar que açò passi.
6. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada 019104 de 16-122015 sobre obres incloses al PIC 2015
6.1 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quines obres es van incloure dins el PIC
d'enguany?
Respon el Sr. López Bosch: Hi havia la primera fase del carrer Mallorca, el tancament de
Pere Casasnovas, conciliació del forjat de Pere Casasnovas, reconstrucció del mur de
l'estadi de Son Marçal i unes millores al poliesportiu antic.
6.2. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quines d'aquestes s'han començat?
Respon el Sr. López Bosch: El tancat de Pere Casasnovas, el forjat de Pere Casasnovas i
les millores en el poliesportiu.
6.3. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: En el cas que hi hagi obres que encara no s'han
començat, per quin motiu no s'ha fet?
Respon el Sr. López Bosch: Les del carrer Mallorca les don per contestades. Les de Son
Marçal, la veritat és que aquesta setmana fiaven que tindríem l'obra ja adjudicada. Es van
obrir els sobres i el fet que hi va haver una oferta especialment baixa, en comparació a les
altres, de fet, damunt llei trob que era un 10 % més baix que la mitjana de les altres ofertes,
ens obliga a requerir a aquesta empresa que justifiqui aquesta rebaixa, que justifiqui aquesta
oferta i açò també ens ha fet alentir el procediment. Estem a la fase que aquesta empresa
ens justifiqui açò, per saber si la deixam fora i agafam l'altra, o si ho justifiquen prou,
agafaríem aquesta empresa. També hem demanat pròrroga en el Consell, per si és el cas
que no arribam a final d'any, que ja ens hi esteim atracant, sabem que tenim la pròrroga
perquè la inversió no ens fugi.
6.3.1. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quan es té previst començar-les, si tenen
previsió?
Respon el Sr. López Bosch: Les del mur entenc que serà prest, ja dins el gener, perquè ja
és qüestió de termini de dies per adjudicar-la. La del carrer Mallorca te dic que ja és més
complex.
6.4. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quines obres s'ha finalitzat?
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Respon el Sr. López Bosch: Les del forjat de Pere Casasnovas, les del tancat de Pere
Casasnovas i les del poliesportiu estan acabades.
6.5. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: En el cas que hi hagi obres sense finalitzar, quan
es finalitzaran.
Respon el Sr. López Bosch: Les tres que s'han començat, s'han acabat.
6.6. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: De les obres finalitzades, s'ha ajustat l'obra al
pressupost inicial?
Respon el Sr. López Bosch: D'aquestes tres obres hi ha hagut rebaixes en totes elles, en
funció del que s'havia pressupostat. Li passaré les xifres per escrit.
6.7. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quin era el pressupost inicial de cada obra i quin
ha estat el pressupost final i real de cada una d'elles? Si vol m'ho pot passar també per
escrit.
6.8. Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: En el cas que el preu final d'alguna o totes les
obres hagi estat inferior al pressupost inicial contemplat dins el PIC, que es farà amb
els doblers sobrants?
Respon el Sr. López Bosch: Amb els sobrants, de moment, amb les dues que tenim
certificacions, en el tancat de Pere Casasnovas i en el forjat hi ha hagut dues liquidacions
d'obres, una de 1.500 i una de 3.200 que ja s'han adjudicat en aquest romanent. A part hem
adjudicat en junta de govern també un tancat en el camp de mini futbol de son Marçal, la
paret de darrere que sembla que les pilotes saltaven, i hem adjudicat la tanca per 5.800
euros.
7. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada telemàtic núm.
019167 de 16-12-2015 sobre tècnic que supleix Sra. Juana Vivó
7.1. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quin tècnic supleix a l'arquitecta municipal, la Sra.
Juana Vivó?
Respon el Sr. Salord Justo: No hi ha suplència.
Intervé la Sra. Torrent Pallicer: Perdó, esteim sense tècnic a Urbanisme?
Intervé la Sra. Alcaldessa: No és un tècnic de l'Ajuntament es que el supleix, hi ha un
arquitecte.
Intervé la Sra. Torrent Pallicer: Què nom?
Intervé la Sra. Alcaldessa: Que s'han de dir els noms aquí. Li podem dir sense cap problema,
però no acab de veure que a un ple es pugui dir exactament els noms, però bé li podem dir
sense cap problema. Què es pot dir?
Intervé el Sr. López Bosch: Oscar Paradís.
7.2. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quin procediment de selecció s'ha seguit i en quin
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règim jurídic es troba treballant aquesta persona?
Respon el Sr. Salord Justo: S'ha fet mitjançant un contracte de serveis.
7.3. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Respecte en el segon lloc de treball d'arquitecte
municipal que es troba vacant:
A) en quina situació es troba el procediment de selecció?
Respon el Sr. Salord Justo: Esteim pendents que l'Ajuntament de Maó ens designi la
persona que ha de fer de vocal en el tribunal qualificador.
7.3.B) Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quantes persones s'hi ha presentat?
Respon el Sr. Salord Justo: Tretze.
7.3.C) Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quantes s'han admès?
Respon el Sr. Salord Justo: La resolució encara no s'ha emès, una vegada aprovada els
aspirants que han presentat la sol·licitud seran oficialment admesos.
7.3.D) Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quin dia està previst que es realitzin les proves?
Respon el Sr. Salord Justo: Es va plantejar damunt la primera quinzena de gener, no
obstant, la data dependrà del moment en què es publiqui la resolució.
7.3.E) Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quan es preveu la possible incorporació de la
persona que, si s'escau, resulti guanyadora del lloc de treball en qüestió?
Respon el Sr. Salord Justo: Es faran les proves, es valoraran. Es farà l'acta que
determinarà el resultat de qui ha quedat en primera posició. Es farà el nomenament, i amb el
menor temps possible donarà d'alta. És voluntat d'aquest equip de govern cobrir la plaça com
més aviat millor abans.
8. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada telemàtic 019165
de 16-12-2015 sobre expedients de Disciplina Urbanística
8.1. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quants expedients de Disciplina Urbanística s'han
incoat des des dia 1 de juny de 2015 fins ara?
Respon el Sr. López Bosch: Expedients de restitució de la legalitat: 9, i expedients
sancionadors: 4
8.2. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quantes sancions s'han interposat i quina és la
quantitat recaptada per aquest concepte des de dia 1 de juny de 2015 fins ara?
Respon el Sr. López Bosch: L'import són 139.567,52. Quant a la quantitat, la veritat és que
no m'hi havia fixat i no l'he treta. No sé si es dóna per contestada la pregunta o no?
Intervé la Sra. Pallicer Torrent: La segona pregunta és quantes sancions i la quantitat.
Intervé el Sr. López Bosch: M'he quedat amb la xifra però no tenc la quantitat de quantes. No
sé si es dóna per contestada. No m'hi havia fixat, m'he quedat amb la segona part.
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8.3. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quantes llicències de legalització, NO emparades
amb la Disposició Transitòria 10ª de la LOUS, s'han atorgat des de dia 1 de juny de
2015 fins ara?
Respon el Sr. López Bosch: Tres.
9. Preguntes del Grup Municipal Popular, amb registre d'entrada telemàtic núm. 019164
de 16-12-2015, sobre expedients de legalització a l'empara de la Disposició Transitòria
10a de la LOUS
9.1. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quantes sol·licituds de llicències d'obres s'han
presentat a l'Ajuntament de Ciutadella des de dia 29 de juliol de 2014 fins ara,
emparant-se amb l'aplicació a la totalitat o en part del projecte, al procediment
extraordinari de legalització de la Disposició Transitòria 10a de la LOUS?
Respon el Sr. López Bosch: Cinquanta-quatre.
9.2. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quantes llicències ha atorgat l'Ajuntament
d'aquestes sol·licituds?
Respon el Sr. López Bosch: Set.
9.3. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quantes sol·licituds de les llicències d'obres de
legalització estan pendents d'esmenar deficiències?
Respon el Sr. López Bosch: Cinc.
9.4. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Quina és la quantitat recaptada en concepte de
prestació econòmica des de dia 29 de juliol de 2014 fins a dia d'avui?
Respon el Sr. López Bosch: 153.845,91
9.5. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Per quin motiu no s'ha previst al pressupost
municipal del 2016 els ingressos prevists per aquest concepte, així com, ni tan sols
apareix al pressupost els més de 136.000 euros ja recaptats per aquest concepte?
Aquesta quantitat era la que ens van dir a un ple anterior.
Respon el Sr. López Bosch: Açò és la quantitat que s'ha recaptat enguany. Són els drets
reconeguts del 2015 i com a tal, s'incorporaran dins aquest any. No és preceptiu que aquests
imports, si són drets que s'han reconegut enguany es posin dins els pressupostos 2016,
senzillament no es pot fer.
Intervé la Sra. Torrent Pallicer: No es pot fer, i aquests doblers on són ara idò?
Intervé el Sr. López Bosch: Al 2015.
Intervé la Sra. Torrent Pallicer: En el pressupost del 2015?
Intervé el Sr. López Bosch: Abans d'acabar l'any s'incorporarà en el pressupost 2015.
9.6. Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: A quins projectes i accions que determina la LOUS
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es destinaran els doblers recaptats en concepte de prestació econòmica?
Respon el Sr. López Bosch: Com ja bé deu saber aquests diners només es poden destinar
a una sèrie d'actuacions de medi rural, recuperació d'espai. En principi, sí que tenim clar que
una part anirà a camins rurals, i al millor alguna actuació de clavegueram en sòl rústic.
Havíem pensat en el Pinaret i altres actuacions que no tenim ara pensades.
Intervé la Sra. Torrent Pallicer: Clavegueram? Al Pinaret?
Intervé el Sr. López Bosch: A les cases del Pinaret que no tenen connexió. Havíem pensat
amb aquestes actuacions, de moment.
10. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada telemàtic núm.
019162 de 16-12-2015 sobre pèrgola de dalt es Born, sobre el lloguer de Can Saura al
Ministeri de Justícia i sobre l'aerogenerador a instal·lar a l'edifici de la Policia
Municipal
Sobre pèrgola de dalt es Born
10.1. Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: El passat mes d'octubre vam tenir coneixement de
la retirada, supòs que per part de la Brigada Municipal de l'estructura de la pèrgola del quiosc
des Born. Per quin motiu es va retirar la pèrgola del quiosc des Born?
Respon el Sr. López Bosch: Bàsicament per un tema de seguretat. Les bases de ferro
estaven plenes de rovell i un parell de tendals s'havien amollat, estaven solts.
10.2. Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: On s'ha guardat aquesta estructura?
Respon el Sr. López Bosch: Una part està al camí Vell, a unes naus que tenim allà, i la
resta al polígon a la nau dels manobres.
10.3. Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: En quin estat de conservació és troba
l'estructura?
Respon el Sr. López Bosch: Bastant malament, pràcticament només és salvable de tots els
pilars de llenya de teka i la llenya està bé. És el que tenim més aprofitable.
10.4. Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Hi ha previst qualque ús en concret pel que
sigui aprofitable?
Respon el Sr. López Bosch: Ara mateix, no.
10.5. Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quin cost va tenir la retirada? I és aquest cost
imputable a l'anterior concessionari?
Respon el Sr. López Bosch: En principi, vam destinar dos electricistes durant un parell
d'hores el matí que van retirar el cablejat i després quatre operaris de la brigada que van fer
la retirada i ho van poder fer el mateix dia. En principi, açò és el cost que ha dut en el
municipi, i en principi no teníem pensat d'imputar-lo al concessionari.
Sobre lloguer de Can Saura al Ministeri de Justícia
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10.6. Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Com tots coneixem aquest Ajuntament té signat
un contracte de lloguer del palau Saura al ministeri de Justícia. Quantes factures s'han
emès al Ministeri, avui dia, i per quin import?
Respon la Sra. Alcaldessa: Cap
10.7. Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quantes se n'han cobrat?
Respon la Sra. Alcaldessa: Cap
10.8. Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Per quina raó no apareix cap partida d'ingrés
per aquest concepte als pressupostos del 2016?
Respon la Sra. Alcaldessa: Per què, com ja saben, aquest equip de govern està intentant
poder rescindir aquest contracte perquè els jutjats s'ubiquin a un altre lloc i, per tant, com que
es té previst fer açò, no s'ha previst en el pressupost que hi hagi cap ingrés amb aquest
concepte.
Sobre l'aerogenerador a instal·lar a l'edifici de la Policia Municipal
10.9. Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: A la legislatura anterior es va signar un conveni
amb la Conselleria d'Economia i competitivitat del Govern Balear per a instal·lar un
aerogenerador de fins a 4 Kw a l'edifici de la policia municipal de Ciutadella. En quin estat
d'execució es troba aquest conveni?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: El conveni segueix vigent, el problema que hi ha és que
els adjudicataris del contracte aquest estiu van demanar una pròrroga al govern perquè
tenien problemes amb el subministrament dels aerogeneradors per part del fabricant. Llavors
a l'octubre, aquests problemes continuaven i l'empresa que ha de fer la instal·lació, no
només del d'aquí, en total són cinc, continua tenint problemes per fabricar, i ha tornat a
demanar una altra pròrroga. Llavors estem esperant que qui hagi de col·locar els molins
vengui i els col·loqui, però tenen un problema ells amb el seu distribuïdor dels molins. Per
aquest motiu no estan instal·lats, no és cap cosa que depengui de l'Ajuntament.
11. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada telemàtic núm.
019158 de 16-12-2015 sobre la Fira de Nadal, sobre l'enllumenat de Nadal, sobre el
naixement gegant i sobre l'obertura de bars i restaurants
Sobre la Fira de Nadal
11.1. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Atesos els diversos comentaris, queixes i preocupacions
que ens ha fet arribar relacionats amb la fira de nadal celebrada el cap de setmana passat,
on el sentit generalitzat era de decepció pel poc caliu i poca visibilitat que oferia la carpa
ubicada en aquest lloc així com la poca promoció que ha fet l'Ajuntament d'aquesta fira.
Atesos que hem vist que s'estan duent a terme preparatius de les festes de Nadal en relació
a la col·locació dels llums de nadal i que solien estar posats pel pont de la Constitució, fet pel
qual començaven a donar un toc d'alegria i color als eixos comercials contribuint a millorar
l'aspecte dels carrers de la nostra ciutat. Atès que els darrers anys d'acord amb el rectorat de
la Catedral, es posava el naixement gegant, propietat municipal dins les barreres de la porta
principal de la Catedral, per així, a un lloc cèntric i emblemàtic, és dones la possibilitat que
tots els interessats el puguin anar a visitar, la qual cosa va ser ben rebuda pels ciutadans.
Quantes peticions per instal·lar un puesto han tingut per aquesta fira celebrada el
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passat cap de setmana?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Abans de res dir-li que el sentir general dels participants
a la Fira l'analitzarem a una reunió per passar balanç després de festes. Responent a la
pregunta: vint-i-nou.
11.2. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Quants d'aquests puestos s'han autoritzat?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Vint-i.quatre.
11.3. Pregunta el Sr. Pons Anglada: En cas de quedar alguna petició fora, com és el cas,
per què no es va oferir cap solució perquè no quedessin exclosos?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Perquè, com vostè sap es va muntar la carpa grossa,
que són 350 m2, que és el màxim que podem muntar, que tenim. I els tècnics van entendre
que no podíem oferir manco de 3m per lloc, per tant, ja es va deixar clar a la reunió que es va
fer que només hi cabien 24 llocs.
11.4. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Els criteris d'adjudicació de puestos es van
consensuar amb el col·lectiu que sol participar en aquesta fira?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Es van compartir a la reunió prèvia que hi va haver, i
ningú va expressar res en contra.
11.5. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Per quin motiu es va canviar la ubicació habitual dels
darrers anys a la sala multifuncional?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Perquè l'any passat, sembla que els mateixos
participants van fer arribar a l'Ajuntament que volien anar al carrer, i a la reunió, de fet,
alguns ho van reconèixer.
11.6. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Es va consensuar aquest canvi d'ubicació amb el
col·lectiu que sol participar en aquesta fira?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Com li he dit anteriorment, com que s'havia expressat
que es volia anar al carrer, ja contàvem que aniríem al carrer i la sala multifuncional, de fet
mai va estar reservada per aquest fet. I ara, de fet, enguany, ja hi està reservada per l'any
que ve, per si de cas s'ha de replantejar, veurem com va la reunió de balanç. I és
precisament per açò, perquè es va posar damunt la taula aquest canvi.
11.7. Pregunta el Sr. Pons Anglada: L'any passat es van adquirir adornos per aquesta
fira, per quin motiu no s'ha col·locat res aquest any dins la carpa?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Els tècnics em diuen que no tenen constància de la
compra d'aquests adornos, però agrairia que si vostè té informació, ens la faci arribar i
mirarem si els trobam, si és que hi són.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Ja don per contestada la següent pregunta i també mirarem d'on
surt aquesta informació.
[La pregunta 8 presentada per escrit era: On són els «adornos» comprats l'any passat?]
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11.9. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Per què al perfil de Facebook de l'Ajuntament de
Ciutadella no apareix ni tan sols el cartell anunciador de la fira amb els horaris i amb
una notícia independent donada la importància i participació d'expositors durant tres
dies?
Respon el Sr. Servera Moreno: El que diu no és cert, o no és exactament així. La notícia a
la qual fa referència es va penjar al perfil del Facebook la setmana passada abans de la fira.
De fet, aquí té la captura de la imatge del Facebook, per si no es refia de les meves paraules
i ho vol consultar. El procediment habitual és que tota notícia que es penja a la web, per
norma, replicar com un enllaç al perfil del Facebook de l'Ajuntament de Ciutadella. En el cas
concret en el qual vostè fa referència, el que sí que va succeir és que aquesta notícia es va
retirar el diumenge, 13 de desembre, a la nit, una vegada closa la fira. I perquè es va fer així?
Simplement perquè, en aquest cas, jo mateix vaig detectar una errada al titular, on apareixia
«arranca la dotzena fira de Nadal», quan en català, arrencar com a sinònim d'iniciar, o
començar és un castellanisme, per açò mateix es va retirar, es va suprimir del Facebook, a la
web es va rectificar. El Facebook, simplement no es pot rectificar perquè quan adjuntes un
enllaç, agafen la captura del que hi ha a la web, en aquell moment. Com que la fira ja havia
acabat, simplement, es va suprimir, [uns segons de la gravació no queden enregistrats]
perquè quedi clar abans de la fira i durant la fira va estar vigent la notícia al Facebook i, de
fet, a la web encara es pot llegir. Quan a perquè no es va publicar com a notícia independent,
doncs, miri la notícia parla de la fira de nadal, recollida de joguets solidaris de Creu Roja, i de
la recollida de mòbils que va promoure el Rotary Club. No crec que cap d'aquests
esdeveniments, que es feien de forma paral·lela al mateix espai, desvaneixen la informació
principal de la notícia que era la celebració de la dotzena fira Nadal.
11.10. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Per què al perfil de Twitter no apareix l'anunci de la
fira amb el cartell fet, expressament per a l'ocasió, i ens hem de remuntar al 4 de
novembre per veure que comuniquen de l'inici del període de presentació de
sol·licituds dels expositors per la fira?
Respon el Sr. Servera Moreno: Com saben, xarxes socials n'hi ha diverses, hi ha
Facebook, hi ha Twitter, i fins i tot, ho podíem considerar Instagram també com una xarxa
social, juntament amb potència d'unes per damunt d'altres, segons les seves
característiques, el perfil, i un poc el missatge que vol comunicar. El Twitter de l'Ajuntament
ara mateix no és una xarxa prioritària, li puc explicar per què. Jo crec que hi ha una
diferència entre Twitter i Facebook. Twitter és una xarxa social que requereix molta més
interacció amb l'usuari; de fet, que l'usuari quan esmenta el Twitter ajciutadella espera,
moltes vegades, una resposta per part de l'administrador de Twitter, i açò ens planteja un
problema que és: qui dóna la resposta? A vegades, un tècnic, a segon quina pregunta es fa a
Twitter, no pot respondre perquè moltes vegades és un criteri polític, o perquè no està
autoritzat, o perquè ell no pot dir perquè es va una cosa d'una determinada manera, o una
cosa d'una altra manera, llavors arribaríem a la conclusió que el que hauria de manejar el
compte de Twitter hauria de ser un regidor, moltes vegades, per poder contestar pròpiament
al que li demanen els ciutadans, i segurament, si fos un regidor que manegés el compte de
Twitter, a part que creim que no ha d'estar vint-i-quatre hores un regidor contestant a Twitter,
segurament vostès aportarien una moció on dirien de perquè es fa un ús partidista del Twitter
de l'Ajuntament. Llavors arribam a la conclusió del que s'està fent a Twitter, és simplement
pel mateix que serveis Facebook, que és adjuntar un enllaç on s'informa d'alguna cosa. Per
fer açò Facebook és molt més visual, t'adjunta el cartell, t'adjunta la notícia i no apareix
només unes lletres. Simplement és una prioritat d'una xarxa social damunt una altra.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Retiram la següent pregunta.
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[La pregunta 11 presentada per escrit era: Per què tenim un regidor dedicat a comunicació, si no comunicam
qüestions tan importants com aquesta per canals tan senzills d'emprar com Twitter i Facebook?]

Sobre l'enllumenat de Nadal
11.12. Pregunta el Sr. Pons Anglada: S'han posat tots els llums de Nadal que disposa
l'Ajuntament?
Respon el Sr. López Bosch: Sí, s'han posat tots els que disposam, que estan en
condicions, i que compleixen amb la biografia. Bàsicament, els mateixos que l'any passat.
Intervé el Sr. Pons Anglada: La següent pregunta no té raó de ser.
[La pregunta 13 presentada per escrit era: «En cas de no haver-se posat tots, per què?»]

Sobre el naixement gegant
11.14. Pregunta el Sr. Pons Anglada: S'ha previst seguir amb la col·locació del naixement
gegant, propietat municipal a la porta principal de la Catedral de Menorca, com ha
estat costum aquests darrers anys?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Sí, s'ha previst, el que passa és que teníem previst fer-ho
durant aquesta setmana i a causa de l'acumulació de feines de la Brigada, per mor de les
eleccions de diumenge no ha pogut ser, però en el primer moment que puguin tenir per anar
a col·locar el naixement gegant, l'aniran a col·locar a la ubicació que indica.
Sobre l'obertura de bars i restaurants
11.15. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Pels dies principals d'aquestes festes de nadal i cap
d'any, té previst l'Ajuntament ampliar els horaris d'obertura dels bars i restaurants?
Respon la Sra. Marquès Seguí: Sí, està previst.
12. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada telemàtic núm.
019157 de 16-12-2015, envers el CAI
12.1. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Quantes persones van assistir al Congrés
d'Amics de la Infància?
Respon la Sra. Benejam Bagur: Vam assistir tres persones, na Selu Cañellas i na Cati
Sastre com a tècniques de l'àrea d'educació, i jo mateixa, com a regidora d'aquesta àrea.
12.2. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Quants dies hi van assistir?
Respon la Sra. Benejam Bagur: Concretament, vam fer a Madrid, un dia i mig.
12.3. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Quin vol i horari van agafar?
Respon la Sra. Benejam Bagur: El Congrés va ser dijous i divendres, 10 i 11 de setembre.
Concretament el Congrés era de 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.30, i el divendres de 10.00 a
14.00. Vam agafar el vol de les 7.30 del matí d'anada cap allà i vam tornar amb el de les
15.55 de divendres.
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Intervé la Sra. Lorente Taltavull: No de diumenge?
Intervé la Sra. Benejam Bagur: No, de divendres. Va ser dijous i divendres.
12.4. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: En cas d'haver-hi assistit més d'un dia, a quin
hotel es van allotjar?
Respon la Sra. Benejam Bagur: Un que es diu Apartaments SmartsRental Atocha, que
estava a cinc minuts de la Caixa Fòrum.
12.5. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Quin cost va tenir el vol, l'hotel i les dietes?
Respon la Sra. Benejam Bagur: El bitllet de les tècniques puja 322 euros, i està a la partida
320.231, el bitllet meu va ser 161 euros, i està a la partida desplaçament de regidors, és una
partida a part, la 912.231. L'apartament va ser 160 euros, que és la 320.231. [uns segons de
la gravació no queden enregistrats] Són dues dietes de berenar, corresponents a dia 10 i dia
11, dues dietes de dinar corresponents també a dia 10 i dia 11, i una dieta de sopar de dia 10.
També van demanar elles dos bitllets d'anada i tornada de l'aeroport a l'estació d'Atocha.
Totes aquestes dietes estan a la partida 320.130, que és la de laboral fix, i la 230.131, que és
una altra, cada una té un règim. I en el meu cas no en vaig cobrar. No vaig demanar res. El
que em sorprèn un poc d'aquest congrés que sigui açò que t'interessi.
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Jo puc fer les preguntes que vulgui i les altres les puc tenir
per altra banda. Aquí deman per l'ordre que consideri oportú. Si te sorprèn, ja t'ho demanaré
en un altre moment, no et preocupis.
[La pregunta 6 presentada per escrit és: En quina partida es van comptabilitzar les despeses?]

13. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada telemàtic núm.
019156 de 16-12-2015, sobre inventariat de llibres municipals
13.1. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Senzillament, és una pregunta per fer seguiment, ja
que ens van informar a una comissió informativa, i ens van comentar açò, que hi havia iniciat
l'Inventari arran de la moció que havíem presentat. Quan es va iniciar l'Inventari dels
llibres municipals?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Aquest inventari es va iniciar el moment en què un dels
treballadors que estava de baixa per incapacitat o invalidesa crec que és més correcta, i s'ha
de reincorporar a l'Ajuntament en una de les vacants, i amb la programació que es té de les
vacances dels diferents porters, en aquest cas, de l'Àrea de Cultura, s'havia de començar en
tres dies de posterioritat a la reincorporació d'aquesta persona, vam pensar que durant
aquests tres dies, o concretament trob que va ser una setmana, si voleu, ho puc verificar
perquè no ho record. Vam creure que era adient que pogués començar fent un inventari dels
llibres, perquè cada vegada que fem un acte amb entitats o amb persones, tenim el costum o
la referència de poder fer una donació d'un llibre o d'algun material didàctic i per açò ens
interessava poder tenir controlats tots aquests llibres.
13.2. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Quantes persones fan aquest inventari idò així?
Una, entenc.
13.3. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: El registre com es fa?
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Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Bé, simplement ha estat un registre oficiós, per dir-ho
d'alguna manera, perquè ha estat amb una base de dades feta pel mateix treballador, i si
voleu, us la podem passar.
13.4. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Entenc que no s'ha acabat aquest inventari?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: No, perquè no es va fer amb l'objectiu d'acabar l'inventari,
sinó, bàsicament de prioritzar una feina per disponibilitat horària, i quan ell es va haver
d'incorporar a la substitució d'un dels porters, va haver de deixar aquest inventari. Tot i així, si
no record malament crec que en alguns dels espais d'aquest edifici sí que el va acabar, i com
he dit us puc passar la relació de llibres.
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Entenc idò que les altres preguntes queden resoltes.
[Les preguntes 5, 6, 7 i 8 presentades per escrit són:
5. En cas que la resposta anterior sigui que ja ha finalitzat, quants llibres s'han inventariat? On es troben, a quina
àrea?
6. En cas que l'Inventari s'estigui fent, quan es té previst la seva finalització?
7. Quants llibres s'han inventariat a dia d'avui?
8. Com es gestionarà des del moment de la seva finalització aquest inventari? És a dir, hi haurà una persona
encarregada d'actualitzar l'Inventari a cada entrada i sortida de llibres?]

13.9. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Aprofitaré si em permeteu a fer la darrera que és:
quina planificació tenen per fer aquests inventaris si no s'ha acabat?, o si en aquest cas
era temporal, que açò no m'havia quedat clar a la Comissió Informativa. Com es pensen
acabar els demés, si hi havia cap planificació prevista?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Bàsicament, quan hi hagi disponibilitat de recursos
humans que puguin fer aquest tipus de feines i haguem reorganitzat sobretot el personal que
té aquest lloc de feina de porter o subaltern, si hi ha, segurament, disponibilitat de recursos
humans, seguirem amb aquest inventari. Planificat no hi està.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Per afegit un apunt en el que diu en Bep. Els llibres aquests són
llibres que estan desperdigats per tota la casa, i clar hora de saber el que tenim. Si un dia vol
podem passejar-nos per aquest edifici i veurà que tots els raconets hi ha aquests llibres i vam
dir, necessitam saber quants en tenim, com a mínim per açò. Vull dir que no és un inventari
allò de dir, anem a fer un inventari de tots els llibres que existeixen, sinó anem a començar a
saber que hi ha dins els raconets.
14. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada telemàtic núm.
019154 de 16-12-2015, sobre els edificis públics llogats
Intervé la Sra. Alcaldessa: A les preguntes relatives als edificis públic i llogats, si no li sap
greu, també li contestaríem en el proper ple, perquè el regidor podrà demanar la informació.
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Perfectament. Faré un aclariment a la número 4 [RE
19154/2015 de dia 16/12/2015] perquè s'entengui, referent al que és el pressupost destinat
a l'Àrea d'Edificació. Era un poc en referència que, sí que és cert que tenim el pressupost,
però m'és molt difícil poder entendre quina és aquesta partida destinada a la seva àrea.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Aquesta la té, les altres te les cercaria. Les altres tres, si no li sap
greu, les contestarà al pròxim ple i aquesta li passarà per correu. En principi, ens tornarem a
trobar segurament dia 29 de desembre per fer un ple extraordinari, que serà, en principi,
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prest el capvespre, perquè el personal que ho ha d'acabar de tancar, i poder-ho publicar al
BOIB, ho ha de fer el mateix dia 29 a capvespre, perquè dia 30 a les 9.00 ha d'estar en el
BOIB. Per tant, segurament, serà damunt la 16.00, o les 16.30, dia 29 aquest ple
extraordinari, per tractar els dos punts que avui s'ha fet referència a la comissió informativa.
Si els hi sembla bé a les 16.00, per nosaltres perfecte. Bé, 16.00 o 16.30. De moment, Bon
Nadal, després ja ens felicitarem l'any nou.
[Les altres preguntes, les núm. 1, 2 i 3, presentades per escrit són:
1. Quants edificis són propietat de l'Ajuntament? On són?
2. Quants edificis té llogats l'Ajuntament? On són? Quin ús se'n fan? Quin és el cost de cada edifici llogat?
3. Quants edificis propietat de l'Ajuntament es tenen llogats? On són? Quin és el cost del lloguer?]

I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària accidental, certific.
La secretària accidental

Vist i plau
L'alcaldessa
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