AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2016
Caràcter: ordinari
Dia: 21 de gener de 2016
Hora: de 19 a 21.25 h, en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta : Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

1r tinent d'alcaldessa:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d'alcaldessa:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcaldessa:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Juan Andrés García Corro
Sra. Carolina Cerdà Pons
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sr. Joan Josep Pons Anglada
Sra. Ana María Bagur López (IND)
Sra. Rita María Lorente Taltavull (IND)
Sra. Nuria Torrent Pallicer (IND)
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. Antonio Florit Pons

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)
(UPCM)

Secretària accidental:

Sra. Ester Allès Coll

Absents
Regidor:
Interventor:

Sr. Juan David Benejam Escanellas (PP) (s'ha excusat d'assistir-hi)
Sr. Joan León Vivó

Ordre del dia
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1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 17 de setembre de 2015.
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Presa de possessió del Sr. Sebastià Servera Moll com a regidor del grup municipal
Gent x Ciutadella (exp. 2015/012124).
4. Proposta de manifestar l'oposició a tots els projectes d'explotació d'hidrocarburs a
l'entorn de les Illes Balears; i d'adhesió a la plataforma Aliança Mar Blava, plataforma
intersectorial de les Illes Balears (exp. 2016/000179).
5. Proposta d'aprovar definitivament l'estudi de detall corresponent a la finca ubicada al
carrer Casilda Caimaris,11 de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/007739).
6. Moció del Grup Municipal Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) relativa
a la imminent supressió del repartiment domiciliari de correspondència a les
urbanitzacions (exp. 2016/000300).
7. Proposta de modificació dels membres de les comissions informatives permanents
(exp. 2015/005921).
8. Proposta de modificació dels nomenaments dels representants als òrgans col·legiats
(exp. 2015/006554).
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la personació al procediment penal del
CAS NERER (exp. 2016/000591).
10. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 17 de setembre de 2015
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de dia 17 de setembre de 2015.
Acord
No havent-hi cap cosa a objectar, es passa l'acta a votació, que s'aprova per unanimitat (20
vots dels membres presents).
2. Comunicacions d'Alcaldia
Es dóna compte de les comunicacions d'Alcaldia següents:
2.1. Relació de factures de crèdits reconeguts 19/2015 (exp. 2015/012454)
"RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D´ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
002650 DE 2015
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 19/2015 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 19/2015 de crèdit reconegut per un import brut
de 32.633,14 € (import líquid de 32.791,82 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2015.
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Per tot l'exposat qui subscriu
RESOLC:
PRIMER: Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.
SEGON: Donar compte de la present resolució a la propera sessió de Junta de Govern.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 30/12/2015”
[Donada compte a la Junta de Govern de dia 20-01-2016, mitjançant les comunicacions d'Alcaldia, al
punt 2.11]

2.2. Designació portaveu titular del grup municipal Gent x Ciutadella
Escrit de Gent x Ciutadella registrat dia 17 de gener de 2016, telemàticament (registre
d'entrada 000641 de 17-01-2016) en què comunica a l'Alcaldia que el Sr. Sebastià Servera
Moll, futur regidor, sigui designat com a portaveu titular del grup municipal Gent x Ciutadella,
sempre i quan després de la seva presa de possessió (portaveu suplent: Sergio Servera
Moreno).
2.3. Resolució de l'Ârea Socieducativa número 4 de 15 de gener de 2016
"RESOLUCIÓ DE L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000004 DE 2016
ASSUMPTE: INCORPORACIÓ AAVIB COM A NOU MEMBRE DE LA COMISSIÓ
MUNICIPAL D'ARTS PLÀSTIQUES DE CIUTADELLA DE MENORCA I NOMENAMENT
DELS SEUS REPRESENTANTS TITULAR I SUPLENT A DITA COMISSIÓ
Vista la instància presentada en aquest ajuntament en data 11 de setembre de 2015
(Registre d'Entrada núm. 013021) per part del Sr. Ferran Cardona Pons en representació de
l'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB), on sol·licita que l'associació pugui
formar part de la Comissió Municipal d'Arts Plàstiques de Ciutadella de Menorca.
Atès que d'acord amb els punts 2 e) de Funcions i 6 de Disposicions finals del Reglament de
la Comissió Municipal d'Arts Plàstiques de Ciutadella de Menorca (BOIB núm. 30 de
23.02.2010), una de les funcions de la Comissió és la de proposar la incorporació de noves
entitats o associacions artístiques a la pròpia Comissió i, a la vegada, que la posterior
incorporació de nous membres i els canvis de representants de les entitats a dita Comissió
han de ser acordats mitjançant resolucions de Cultura.
Vist que en relació a la proposta d'inclusió de l'AAVIB com a nou membre de la Comissió
Municipal d'Arts Plàstiques, dita Comissió, en la seva sessió ordinària de data 25 de
novembre de 2015, per unanimitat de tots els membres assistents, va acordar aprovar la
incorporació d'un representant de l'AAVIB com a nou membre de la Comissió; i vist, a la
vegada, que per part de l'entitat s'han fet arribar les dades de les persones que, com a titular
i suplent, les representaran a la Comissió Municipal d'Arts Plàstiques

3

RESOLC:
Per les motivacions esmentades més amunt:
1.- Incorporar a l'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) com a nou membre
de la Comissió Municipal d'Arts Plàstiques de Ciutadella de Menorca.
2.- Nomenar a la Sra. Laura Martínez Marquès com a representant titular de l'Associació
d'Artistes Visuals de les Illes Balears a la Comissió Municipal d'Arts Plàstiques de Ciutadella
de Menorca, i al Sr. Ferran Cardona Pons com el seu suplent.
El regidor delegat
Josep Juaneda Mercadal

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 15/01/2016»
2.4. Representants a Menorca en el Consell Escolar i Consell de la Llengua Catalana de
les Illes Balears.
Escrit del Consell Insular (registre d'entrada 017454 de 19-11-2015) relatiu a l'acord de la
Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca, en sessió de caràcter ordinari
de 5-11-2015, sobre els representants de Menorca en el Consell Escolar i Consell de la
Llengua Catalana de les Illes Balears. [L'alcaldessa de l'Ajuntament de Ciutadella, Sra. Joana
Gomila Lluch, és la representant suplent del Consell de la Llengua Catalana (la representant
titular és l'alcaldessa de Maó, Sra. Conxa Juanola Pons)].
2.5. Representants del ajuntaments per formar part de la Comissió mixta del contracte
administratiu especial per a la prestació de diversos serveis i programes d'educació
infantil (0-3 anys).
Escrit del Consell Insular de Menorca (registre d'entrada 017456 de 19-11-2015) relatiu a
l'acord de la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca, en sessió de
caràcter ordinari de 5-11-2015, sobre nomenament de representant dels ajuntaments per
formar part de la Comissió mixta del contracte administratiu especial per a la prestació de
diversos serveis i programes d'educació infantil (0-3 anys) [La regidora de l'Ajuntament, Sra.
Natividad Benejam Bagur, n'és la representant suplent (la representant titular és la regidora
de l'Ajuntament de Maó, Sra. Laia Obrador)].
3. Presa de possessió del Sr. Sebastià Servera Moll com a regidor del grup municipal
Gent x Ciutadella (exp. 2015/012124)
Intervé la Sra. Alcaldessa: S'ha rebut la credencial expedida per la Junta Electoral Central,
designant com a regidor de l'Ajuntament de Ciutadella, el Sr. Sebastià Servera Moll, en
substitució per renúncia de la Sra. Georgina Dávila. Efectuades les dues declaracions, una
sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics, i altra sobre els seus béns patrimonials, de
conformitat amb el disposat a l'article 77 de la Llei de règim local. Procediria el jurament o
promesa del regidor municipal. Si pot pujar a la tarima Sr. Sebastià Servera.
Procedeix a fer la promesa del càrrec el Sr. Sebastià Servera Moll, que diu: «Promet complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al Rei, així com al poble sobirà de
Ciutadella, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.»
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[Aplaudiments]
4. Proposta de manifestar l'oposició a tots els projectes d'explotació d'hidrocarburs a
l'entorn de les Illes Balears; i d'adhesió a la plataforma Aliança Mar Blava, plataforma
intersectorial de les Illes Balears (exp. 2016/000179)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Medi Ambient de l'Àrea
de Territori i Entorn, de dia 11 de gener de 2016, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Permanent de Territori i Entorn extraordinària de dia 15 de gener de 2016, amb el
vot favorable dels representants del PSM (2) i del PSOE (1) i la reserva de vot dels
representants del PP (2) i d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: Adhesió a la plataforma Aliança Mar Blava
Atès que a dia d'avui diverses companyies mostren interès per extreure petroli i gas del
subsòl marí en aigües profundes del nostre entorn, a la demarcació llevantina balear, i que es
tracta de projectes perillosos, com el que va provocar el major vessament de cru de la
història: el de la plataforma petroliera Deepwater Horizon de BP en el golf de Mèxic, el 20
d'abril de 2010, un desastre ambiental que perdurarà en el temps durant dècades;
Atès que el plenari municipal, concretament al del 17 de setembre i a molts d'altres d'arreu de
les Balears, es va manifestar unànimement el rebuig i la preocupació per les exploracions i
explotacions d'hidrocarburs en el Mediterrani, ja que aquests posen en perill el fràgil equilibri
ecològic de la zona i el sector econòmic i social, que depenen directament o indirectament de
la conservació d'aquest medi (pesca, agricultura, turisme, etc.);
Atès que un dels agents més actius en la lluita contra aquests projectes és Aliança Mar
Blava, una plataforma intersectorial de les Illes Balears, que té com a objectiu aturar
definitivament els projectes de prospeccions d'hidrocarburs en el Mediterrani espanyol, i que
aquesta plataforma està constituïda per administracions públiques (Govern Balear, els quatre
consells insulars i diferents ajuntaments de les Illes), organitzacions i entitats de sectors
econòmics, sindicats i institucions públiques i privades, i que actualment compta amb més de
vuitanta membres i el suport addicional de diverses organitzacions d'àmbit nacional;
Atès que aquests projectes petroliers podrien arribar a tenir una afectació molt negativa sobre
l'economia dels territoris afectats, i que les Illes Balears, així com les altres comunitats
autònomes costaneres del Mediterrani, són zones molt turístiques, ja que aquest motor
econòmic és directament dependent del medi en què és [sic, es] troba, i és de vital
importància mantenir-lo igual o millor del que l'hem trobat;
Atès que, des del punt de vista ambiental, l'impacte seria evidentment mot negatiu, en les
diferents fases que aquestes actuacions comporten, i a causa que el Mediterrani és un mar
tancat, qualsevol accident en la plataforma petroliera o en el transport d'hidrocarburs, els
nombrosos corrents superficials i profunds, propis d'aquest mar, traslladarien la contaminació
amb molta facilitat, multiplicarien seriosament els efectes negatius sobre aquests rics
ecosistemes, i que moltes espècies que habiten aquestes zones estan protegides per un
ampli marc legal autonòmic, estatal europeu i internacional, i, per tant, entenem que s'ha de
fer tot el possible per protegir-ho;
Atès que, a mesura que augmenta el coneixement científic del Mediterrani, es fa més evident
l'extraordinària importància ambiental i es fa més palesa la necessitat de protecció, i que
aquesta protecció és urgent, ja que els projectes que s'estan tramitant es portarien a terme
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en zones especialment protegides o en via de protecció;
Atès que la ciutadania cada vegada és més conscient que no podem seguir perpetuant un
model energètic que resulta insostenible i molt perjudicial per al nostre entorn i, per tant, per
a nosaltres mateixos;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
1.- Manifestar la nostra oposició a tots els projectes d'explotació d'hidrocarburs, en qualsevol
de les seves fases, a l'entorn de les Illes Balears.
2.- Adherir l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a l'Aliança Mar Blava, plataforma
intersectorial de les Illes Balears, que té com a objectiu aturar definitivament els projectes de
prospeccions petrolieres que actualment estan en tramitació, aconseguir la declaració per llei
del Mediterrani espanyol zona lliure de prospeccions d'hidrocarbur i d'aquesta manera
preservar la riquesa ambiental, que fa que les Illes Balears sigui un lloc únic, així com els
llocs de feina, el benestar dels ciutadans i el dret de les generacions a disposar d'un entorn
sa i agradable.
3.- Notificar aquests acords a la plataforma Aliança Mar Blava.»
Intervé la Sra. Marquès Seguí que llegeix íntegrament la proposta.
Intervé el Sr. Domingo Carrasco: Primer de tot, volíem donar l'enhorabona com a grup
municipal Popular, al Sr. Sebastià Servera per la presa de possessió com a regidor. En segon
lloc, dir que nosaltres farem un vot favorable en aquesta moció [sic, proposta]. Ja hem dit
vàries vegades que el Partit Popular estem en contra de qualsevol prospecció en el
Mediterrani, en la qual cosa no podem fer que votar a favor i donar el recolzament.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Donar l'enhorabona també al Sr. Sebastià. Dir sobre la proposta
que farem un vot favorable. Si recorden nosaltres ja vam presentar, en el seu moment, en
aquest ajuntament, una moció a través de la qual l'Ajuntament de Ciutadella va ser l'únic
ajuntament de Menorca que va presentar al·legacions a les prospeccions. Es va fer una
sessió d'urgència i vam presentar aquestes al·legacions. Estem d'acord amb tot el que es
diu. De fet, la base de la nostra moció [uns segons de la gravació no queden enregistrats]
d'argumentació que ens havia enviat el Sr. Pep Ribas, precisament els de l'Aliança Mar
Blava, sortia profusament a la nostra moció els arguments que exposa l'Aliança Mar Blava en
contra de les prospeccions quan a l'afectació negativa que poden tenir damunt el sector
pesquer, damunt el sector turístic i damunt tota l'oferta complementària, damunt el medi
ambient, animals com [uns segons de la gravació no queden enregistrats] i moltes altres
espècies protegides, i com que no és més que una reproducció dels nostres propis
arguments actualitzats, farem un vot favorable.
Intervé la Sra. Marquès Seguí: Més que res donar les gràcies en aquest vot favorable al PP i
a UPCM. Des de l'equip de govern creim que unir-nos a una plataforma que lluita en contra
de les prospeccions, crec que és fer un pas més en aquesta idea que tenim.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (20 vots dels membres
presents).
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5. Proposta d'aprovar definitivament l'estudi de detall corresponent a la finca ubicada
al carrer Casilda Caimaris, 11 de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/007739)
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 d'Ordenament del Municipi, de dia 15
de gener de 2016, que, copiada literalment, diu:
«Atès que en data 4 de novembre de 2015 per acord de Junta de Govern, es va aprovar
inicialment l'Estudi de Detall promogut pel Sr. Antoni Picó Coll corresponent a la finca ubicada
al carrer Casilda Caimaris, 11, redactat per l'arquitecte Ana Torrico García.
Atès que en la mateixa resolució es va acordar l'obertura del preceptiu tràmit d'informació
pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci al BOIB i en un dels diaris de major circulació
en la província per tal que es poguessin formular les al·legacions que s'estimassin pertinents
i es va notificar als propietaris i demés interessats directament afectats conferint-los
igualment un mes per formular al·legacions.
Atès que el tràmit d'informació pública es va anunciar efectivament en el BOIB núm. 168 de
data 14 de novembre de 2015 (p. 45287), i al Diari Menorca de 13 de novembre de 2015.
Atès que ha transcorregut l'esmentat termini legal d'exposició pública i no s'han realitzat
al·legacions.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 140.5 del Reglament de Planejament
(RPU) “a la vista del resultat de la informació pública s'anunciarà la Corporació Municipal
aprovarà definitivament l'Estudi de Detall, si és procedent, introduint, en el seu cas, les
modificacions que resultin pertinents “
Atès que de conformitat amb el disposat a l'article 22.2 c) de la LBRL és competència del Ple
de l'Ajuntament les aprovacions definitiva dels instruments de planejament de
desenvolupament i les seves modificacions.
Atès que l'article 94.1 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears és
suficient el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres de la corporació.
Vist l’informe emès al respecte per part dels serveis jurídics municipals en data 15.01.2016,
PROPÒS:
PRIMER.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall promogut pel Sr. Antoni Picó Coll
corresponent a la finca ubicada al carrer Casilda Caimaris, 11, redactat per l'arquitecte Ana
Torrico García, en els mateixos termes que l'aprovació inicial.
SEGON.- Publicar aquest acord en el BOIB.
TERCER.- Notificar aquest acord als propietaris i demés interessats directament afectats, i
donar compte de la seva adopció al Consell Insular de Menorca.
QUART.- Repercutir les despeses de publicitat, d'aquest estudi de detall, al promotor."
Intervé el Sr. López Bosch: En data 6 d'octubre de 2014 es va sol·licitar per part del Sr.
Antoni Picó Coll, llicència per la segregació d'una finca urbana situat al carrer Casilda
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Caimaris núm. 11 de Ciutadella. Atès que, per dur a terme aquesta segregació, es necessari
com a pas previ, l'aprovació d'un Estudi de Detall, que es va presentar en aquest ajuntament
dia 31 d'agost de 2015, i que compta amb els informes favorables de l'arquitecta municipal.
Atès que en data 4 de novembre de 2015, per acord de Junta de Govern, es va aprovar
inicialment aquest Estudi de Detall, redactat per l'arquitecta Ana Torrico García. Atès que, a la
mateixa resolució, es va acordar l'obertura del preceptiu tràmit d'exposició pública del termini
d'un mes, per tal que es poguessin formular les al·legacions que s'estimassin pertinents, i a
la vegada, es va notificar als propietaris i demés interessats directament afectats, conferintlos igualment aquest mes d'exposició pública perquè poguessin presentar les al·legacions.
Atès que ha transcorregut l'esmentat termini legal d'exposició pública, i no s'ha rebut cap
reclamació al respecte. Atès que, de conformitat amb el que disposa l'article 22.2 de la Llei
de bases de règim local, que diu que és competència del Ple Municipal les aprovacions
definitives dels instruments de planejament, de desenvolupament i les seves modificacions.
Per tot açò es proposa al ple l'adopció dels següents acords: Aprovar definitivament l'Estudi
de Detall promogut pel Sr. Antoni Picó Coll, corresponent a la finca urbana situada al carrer
Casilda Caimaris núm. 11, redactat per l'arquitecta Ana Torrico García, en els mateixos
termes que l'aprovació inicial. Punt dos, publicar aquest acord al BOIB. Punt tres, Notificar
aquest acord als propietaris i demés interessats directament afectats, i donar compte de la
seva adopció al Consell Insular de Menorca. Punt quatre, repercutir les despeses de
publicitat d'aquest estudi de detall, al promotor.
Intervé la Sra. Torrent Pallicer: Tot i entendre que és una acte de tràmit i que si compleix la
normativa, s'ha de donar, l'estudi de detall s'ha d'aprovar. El Partit Popular no hem tingut
temps de valorar. Com que la nostra abstenció, que és el que farem, no modifica l'acord, en
principi, farem una abstenció.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Com que nosaltres sí que hem tingut temps de valorar, farem un vot
favorable.
Acord
Es passa la proposta a votació; per quinze (15) 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. Laura ANGLADA SEARA, 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, del Sr. Sebastià SERVERA MOLL, del Sr. Juan TRIAY LLUCH,
del Sr. Antonio FLORIT PONS i de la Sra. Alcaldessa; i cinc (5) abstencions de vot, les del Sr.
Joan Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ, de la Sra. Rita María
LORENTE TALTAVULL, de la Sra. Nuria TORRENT PALLICER, del Sr. Juan CARRASCO
DOMINGO, s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi.
6. Moció del Grup Municipal Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) relativa
a la imminent supressió del repartiment domiciliari de correspondència a les
urbanitzacions (exp. 2016/000300)
Amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia aprovada per unanimitat, es dóna
compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
(amb registre d'entrada 000377 de 12 de gener de 2016), que, traduïda al català, diu:
Quan vam saber que Correus i Telègrafs tenia la intenció de deixar sense repartiment
domiciliari de correspondència pràcticament totes les urbanitzacions del terme municipal de
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Ciutadella: Cala Blanca, Cala en Blanes, Cala Morell, Cala en Bosc, Calespiques, els Delfins,
Son Blanc, Cap d'Artrutx, sa Caleta, Santandria, Serpentona, Son Cabrisses, Torre del Ram,
Son Xoriguer i Son Carrió, des del Grup Municipal d'UPCM vam presentar una moció
aprovada per unanimitat en el Ple de juliol de 2014 per a intentar evitar-ho.
Efectivament, segons ofici de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, es
comunicava que Correus i Telègrafs s'havia dirigit a aquesta perquè determinàs si en les
urbanitzacions esmentades “concorren les circumstàncies previstes en l'article 37.4.b” del
Reial decret 503/2007 “i en aquest cas el repartiment hauria de realitzar-se en bústies
concentrades pluridomiciliàries”; és a dir, el repartiment deixaria de realitzar-se a domicili. I
açò a pesar del caràcter excepcional que la normativa aplicable atribueix al repartiment en
bústies concentrades pluridomiciliàries en contraposició amb el dret de la població en general
a rebre la “distribució en el domicili de cada persona física o jurídica dels enviaments
compresos en l'àmbit del servei postal universal”.
A pesar del reconeixement que “la Directiva 97/67/CE del Parlament Europeu imposa als
estats membres, en l'article 3, l'obligació de vetlar perquè els proveïdors del servei universal
garanteixin tots els dies laborables, i almenys cinc dies a la setmana, una recollida en els
punts d'accés i una distribució en el domicili de cada persona física o jurídica dels
enviaments compresos en l'àmbit del servici postal universal”, s'anunciava que Correus i
Telègrafs pretenia deixar de realitzar el repartiment domiciliari de correspondència i invocava
“excepcions a aquesta regla general” i l'article 37 del Reglament postal, que, entre altres
coses, assenyala el següent:
1. En els entorns especials (“de gran desenvolupament de construcció i mínima densitat de
població”) als quals es refereix aquest article, el lliurament dels enviaments postals ordinaris
es realitzarà a través de bústies individuals no domiciliàries i de casellers concentrats
pluridomiciliaris… com a sistemes alternatius i excepcionals al lliurament en el domicili …
2 En aquests entorns el repartiment es realitzarà per mitjà de casellers concentrats
pluridomiciliaris quan concorrin, almenys, dues de les condicions següents:
1. El nombre d'habitants censats sigui igual o inferior a 25 per hectàrea, considerant a
aquests efectes la superfície urbana.
2. El nombre d'habitatges o locals sigui igual o inferior a 10 per hectàrea, considerant a
aquests efectes la superfície urbana.
3. El volum d'enviaments ordinaris a l'entorn no excedeixi de 5 enviaments setmanals de
mitjana per domicili i en còmput anual.”
En les notificacions adreçades a les associacions de veïns es detectava que moltes de les
dades que van servir de base per a avaluar el compliment dels supòsits que permeten deixar
de lliurar els enviaments postals a domicili eren erronis. Així, i per posar només un parell
d'exemples, en les notificacions dirigides a les associacions de Cap d’Artrutx i Cala en Bosc
per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència figuraven les dades següents,
majoritàriament errònies:
Cap d'Artrutx: 423 habitants censats, 59,43 hectàrees de superfície urbana, 583 habitatges
construïts, 191 enviaments dirigits als veïns “en el període comprès entre el 4 al 15 de
novembre de 2013”.
Cala en Bosc: 181 habitants censats, 29,61 hectàrees de superfície urbana, 284 habitatges
construïts, 222 enviaments dirigits als veïns “en el període comprès entre el 4 al 15 de
novembre de 2013”.
Mentre, de les dades actualitzades -en el moment en què es van realitzar les notificacionsque es troben a l'Ajuntament, es desprenia:
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Cap d'Artrutx: 441 habitants censats (18 més dels computats segons escrit de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència); habitatges, locals o qualsevol altre tipus d'edificació
individualitzada: 737 (154 més de les tingudes en compte segons l'escrit de la Comissió);
hectàrees de superfície urbana: 55,01 (4,42 hectàrees menys de les que havia comptabilitzat
la Comissió).
Cala en Bosc: 212 habitants censats (31 més dels computats segons escrit de la Comissió);
habitatges, locals o qualsevol altre tipus d'edificació individualitzada: 455 (171 més de les
tingudes en compte segons l'escrit de la Comissió).
Així és que el nombre d'habitatges o locals en ambdues urbanitzacions, en comptes de
ser igual o inferior a 10 per hectàrea, és notablement superior.
I açò comptant com un únic habitatge complexos de 188 apartaments, com el denominat
Cesgarden, de 164 apartaments com a “Serveis Immobiliaris Bungalous i Apartaments”; o de
143 apartaments, com Menorca Star, en el cas de Cala en Bosc; i complexos de 70
apartaments, com Menorca Mar, o de 40, com Club Andria al Cap d’Artrutx.
Una altra dada rellevant era que la població màxima d'aquestes urbanitzacions, segons el
PGOU de Ciutadella, és de 4.862 habitants a Cap d’Artrutx i de 4.659 a Cala en Bosc; i els
serveis tècnics estimaven la població consolidada de la zona en més d'un 80 % de la
població màxima durant la temporada turística.
D'altra banda, segons les dades notificades per la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència, de cap manera s'acreditava que el volum d'enviaments ordinaris a
l'entorn no excedís de cinc setmanals de mitjana per domicili i en còmput anual, ja que
simplement -en el cas d'aquestes dues urbanitzacions- s'especificava el nombre
d'enviaments remesos entre el 4 i el 15 de novembre de 2013, i, òbviament, a aquests
efectes, cal tenir molt en compte el gran nombre de ciutadans espanyols i estrangers
que tenen fixada la segona residència en aquestes urbanitzacions, on resideixen
principalment durant l'estiu -que és quan reben enviaments postals-, i l'existència a
Cala en Bosc (a més de 356 habitatges unifamiliars) de 3 hotels, 4 aparthotels, 1
magatzem i 91 locals que generen abundant correspondència comercial únicament
durant la temporada de maig a octubre, en què estan oberts; mentre a cap d’Artrutx (a
més dels 696 habitatges unifamiliars) succeeix el mateix amb 1 hotel, 10 aparthotels i
30 locals comercials.
De la mateixa manera, incloent-hi només dades molt parcials d'uns pocs dies de fora
de temporada obtinguts únicament durant els mesos de novembre i febrer, s'havia
procedit en totes i cada una de les altres urbanitzacions: Cala Blanca, Cala en Blanes,
Cala Morell, Calespiques, els Delfins, Son Blanc, sa Caleta, Santandria, Serpentona,
Son Cabrisses, Torre del Ram, Son Xoriguer i Son Carrió. Extrapolar aquestes xifres
d'enviaments postals preses fora de temporada, ben entrada la tardor o a l'hivern,
distorsionava completament la mitjana anual per domicili, en ser el “nombre
d'enviaments” una de les variables que s'utilitza en la fórmula per al “càlcul del volum
d'enviaments ordinaris de mitjana per domicili”.
Un procediment objectiu seria quantificar el nombre total d'enviaments durant tot l'any,
dividir-ho per les cinquanta-dues setmanes que té l'any i pel nombre total d'habitatges,
edificis i locals que té cada urbanització o, a falta d'açò, Correus i Telègrafs hauria
d'utilitzar i extrapolar, a l'hora d'efectuar el càlcul, les dades més beneficioses per als
usuaris del servei durant la temporada estival i no les més perjudicials per als
interessos dels veïns corresponents als dies en què menys enviaments es produeixen,
tal com ha fet.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d'UPCM va presentar al Ple una moció,
instava l'equip de govern a procedir urgentment a revisar totes les dades que figuren en
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l'escrit registrat d'entrada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i
presentava en temps i forma -en vista dels múltiples errors detectats- les corresponents
al·legacions per a mantenir el repartiment domiciliari en totes les zones afectades i que
l'Ajuntament de Ciutadella, en defensa dels interessos del gran nombre de veïns i residents
afectats, instàs Correus i Telègrafs a mantenir el repartiment domiciliari en totes les zones del
terme municipal en què s'ha efectuat fins al present moment.
Presentades les al·legacions el 18-07-2014, tal com havíem sol·licitat prèviament en la
moció d'UPCM, van ser desestimades el 17-07-2015 per la Comissió Nacional dels Mercats
i la Competència, davant la qual cosa l'Ajuntament va interposar recurs contenciós
administratiu sense que s'hagi emès sentència encara, però de moment es van
desestimant les mesures cautelars interessades des de l'Ajuntament, la qual cosa ha
generat gran malestar entre els veïns de les urbanitzacions, que han anunciat
mobilitzacions davant de la imminència de la supressió del repartiment domiciliari de
correspondència.
No obstant açò, l'article 9.2 de la Llei orgànica 3/1981, de 6 d'abril, del Defensor del Poble
estableix que “les atribucions del Defensor del Poble s'estenen a l'activitat dels
ministres, de les autoritats administratives, dels funcionaris i de qualsevol persona que actuï
al servei de les administracions públiques”. La Societat Estatal Correus i Telègrafs,
Societat Anònima té la condició de societat integrant del sector públic i és l'operador
designat per llei per a prestar el servei postal universal a Espanya, d'acord amb els requisits
de qualitat, regularitat, accessibilitat i assequibilitat que fan efectiu el dret de tots els
ciutadans a les comunicacions postals. Mentre la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència és un organisme públic.
L'article 10.1 de la mateixa llei assenyal: “Podrà dirigir-se al defensor del poble tota
persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, sense cap restricció…”
I l'article 28.1 confereix al defensor del poble la facultat de “suggerir la modificació dels
criteris utilitzats” en els “actes i les resolucions de l'Administració Pública”. I, fins i tot,
l'article 28.2 regula: “Si, com a conseqüència de les investigacions, arribàs al
convenciment que el compliment rigorós de la norma pot provocar situacions injustes
o perjudicials per als administrats, podria suggerir a l'òrgan legislatiu competent o a
l'Administració la modificació d'aquesta”.
En el cas que ens ocupa és evident que s'han desvirtuat completament en contra dels
ciutadans afectats tant l'esperit com el criteri concret plasmat en la norma aplicable
que imposa el càlcul objectiu de la mitjana d'enviaments anuals, en extrapolar-se en
els càlculs realitzats per Correus i Telègrafs les dades d'enviaments en les dates en
què menys es produeixen, la qual cosa ha provocat que s'obtinguin unes xifres
inferiors a les reals, en ser el “nombre d'enviaments” una de les variables que s'utilitza
en la fórmula per al “càlcul del volum d'enviaments ordinaris de mitjana per domicili”.
També resulta evident que la supressió del repartiment domiciliari en les
urbanitzacions crearia una nova situació perjudicial per als veïns de les
urbanitzacions, constituiria realment una discriminació per als ciutadans pel fet de no
residir en el nucli urbà i representaria un retrocés en els drets dels afectats pels quals
al defensor del poble toca intercedir, fins i tot suggerint “la modificació” de criteris i
normes quan són susceptibles de “provocar situacions injustes o perjudicials per als
administrats”.
Raons per les quals el Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca presenta
al Ple la moció següent:
Que, independentment de continuar reivindicant els drets dels veïns a través de la via judicial
ja oberta, l'Ajuntament de Ciutadella doni suport a les reivindicacions veïnals i actuï en
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defensa dels drets dels veïns de les urbanitzacions del terme municipal presentant queixa
davant del defensor del poble, tenint en compte el contingut de l'exposició de motius de la
present moció, i especialment els últims paràgrafs.
Intervé el Sr. Triay Lluch que llegeix íntegrament la moció.
Intervé la Sra. Camps Villalonga: Primer de tot dir que l'equip de govern farà un vot favorable
en aquesta moció. Com ha dit el Sr. Joan Triay, l'Ajuntament ha intentat estar al costat dels
vesins des d'un principi, ja quan ell plantejava la primera moció que ell ha mencionat, perquè,
efectivament, es tracta d'un fet discriminatori; i, en definitiva, una retallada en els drets dels
ciutadans, respecte a les zones que no estan afectades. Si me permeten, voldria fer un
repàs, una miqueta, a les darreres actuacions. Efectivament, dia 24 de juliol de 2015 es
presentaven les respostes a les al·legacions presentades, i aquestes al·legacions que havia
presentat l'Ajuntament, eren desestimades. A partir d'aquí, es va reunir a les diferents
associacions de vesins afectades, per exposar les circumstàncies i també la nova
fonamentació tècnica per plantejar si es voldria posar un contenciós administratiu o no, atès
que era la darrera via que hi quedava després d'aquestes al·legacions. Efectivament, en
aquesta reunió es va acordar presentar aquest recurs contenciós, i aquest recurs es va
admetre a tràmit. Paral·lelament l'Ajuntament també va demanar l'adopció de mesures
cautelars, açò vol dir que demanàvem que no es posessin les bústies mentre el procés
contenciós no estigués resolt; aquestes mesures cautelars se'ns van denegar, i mentrestant
els vesins rebien una carta des de Correus que se'ls deia que ja dia 4 de gener deixarien de
fer el repartiment a domicili. A partir d'aquí, arran de la denegació d'aquestes mesures
cautelars, vam tornar a fer una reunió amb els representants dels vesins, i vam acordar
sol·licitar una pròrroga per posar aquestes bústies fins dia 1 de maig. Aquesta pròrroga no
se'ns va concedir en els termes que nosaltres sol·licitàvem; de fet, es va notificar que se'ns
donaria una pròrroga d'un mes, fins dia 4 de febrer, i també en aquesta reunió l'Ajuntament
va oferir en els diferents vesins la cessió d'espais en zones verdes de domini públic per a
poder ubicar aquest tipus d'instal·lacions. Després d'aquesta reunió vam trametre una
circular als vesins, que Correus va repartir gratuïtament, encara que amb algunes errades.
De fet, hi havia un termini per apuntar-se la gent que volia bústia, i aquest termini quasi es va
deixar de repartir els darrers dies, aquesta circular; i, fins i tot, es va repartir en zones que no
estaven afectades. Després vam tenir dos escrits, dos registres d'entrada, un de Cala
Blanca, polígon B, i un altre de Cala en Blanes, que manifestaven el seu desacord i
sol·licitaven a l'Ajuntament que adoptés les mesures corresponent per corregir aquesta
discriminació. Entre aquestes propostes, proposaven també aquest escrit en el Defensor del
Poble que avui posam en comú. Efectivament, pensam que tota actuació que serveixi per
contrarestar aquest fet, ens sembla positiva, i sempre que sigui factible, evidentment; l'escrit
en el Defensor del Poble és factible, perquè no es tracta d'un tema de competència
municipal, i farem aquest escrit. Paral·lelament, també vull informar que esteim estudiant
altres possibles actuacions. Una és la reclamació davant l'òrgan regulador estatal, que en
aquest cas és el Ministeri de Foment; primer per posar de manifest la manca de qualitat en la
prestació de servei que pot suposar l'adopció d'aquesta mesura, i després per l'abús que es
fa de l'excepcionalitat que permeten les directives europees, perquè en aquest moment
l'Estat regula aquesta possible excepció, però aquesta excepció afecta, en aquests moments,
a un 70 % del nostre territori. Per tant, d'excepcionalitat no té, pràcticament res. Després
també plantejam iniciar també reclamació davant la Comissió Europea, atès que hi ha les
directives europees que regulen, precisament, aquesta qualitat, com he dit, i aquesta
excepcionalitat. També avui capvespre dir que he rallat amb el director general de Consum
per plantejar-li una iniciativa conjunta, a nivell de totes les Illes Balears. Li he enviat
documentació, i m'ha dit que s'ho estudiaria. També pensam que aquesta actuació a nivell
d'illes, tindria més força fins i tot que l'actuació que nosaltres puguem fer des d'aquí; per tant,
no ho hem de deixar perdre. Açò és tot.
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Intervé el Sr. Pons Anglada: Nosaltres també farem un vot favorable en aquesta moció.
Entenem que compartim, des del primer dia, el sentit i la defensa dels drets dels ciutadans.
Entenem que s'han d'esgotar totes les vies possibles, ja es van iniciar aquestes vies amb
l'anterior equip de govern, que com bé comentava la Sra. Camps, les al·legacions van venir
contestades dins aquest mandat on ho ha recollit la Sra. Camps, però ja van ser iniciades
amb acord de tots els grups polítics, amb l'anterior equip de govern i, per tant, per part nostra
entenem que anar amb aquesta altra via mentrestant tenim les altres vies, ja més jurídiques,
encara obertes, anar per la via del defensor del poble, perquè entenem que aquests criteris
que s'estan emprant per fer aquests càlculs, no s'ajusten. Possiblement s'ajusten a un dret
que hi ha, com comentaven, però que, realment, jo crec que no reflecteixen una realitat, i
tampoc jo crec que el fet de Ciutadella, i en aquest cas a les urbanitzacions, hi viu molta gent
durant tot l'any. Per tant, tot el nostre suport. Durant aquests mesos també hem pogut tenir
molt contacte, la Sra. Camps ens ha anat informant, i hem tingut reunions també amb ella de
les passes que s'anaven fent i de les posades en comú amb els diferents grups polítics per
prendre les decisions que calguessin i, per tant, li agraïm també tota aquesta comunicació. I
que el Partit Popular defensarà, com ha defensat des del primer dia, els drets aquests dels
ciutadans perquè no es malmetin.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Agrair el vot favorable de tots els grups. Començant pel final, dir al
senyor portaveu del PP que sí que és ver que ve de l'anterior legislatura i hi havia l'anterior
equip de govern quan es van presentar aquestes a al·legacions, a instàncies d'una moció
d'UPCM, que es va aprovar per unanimitat. Va ser així. Dir després quant el que diu la Sra.
Noemí, que nosaltres en cap moment hem tingut cap dubte [uns segons de la gravació no
queden enregistrats] passiva per part del consistori, per poder presentar açò, ja que com
citam a la nostra moció, la Llei del defensor diu que ho pot presentar qualsevol persona física
o jurídica, i després també vam mencionar a la Junta de Portaveus la circumstància que es
tractava de societats estatals i que tant per la matèria com per tot, per no ser competència de
l'Ajuntament, que seria una excepció en la qual no es podria presentar, no hi ha cap dubte
que sí que es pot presentar, que l'Ajuntament està totalment legitimat per presentar-ho en
defensa dels seus representats els vesins. Dir que, sobretot, nosaltres l'hem deixada oberta,
perquè ho puguin fer, però els demanam que tenguin en compte tots els arguments que hem
exposat, especialment la indefensió que crea el càlcul del nombre d'enviaments en base a
extrapolacions fetes els mesos de febrer i novembre, que és evident que és quan són més
baixes. Està clar que el 90 [uns segons de la gravació que no queden enregistrats] d'una
d'aquestes urbanitzacions només generen correspondència quan estan oberts que és a
l'estiu. El mateix passa amb els hotels, el mateix passat amb tots els vesins de Ciutadella que
no hi viuen tot l'any i tenen una segona residència; el mateix passa amb els residents
estrangers, etcètera. Per tant, aquesta capciositat a pesar de la carta que apareix avui d'un
representant de Correus no es menciona per res aquesta forma capciosa de recollir les
dades que tenen, com a conseqüència, una infravaloració dels enviaments, perquè la
fórmula, les dades, s'empren de la mitja d'enviaments diaris, treta d'aquesta extrapolació mal
feta. Després de cara en el Defensor del Poble, a més que pensam que açò és important que
hi pugui mediar, la injustícia que representa, una vegada més, una reducció de serveis en els
ciutadans, dins unes èpoques en què s'han anat apujant els imposts, i hem vist de fa uns
anys cap aquí que els ciutadans cada vegada paguen més i reben manco. Per acabar, una
petita referència a Gent per Ciutadella. És recordar-los, una vegada més, l'equivocat que
estaven quan va un parell de plens van dir a UPCM que nosaltres mai presentàvem mocions
de contingut social. Recordar-los, una vegada més, que arran d'una moció d'UPCM que
demanava un menjador social, consensuada amb el PSM en el seu dia, es va acabar fent el
catering social. Recordar-los que es va iniciar una aportació de mil euros mensuals al banc
d'aliments, en base a una moció d'UPCM presentada. Recordar-los que el centre geriàtric va
quedar en el carrer Degollador, si bé va ser una moció conjunta amb el PSM i el PSOE, però
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els poden demanar a qui va tocar fer la feina, perquè va ser a UPCM (repassar-se els
Estatus de l'Hospital, presentar recurs, etcètera). Recordar-los que des que vostès són aquí
van poder veure una moció sobre can Granada, demanant una sèrie de coses, que per cert,
encara no hem rebut resposta del Govern Balear sobre si s'ha de tornar els doblers perquè
es va incomplir el conveni. Però així com vostès des del seu grup Gent per Formentera, havia
fet aquesta feina a Formentera, aquí a l'Ajuntament de Ciutadella no ho van fer vostès, ens
va tocar a nosaltres. O la present moció, només recordar-los, perquè vagin tenint en compte
que aquella acusació tan infundada i equivocada que van fer no s'aguanta per cap banda,
com anam veient i anirem veient en els successius plens.
Intervé el Sr. Camps Villalonga: Simplement dir que, com saben, dilluns d'aquesta setmana
es va produir una reunió entre les diferents associacions de vesins i també vesins afectats a
títol individual. Dir que en aquesta reunió, Correus no va venir. Des de l'equip de govern, i
supòs que dels altres grups, es pensava que aquesta presència de Correus era
imprescindible, primer per a donar explicacions, i també per plantejar els dubtes que es
tinguessin, perquè, de fet, en aquesta reunió vam assistir la senyora batlessa i jo i hi ha
qüestions que nosaltres de per si ja no podíem resoldre, i que havia de ser Correus el que
resolgués aquests dubtes. Després se li va donar informació, com he fet aquí mateix, de tot
el procediment, i es va donar un torn obert de paraules perquè les associacions
manifestassin quines eren les seves intencions. D'aquest torn obert de paraula, van sortir
associacions que van manifestar que no gestionarien les bústies. Aquestes associacions van
ser Cala Blanca B, Cala en Blanes i després la unitat d'actuació 18 de la banda esquerra de
Santandria, que té una petita associació, són pocs vesins però aquesta unitat d'actuació té
associació, i després associacions que sí que les gestionarien, com són Son Blanc, Cala
Morell i Caleta-Santandria que a més es va oferir per gestionar les bústies de la resta de la
banda esquerra de Santandria. Després hi va haver altres associacions que van dir que ho
gestionarien en funció de les peticions com són Cala Blanca C, Cala en Bosc i Cap d'Artrutx i
Serpentona. Son Carrió en aquests moments no té associació constituïda, però hi ha voluntat
que es constitueixi. Segurament en funció de les peticions es demanarà d'instal·lar les
bústies o no. Després Cala Blanca A, de moment no han informat de la intenció de formar
associació i supòs que també en funció de les peticions faran una cosa o una altra. No va
venir ningú de part de Son Cabrisas, ni tampoc de Son Xoriguer. Açò és un poc el resum
d'aquesta reunió.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Gràcies per les explicacions Sra. Noemí. Nosaltres en aquesta
reunió haguéssim vingut, si no hagués estat perquè ens van avisar a les tres del capvespre
del dia que es feia. Sé segur que una altra vegada ho tindran en compte i ens avisaran amb
un poquet més de temps a fi que puguem assistir.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Ho intentarem, ja li vaig dir a la Junta de Portaveus.
Acord
Es passa la moció a votació, que s'aprova per unanimitat (20 vots dels membres presents).
-------------------------Intervé la Sra. Alcaldessa: Ara hi hauria tres urgències, dues urgències que són dues
propostes d'Alcaldia i una tercera urgència que és una moció del PP. Jo explicaria la urgència
de les dues propostes d'Alcaldia, si volen, després vostès expliquen la urgència de la seva
moció i les passam totes tres si els hi sembla a votació. Normalment en aquest ple, per
costum se solen introduir, sempre que no siguin molt exagerades, totes les propostes i
mocions que vénen per urgència, però trob interessant que es pugui explicar per quin motiu i
ja està. Les dues propostes d'Alcaldia que vénen són sobre modificació dels membres de les
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comissions informatives permanents per la incorporació del Sr. Sebastià Servera, i la segona
és una proposta d'Alcaldia també de representants dels òrgans col·legiats que és pel mateix
motiu. El motiu que vénguin per urgència és perquè, com ha dit la Sra. Secretària, dia 17
telemàticament va entrar en aquest ajuntament una instància de Gent per Ciutadella, però dia
18 el correu d'aquest ajuntament, SILME no va estar operatiu, llavonses clar, no la vam
rebre. Ens vam posar en contacte amb ells i després ens la van dur en mà, i llavonses
aquesta proposta es va haver de fer dia 19; per tant, ja s'havia entregat l'ordre del dia, ja
s'havia fet la Junta de Portaveus, tot i que es va informar que es duria açò, però per aquest
motiu ha hagut de venir per urgència en el Ple.
Intervé el Sr. Pons Anglada: El motiu de la nostra moció (sobre la personació al cas Nerer),
entenem que és un tema que ha sortit a premsa darrerament, també aquesta setmana
passada, o aquesta setmana, que el jutge ha admès, o està de qualque manera investigant,
decretant el secret de sumari en el cas Nerer, a l'operació del fiscal Horrach, a l'operació
«Pomada». Nosaltres no teníem reunió fins dimarts d'aquesta setmana, que va ser on va
debatre aquest tema, es va manifestar de qualque manera que era un tema important per a
dur a Ple, perquè crèiem que l'Ajuntament s'havia de personar, i per açò va ser un poc la
urgència, perquè no teníem aquesta reunió abans, i per la qüestió d'actualitat va sorgir durant
aquests dies.
[Seguidament es procedeix a la votació conjunta de la urgència dels 3 punts nous que
s'incorporen a l'ordre del dia (punts 7, 8 i 9). La urgència s'aprova per unanimitat (20 vots a
favor dels membres presents).
---------------------7. Proposta de modificació dels membres de les comissions informatives permanents
(exp. 2015/005921)
Amb la votació prèvia de la urgència de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna
compte d'una proposta d'Alcaldia, de dia 19 de gener de 2016, que, copiada literalment, diu:
«Atès que, d’acord amb l’article 33è del Reglament orgànic municipal, el Ple de la Corporació
ha de resoldre sobre la creació i composició de les comissions informatives permanents;
Atès el contingut de l’art. 125 del ROF sobre les regles a seguir en la determinació de la
composició de les comissions informatives;
Atès l’escrit presentat telemàticament amb número de registre 641/2016, pel regidor Sr. Sergi
Servera Moreno del grup polític municipal GENT PER CIUTADELLA, en data 17 de gener de
2016, demanant la inclusió del nou regidor del seu grup Sr. Sebastià Servera Moll, en
substitució de la Sra. Dávila, en les diferents comissions informatives de les quals formava
part ella;
Atès el disposat en el ROF, aquesta alcaldia, al Ple de la corporació
PROPOSA:
PRIMER: Modificar la composició de les següents comissions pel que fa al nomenament del
Sr. Sebastià Servera Moll del grup municipal GENT PER CIUTADELLA, en els següents
termes:
-PRESIDENT en la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica.
- VOCAL TITULAR en la Comissió Informativa de Territori i Entorn.
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-VOCAL SUPLENT en la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat.
-VOCAL SUPLENT en la Comissió Informativa Socioeducativa.
SEGON: Publicar aquest acord en el BOIB.
Açò no obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervé la Sra. Alcaldessa: A partir de l'escrit presentat per Gent per Ciutadella en data 17 de
gener de 2016, demanant la inclusió del nou regidor del seu grup Sr. Sebastià Servera Moll,
en substitució de la Sra. Dávila, en les diferents comissions informatives de les quals formava
part. Per tant, el que proposam és, primer, modificar la composició de les següents
comissions en el relatiu al nomenament del Sr. Sebastià Servera Moll del Grup Municipal
Gent per Ciutadella, en els següents termes: serà President en la Comissió Informativa de
Dinamització Econòmica, serà vocal titular en la Comissió Informativa de Territori i Entorn,
serà vocal suplent en la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat i serà vocal suplent
en la Comissió Informativa Socioeducativa, i segon, publicar aquest acord en el BOIB.
Acord
Es passa la proposta a votació; per quinze (15) 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. Laura ANGLADA SEARA, 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, del Sr. Sebastià SERVERA MOLL, del Sr. Juan TRIAY LLUCH,
del Sr. Antonio FLORIT PONS i de la Sra. Alcaldessa; i cinc (5) abstencions de vot, les del Sr.
Joan Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ, de la Sra. Rita María
LORENTE TALTAVULL, de la Sra. Nuria TORRENT PALLICER, del Sr. Juan CARRASCO
DOMINGO, s'acorda aprovar la proposta d'Alcaldia.
8. Proposta de modificació dels nomenaments dels representants als òrgans
col·legiats (exp. 2015/006554)
Amb la votació prèvia de la urgència de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna
compte d'una proposta d'Alcaldia, de dia 19 de gener de 2016, que, copiada literalment, diu:
«D'acord amb l'article 38 del ROF és competència del Ple de l'Ajuntament el nomenament
dels membres dels òrgans col·legiats i que d'acord amb l'escrit presentat pel regidor Sr. Sergi
Servera Moreno, en data 17 de gener de 2016, amb número de registre 641, davant la presa
de possessió del nou regidor del seu grup, Sr. Sebastià Servera Moll, en el que es proposa
exercici com a representant de l'Ajuntament de Ciutadella en tots aquells òrgans en què
havia estat designada abans la Sra. Georgina Dávila
Atesa la composició dels diferents òrgans on tenia representativitat l'anterior regidora a la
que hi ha que substituir pel Sr. Sebastià Servera Moll futur regidor del grup municipal GENT
PER CIUTADELLA
Atès que també es fa necessari fer una modificació en la representació d'alguns òrgans
col·legiats per diferents canvis en la gestió d'algunes àrees d'ençà el seu nomenament,
quedant a la vista de tot la següent composició en els següents òrgans:
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ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
CONSELL DE CIUTAT
1. Alcaldessa: Joana Gomila Lluch
2. Els/les tinents/entes d’alcalde: Josep Juaneda Mercadal, Noemí Camps Villalonga, i
Natividad Benejam Bagur.
3. Un representat de cada grup municipal o organització política amb representació a
l’Ajuntament:
PSM Titular Laura Anglada Seara
PSOE Titular: Joan Salord Justo
GXC Titular: Sergi Servera Moreno
PP
Titular: Anna Bagur López
UPCM Titular: Juan Triay Lluch

Suplent: Jose López Bosch
Suplent: Juan Garcia Corro
Suplent: Sebastià Servera Moll
Suplenta: Rita Lorente Taltavull
Suplent: Antonio Florit Pons

ÀREA SOCIOEDUCATIVA
PATRONAT DE L’HOSPITAL: CONSELL RECTOR
Presidenta:
Carolina Cerdà Pons
Vicepresidenta: Marta Marqués Seguí
Suplent: Josep Juaneda Mercadal
Regidors/es:
PSM: Titular: Laura Anglada Seara
Suplent: Jose López Bosch
GXC: Titular: Nati Benejam Bagur
Suplent: Sebastià Servera Moll
UPCM: Titular: Juan Triay Lluch
Suplent: Antonio Florit Pons
PP: Titulars: Rita Lorente Taltavull i Joan Josep Pons Anglada
Suplents: Anna Bagur López i Joan Carrasco Domingo
CONSELL D’ACCIÓ SOCIAL
Presidenta: Joana Gomila Lluch
PSM Mes Per Menorca (2) Laura Anglada Seara
TITULARS:
Josep Juaneda Mercadal
SUPLENTS:
Marta Marquès Seguí i Oriol Baradad Baldomà
PSOE(1)
TITULAR:
SUPLENT:

Carolina Cerdà Pons
Juan García Corro

GXC (1)
TITULAR:
SUPLENT:

Natividad Benejam Bagur
Sebastià Servera Moll

PP (2)
TITULARS:
SUPLENTS:

Anna Maria Bagur López i Rita Lorente Taltavull
Joan Josep Pons Anglada i Joan Benejam Escanellas

UPCM (1)
TITULAR:

Antoni Florit Pons
17

SUPLENT:

Juan Triay Lluch

CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE:
EI ES PORIOL
Titular: Natividad Benejam Bagur

Suplent: Juan García Corro

AREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
COMISSIÓ MUNICIPAL D’ARTS PLÀSTIQUES DE CIUTADELLA
-

Presidència: L’Alcaldessa
Vicepresident: Josep Juaneda Mercadal
Suplenta: Noemí Camps Villalonga
Un regidor delegat de l’EG: Natividad Benejam Suplent: Sebastià Servera Moll
Un regidor de cada grup municipal que no formi part de l’equip de govern:
Titular: (PP) Anna Bagur López
Suplenta: Rita Lorente Taltavull
Titular: (UPCM) Antonio Florit Pons
Suplent: Juan Triay Lluch

ÀREA DE TERRITORI I ENTORN
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MENORCA
Titular: Oriol Baradad Baldomà

Suplent: Sebastià Servera Moll

En virtut de les competències que m'han estat atribuïdes
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar la substitució de la representació que s'ha detallat a dalt de la proposta.
SEGON: Donar trasllat dels acords adoptats a les entitats esmentades als efectes oportuns.»
Intervé la Sra. Alcaldessa: Atès l'escrit presentat en aquest ajuntament per Gent per
Ciutadella, es donaria lloc a una sèrie de canvis en la representació d'alguns òrgans
col·legiats. Així en el Consell de Ciutat el Sr. Sebastià Servera Moll, seria com a suplent de la
representació de Gent per Ciutadella; al Patronat de l'Hospital, al Consell Rector, també seria
el Sr. Sebastià Servera, suplent del grup Gent per Ciutadella; al Consell [Municipal] d'Acció
Social també seria suplent el Sr. Sebastià Servera Moll, en representació de Gent per
Ciutadella; també hi haurà un canvi en el Consell Escolar del centre educatiu de l'escola
infantil Es Poriol, on el suplent serà el Sr. Juan García Corro; a la Comissió Municipal d'Arts
Plàstiques de Ciutadella, el Sr. Sebastià Servera serà suplent d'un del regidor delegat de
l'equip de govern; al Consorci per la Gestió de Residus Sòlids, en substitució del Sr. Joan
Salord, també serà suplent el Sr. Sebastià Servera. Per tant, proposam aprovar primer la
substitució de la representació que s'ha detallat a dalt de la proposta i donar trasllat dels
acords adoptats a les entitats esmentades als efectes oportuns.
Acord
Es passa la proposta a votació; per quinze (15) 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. Laura ANGLADA SEARA, de la Sra. Noemí
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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, del Sr. Sebastià SERVERA MOLL, del Sr. Juan TRIAY LLUCH,
del Sr. Antonio FLORIT PONS i de la Sra. Alcaldessa; i cinc (5) abstencions de vot, les del Sr.
Joan Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ, de la Sra. Rita María
LORENTE TALTAVULL, de la Sra. Nuria TORRENT PALLICER, del Sr. Juan CARRASCO
DOMINGO, s'acorda aprovar la proposta d'Alcaldia.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Abans de passar a la moció, només comunicar-los que el Sr.
Sebastià Servera, per Decret d'Alcaldia, demà se li donarà la delegació de neteja viària,
residus i recollida de residus, en substitució del Sr. Joan Salord. Açò ve per Decret d'Alcaldia,
però era per informar-los de quina serà la seva delegació. Dir-li al Sr. Sebastià Servera que
avui comença una nova etapa al servei dels ciutadans, que sigui benvingut en aquest equip
de govern, també en aquest consistori. Donar-li l'enhorabona, esperem que aquesta tasca li
sigui engrescadora i l'ompli realment.
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la personació al procediment penal del
CAS NERER (exp. 2016/000591)
Amb la votació prèvia de la urgència de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna
compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 20 de gener de 2016, amb
registre d'entrada 000795, de 20 de gener de 2016, que, copiada literalment, diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOL·LICITANT QUE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA ES PERSONI COM A PART IMPLICADA EN EL
PROCEDIMENT PENAL QUE INSTRUEIX EL JUTJAT NÚMERO 2 DE CIUTADELLA (CAS
NERER)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l'actuació duta a terme per la Fiscalia Anticorrupció amb l'Operació Pomada, relativa
a presumptes il·lícites penals a les permutes urbanístiques, aprovades per l'Ajuntament de
Ciutadella en els anys 2005 i 2006 ha motivat l'obertura d'un procediment que instrueix el
Jutjat nº 2 de Ciutadella.
Atès que el Jutjat d'Instrucció ha admès a tràmit la denúncia de la fiscalia i la documentació
aportada per el [sic, pel] fiscal durant l'operació Pomada, i que té relació amb el cas Nerer i la
documentació aportada per la comissió d'investigació creada amb la participació de tots els
partits polítics representats a l'Ajuntament de Ciutadella.
Atès que aquest procediment investiga presumptes delictes de malversació de cabals
públics, prevaricació administrativa, blanqueig de capitals i frau a l'Administració que poden
haver ocasionat un greu perjudici econòmic a l'Ajuntament de Ciutadella.
Atès que des del Partit Popular volem que s'arribi al fons d'aquesta investigació i es depurin
responsabilitats si és el cas, i deixant ben clar que la justícia ha d'actuar amb contundència
amb qui no respecti la llei.
Atès que aquests dies hem pogut tenir coneixement de que [sic, que] el jutge ha decretat el
secret de sumari de les actuacions promogudes per la fiscalia.
Atès que com a part personada l'Ajuntament rebrà còpia, informació i notificacions en tot
moment i l'Ajuntament es podrà pronunciar al respecte i lluitar per defensar els seus
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interessos en tot moment.
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple Municipal per al seu debat
i aprovació, si escau, el següent:
Instar a l'Ajuntament de Ciutadella a personar-se a la causa que s'està dirimint al Jutjat
d'instrucció núm. 2 de Ciutadella, on s'està investigant si s'han produït delictes contra
els interessos de les arques municipals, per tal de tenir tota la informació de primera
mà, com acusació particular, i vetllar perquè es retorni a l'Ajuntament les quantitats
que corresponen»
Intervé el Sr. Pons Anglada: Atès que l'actuació duta a terme per la Fiscalia Anticorrupció
amb l'Operació Pomada, relativa a presumptes il·lícites penals a les permutes urbanístiques,
aprovades per l'Ajuntament de Ciutadella en els anys 2005 i 2006 ha motivat l'obertura d'un
procediment que instrueix el Jutjat núm. 2 de Ciutadella. Atès que el Jutjat d'Instrucció ha
admès a tràmit la denúncia de la fiscalia i la documentació aportada pel fiscal durant
l'operació Pomada, i que té relació amb el cas Nerer i la documentació aportada per la
Comissió d'Investigació creada amb la participació de tots els partits polítics representats a
l'Ajuntament de Ciutadella. Atès que aquest procediment investiga presumptes delictes de
malversació de cabals públics, prevaricació administrativa, blanqueig de capitals i frau a
l'Administració que poden haver ocasionat un greu perjudici econòmic a l'Ajuntament de
Ciutadella. Aquests dies hem pogut tenir coneixement que el jutge ha decretat el secret de
sumari de les actuacions promogudes per la Fiscalia. Des del Partit Popular volem que
s'arribi al fons d'aquesta investigació i es depurin responsabilitats, si és el cas, i deixant ben
clar que la justícia ha d'actuar amb contundència amb qui no respecti la llei. Des del nostre
partit, des del nostre grup, hem demanat disculpes, i ens avergonyim que hi hagi indicis
d'actuacions il·lícites dels que van ser els nostres representants i després que es confirmin
aquests indicis, la qual cosa demostra, o demostrarà, que les persones que van actuar en
nom del Partit Popular, no eren dignes de ser els nostres representants. Després dels dubtes
observats a l'equip de govern els darrers dies, vàrem traslladar la qüestió a la reunió de la
junta local de Ciutadella i per unanimitat es va decidir que era convenient que l'Ajuntament es
personàs a la causa pels avantatges que suposava seguir defensant els interessos del
municipi. Creim molt important i fonamental que, com a part personada, l'Ajuntament rebrà
còpia, informació i notificacions en tot moment, i l'Ajuntament es podrà pronunciar al respecte
i lluitar per a defensar els seus interessos com pertoca. Entenem que no és el mateix quedar
fora del procediment i no disposar d'aquesta informació que, moltes vegades, ens arribaria
després que a la premsa. El que volia amb la meva informació era explicar el perquè hem
volgut presentar aquesta moció. M'he volgut centrar amb els avantatges de la personació i
els motius de perquè la presentam i que, ens avala en dret a demanar-ho com a membres i
representants d'una part de la població que vol veure aclarida aquesta fosca i perjudicial
etapa del nostre Ajuntament. Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant el
Ple Municipal per al seu debat i aprovació, si escau, el següent: Instar l'Ajuntament de
Ciutadella a personar-se a la causa que s'està dirimint al Jutjat d'instrucció número 2 de
Ciutadella, on s'està investigant si s'han produït delictes contra els interessos de les arques
municipals, per tal de tenir tota la informació de primera mà, com acusació particular, i vetllar
perquè es retorni a l'Ajuntament les quantitats que corresponen.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Com bé saben, en la Junta de Portaveus d’aquest dilluns el Sr.
Triay em va demanar si pensàvem personar-nos en la causa que ens ocupa, i li vaig
comentar que havíem xerrat amb els Serveis Jurídics i ens van comentar que la Fiscalia com
a acusació ja defensava els interessos de l’Ajuntament i que no ho havíem decidit, però que
l'endemà teníem una reunió d’equip de govern en la qual es tractaria el tema i ho acabaríem
de decidir. Vaig demanar, en aquella reunió, el parer d’UPCM i del PP. El portaveu d’UCPM
20

va manifestar que ells creien que sí que s’havia de fer, i el portaveu del PP, en aquell
moment, no es va manifestar al respecte. El dimarts, el dia que feim la reunió setmanal en
l'equip de govern es va xerrar sobre el tema i van decidir que sí, que l'Ajuntament es
personàs com a acusació particular en el cas que la Fiscalia Anticorrupció estava investigant,
relatiu a la permuta Nerer entre Nerer i l’Ajuntament d’una parcel·la del B-8 amb el palau
Saura Morell. Ahir, dia 20 de gener, el PP presentà una moció per urgència a aquest plenari
per demanar que l’Ajuntament es personi en la causa de la qual estem xerrant. Ens sobta,
més aviat és curiós si més no, que al PP li hagin entrat ara les urgències, quan ha estat
governant els darrers quatre darrers anys i no se’ls va ocórrer presentar una proposta al Ple
en aquest sentit, que tot hi està en minoria, hauria prosperat per unanimitat, ja que PSOE,
PSM i, segurament, UPCM hi haguérem votat a favor, ni se’ls va ocórrer personar-se com a
partit en tots aquests anys si creien que els seus exregidors havien malmès les arques
municipals; és a dir, malmesos els doblers de tots els ciutadans amb permutes sospitoses.
No acabam d'entendre a què ha vingut exactament avui aquesta urgència, tot i que el Sr.
Juanjo Pons ens ho ha explicat. Així i tot, no ho acabam d'entendre, perquè ja li vam dir que
nosaltres dimarts ens reuniríem i que els diríem coses. Per tant, hagués trobat normal que si
nosaltres haguéssim dit que no, o haguéssim tardat molt fessin una urgència i ho duguessin
al Ple del febrer, ho hagués trobat molt normal, però no vam entendre de cap manera que fos
l'endemà. A la singularitat del cas, que és el mateix que es va investigar a la Comissió Nerer
l’any 2008, des del 2003 al 2007 el poble ha estat perjudicat per la gestió feta pel PP i creuen
que ara és el moment de pensar que se’ls ha perjudicat? Si s’ha perjudicat el seu partit
perquè no fa temps que es van personar per a defensar l’honor del partit que van malmetre
els seus propis regidors? Què el PP no tolera que s’hagi incomplert la llei en nom del PP?
Però si era el PP qui tolerava totes aquestes permutes i mala gestió, perquè s'aprovaven en
el Ple, que afectaven els doblers de tots els ciutadans. Tal vegada és que volen ser els
primers de reclamar que el pes de la justícia recaigui contra el que la va infringir? Ja arriben
tard, els primers van ser el PSM, PSOE i UPCM que van lliurar les conclusions de la
Comissió Informativa especial a la Fiscalia Anticorrupció, i llavonses, en aquell moment, és
quan es va començar a investigar. On era el PP en aquell moment? I en els anys posteriors?
Per aquest equip de govern, però, no és gens important qui ha estat el primer o el darrer. El
que és important, és que tots anem a l'una per a defensar els interessos dels ciutadans,
perquè es retornin els seus doblers i es puguin utilitzar per a millorar Ciutadella i el benestar
dels seus ciutadans. I com hem fet sempre amb totes les propostes que demanen fer justícia
amb els que malversen els cabals públics, cosa que no pot dir el PP, votarem favorablement,
evidentment, a aquesta proposta que fa el Partit Popular. Però així i tot, m'agradaria, o
trobaria interessant,fer un poc de repàs de com ha anat tot aquest tema. Dia 15 de desembre
del 2005, a un plenari, es va aprovar l’acord de permuta d’immobles per l’Ajuntament de
Ciutadella, on s'adquiria l’edifici Palau Saura Morell, propietat de l’entitat Nerer Inmobiliaria, a
canvi de la propietat patrimonial municipal parcel·la 1.1.a, del projecte de reparcel·lació del
sector B-8, amb 11 vots a favor del PP i PMQ i 10 vots en contra de PSOE, PSM, UCM i
FORUM. Per tant, és evident que la permuta es va poder fer, no perquè volgués el senyor
Avel·lí Casasnovas, sinó perquè el PP hi va votar a favor; perquè m’ m’imagín que el que
votaven els regidors del PP representava el que pensava el seu partit: que no ho feien a títol
personal. En aquell ple el senyor Avel·lí Casasnovas deia: «Entenem que es fa una operació
immobiliària avantatjosa i bona per l’Ajuntament, passam amb una permuta de tenir un solar
en el B-8, que haguera quedat, tard o prest, amb subhasta o amb permuta, i que no tenia un
interès municipal de fer-hi res allà, i adquirim un edifici realment important en el casc antic de
Ciutadella, (...) i que les condicions que hem aconseguit, i que a més estan totes avalades
per la taxació externa d’una empresa de les més especialitzades d’Espanya, (...) que,
evidentment, diu els nombres des d’allà on els diu, i amb els seus tècnics i no amb els
nostres, que no hi entram ni hi sortim, ens limitam a donar compliment al que diuen, i creim
que amb aquesta permuta que avui feim l’Ajuntament de Ciutadella entra dins dels seus béns
patrimonials una peça molt important i un peça que serà cabdal dins el món de la cultura”. En
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aquell plenari el PSOE i el PSM ja van manifestar que no tenien gens clar que la proposta
que duen a aprovar fos avantatjosa per a Ciutadella, i si la bona negociació que se’ns deia,
era pel PP, pels propietaris, pels intermediaris o pel poble, no ens va quedar gens clar. El
PSM i el PSOE van denunciar, en aquell plenari, que la taxació del Palau Saura Morell l’havia
sol·licitada Nerer i no l’Ajuntament, el que hauria estat més lògic, i que la taxació feia apujar
el valor de l’immoble en prop d’un milió d’euros en només un any, cosa que va ser acceptada,
sense cap problema, per l’equip de govern del PP i PMQ, la qual ja resultava sospitosa. A
més que no podíem acceptar que una immobiliària guanyàs un 40 %, de 2.000.000 € a
2.800.000 € en un any, a costa de les arques municipals sense que l’Ajuntament ni es dignàs
a demanar ni tan sols una taxació pròpia per a defensar l’interès públic. Es va taxar el preu
de l’immoble amb ús hoteler, la qual cosa feia apujar el preu i així es podia permutar més
fàcilment amb la finca municipal del Passeig Marítim. I ens demanàvem, en aquell plenari,
¿pot ser algú ja sabia que l’Ajuntament compraria la finca i, per tant, la va comprar un any
abans per quasi un milió menys que després va vendre a l’Ajuntament, cosa que en aquesta
casa passava molt sovint amb el govern del PP? Pot ser els regidors del PP i PMQ no tenien
clar que els doblers eren públics, és a dir, aportats pels ciutadans i, que per tant, no s’hi podia
jugar i pagar el mateix immoble un milió més car en tan sols un any de diferència? Eren
doblers dels ciutadans, eren doblers públics, no eren doblers del PP. L’1 de febrer de 2006 el
PSOE va presentar un recurs de revisió a l’acord adoptat en aquest ple per les presumptes
deficiències que s’apreciaven, que va ser denegat per haver-lo lliurat fora de termini quan
l’expedient l’equip de govern del PP el va donar un mes més tard de quan s'havia sol·licitat.
El 27 de juliol de 2007 amb un decret d’Urbanisme s’autoritzà el canvi de promotor de la
parcel·la motiu de la permuta, que passa de ser de Nerer a Gel-Flux. I el 28 d’octubre de
2007 l’empresa Gel-Flux adquireix el solar amb una edificació, començada exactament pel
mateix preu, que va ser taxat fa dos anys, quan els immobles s’havien apujat un 12 % a
Ciutadella. Açò sí que vam ser uns bons negocis i no el que havia fet l’Ajuntament uns anys
abans. En el plenari de dia 15 de novembre de 2007 es presentà una moció del PSM per
instar el Ple a crear una comissió informativa especial per tal d’estudiar si hi va haver alguna
irregularitat en la permuta d’immobles per la qual l’Ajuntament adquiria l’edifici del Palau
Saura Morell, propietat de l’entitat Nerer Inmobiliaria, a canvi de la propietat patrimonial
municipal d'una parcel·la del sector B-8, la qual haurà de determinar si hi va haver
negligència per part de l’equip de govern pel fet de no vetlar de forma correcta pels béns
municipals. Aquesta moció que va ser aprovada per unanimitat pel PP, PSOE, PSM, UPCM. I
en aquell mateix Ple es creava la comissió amb representants de tots els grups polítics que
formaven el consistori en aquell moment. D’aquesta comissió se’n van extreure unes
conclusions, que ara no detallaré, que van ser remeses pel PSM, PSOE i UPCM a la Fiscalia
perquè fossin analitzades i d’aquí el fiscal anticorrupció, en el marc de l’operació pomada, ha
arribat a on som avui. Amb indicis de presumpta malversació de cabals públics, prevaricació
de documents administratius contra l’exregidor del PP que va fer la proposta de permuta tan
avantatjosa, segons les seves paraules, per al poble de Ciutadella. I nosaltres ens
demanàvem, i en tornam demanar: on era el PP tots aquests anys? On era el PP quan van
aprovar aquesta permuta? Gent per Ciutadella, que en aquells moments no formava part del
consistori i, per tant, no es van poder adherir a aquesta iniciativa però que sense cap dubte
s'hi hagués adherit, si formàs part d'aquest ple, perquè ja ha manifestat la seva postura com
a grup polític de personar-nos en la causa. Per tot açò, des de l’equip de govern format pel
PSM, PSOE i Gent per Ciutadella, com ja els hi he dit abans, farem un vot favorable a la
proposta, perquè els ciutadans estan per damunt de qualsevol mala política que es faci i
tenen dret a què els seus doblers no es malmetin ni malversin i que la justícia esclareixi els
fets, i com ja els he comentat, abans que el PP enregistrés aquesta moció, l’equip de govern
ja havia decidit personar-s’hi.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Les conclusions de la Comissió d'Investigació Nerer, remeses a la
Fiscalia Anticorrupció, han estat la base de la intervenció dels fiscals, les corresponents
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diligències judicials, i les actuacions de la setmana passada, amb la imputació de l'ex
president del PP de Ciutadella inclosa. Entre altres coses, molt resumidament, en el cas del
marc Nerer, tal com vaig declarar l'abril de 2015, davant el fiscal es van perdre 939.386,68
euros amb l'adquisició de l'edifici Saura Morell a través d'un intermediari, en tost de fer-ho
directament. Es van perdre també 1.085.007,60 euros en consumar-se l'impressionant
pelotazo urbanístic de permutar una parcel·la municipal, cedida i transmitida per l'Ajuntament
per 714.992,40 euros i venuda al cap de vuit mesos justs per la societat que la va adquirir per
1.800.000 euros. O sigui, vuit mesos, dia per dia, l'Ajuntament entregava una parcel·la per
manco de 715.000 euros, i la societat adquirent, que era una societat d'un grup financer
caracteritzada per fer molts negocis amb l'Ajuntament, la venia per 1.800.000 euros,
1.085.000 euros de benefici en vuit mesos, a costa del poble de Ciutadella, a costa de tots
els contribuents. Van passar moltes coses més, però per acabar-ho d'una forma sintètica, es
van permutar diferents parcel·les municipals, entre elles una amb ús de benzinera, molt per
davall del seu valor de mercat. L'única parcel·la amb ús de benzinera que hi havia en tot el
terme municipal. Passats molts d'anys de total inactivitat per part del PP al respecte, des del
PP presenten ara, després d'aquests esdeveniments, una moció amb la qual insten
l'Ajuntament a personar-se a la causa i a la que ens rallen de la participació de tots els partits
polítics representats a l'Ajuntament de Ciutadella a la Comissió d'Investigació que va remetre
a la Fiscalia amb les conclusions damunt aquests fets. I és ver que hi van participar tots els
partits polítics representats a l'Ajuntament de Ciutadella, inclòs el PP; però jo els faré un
recordatori d'en què va consistir, en aquest cas concret, la participació del PP a la Comissió,
perquè no es pot passar per alt quina va ser la vertadera participació dels membres del Partit
Popular, que seria més apropiat anomenar «absoluta falta de col·laboració i permanent
actitud d'obstruccionisme del PP en el si de la Comissió», fins al punt que van arribar amollar
públicament tota una sèrie de desqualificacions contra la labor de la Comissió, amb la
intenció de desacreditar el que havia estat una feina rigorosa, objectiva, seria i documentada.
I el millor desmentit dels excessos verbals i de les acusacions gratuïtes contra la feina de la
Comissió procedents de la que era la portaveu del PP, Tònia Salord, que, entre altres
despropòsits afirmava públicament «que s'havia organitzat un circ mediàtic per a intoxicar
l'opinió pública». Un dels millors desmentits el donava un dels advocats més prestigiós de
Balears, sinó el millor penalista de Balears, el Sr. Rafel Perera, que per cert el PP va col·locar
en el Consell Consultiu aquests quatre anys passats, que a més, aquest senyor, Sr. Rafel
Perera, es cuidava en aquells moments de la defensa, per una altra causa, per la causa del
«solar de les rates», del president del PP, implicat en aquest cas. En declaracions a la
premsa el Sr. Perera qualificava, textualment, com: «Correcto y muy respetable el trabajo de
la Comisión Nerer; i afegia: “La Comisión Nerer ha realizado un gran esfuerzo a la
investigación con comparecencias y recopilación de datos, no ha actuado a la ligera”. Just el
contrari del que proclamava una total indocumentada i ignorant en tota aquesta matèria com
era la portaveu del PP. Els membres del PP a la Comissió, vull recordar que en el si de la
Comissió, una altra cosa va ser al Ple, no van votar a favor ni una de les trenta conclusions
redactades per jo, en qualitat de president, i aprovades amb els vots favorables d'UPCM,
PSM i PSOE abans que s'elevessin en el Ple. En el si de la Comissió, els membres del PP
van votar en contra de la majoria de conclusions, i es van abstenir en la votació d'unes
poques, encara que, després d'haver anunciat públicament que s'abstendrien en el Ple,
finalment, amb la seva incoherència habitual, votaven a favor de remetre les conclusions a la
Fiscalia, encara que destacaven que no combregaven amb les mateixes. En el si de la
Comissió van votar en contra, per exemple, de la següent conclusió purament objectiva: la
societat Nerer, deia aquesta conclusió que van votar en contra, va ser propietària de la
parcel·la 1.1 del sector B-8 en el curt interval de temps comprès entre la firma dels protocols
successius 368 i 369 de la notaria de Dña. Marta Orfila; és a dir, probablement, per espai de
pocs minuts i, en qualsevol cas, per manco d'un dia. Tampoc van votar a favor la següent
evidència: en la permuta amb l'Ajuntament de Ciutadella es va valorar l'edifici Saura Morell
en 2.878.514,68 euros, com que Nerer l'havia adquirit per 1.939.128 euros, Nerer va guanyar
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939.386,68 euros en una transacció especulativa amb l'Ajuntament. Ni tan sols van votar a
favor d'aquesta conclusió que és una altra veritat com un temple: només amb la venda d'una
de les finques de propietat municipal aportades a GEL-FUX, el mateix dia en què es va
escripturar el conveni de s'Hort d'en Llinyà, la societat va guanyar més d'un milió d'euros en
vuit mesos, exactament, 1.085.007,60 euros. Així que no és raro que a la penúltima
conclusió, de les trenta que va traure la Comissió deia: La majoria de representants del grup
municipal del PP que han participat en la Comissió Informativa especial tenen una relació
d'amistat manifesta amb el Sr. Avel·lí Casasnovas, fins al punt de reconèixer, obertament,
haver tractat amb ell les deliberacions de la Comissió. Consta a l'acta de 29 d'abril de 2008
que tots els membres del PP, dels que es recullen intervencions a les actes d'aquesta
comissió, exceptuant el Sr. Cardona, al qual no se li va poder demanar si tenia relació
d'amistat amb el Sr. Avel·lí Casasnovas, perquè estava absent, mantenen una relació de
manifesta amistat amb el Sr. Avel·lí Casasnovas. Diu l'acta: «Demana el Sr. President a la
Sra. Antònia Salord si al marge de les afinitats polítiques que pugui tenir amb el Sr. Avel·lí si
té amistat amb aquest? Contesta la Sra. Antònia Salord que sí. La mateixa pregunta se li fa a
la Sra. León contestant aquesta que sí. La mateixa pregunta se li fa a la Sra. Benejam
contestant aquesta que sí, igual que ho és d’ell, del Sr. President o de qualsevol dels
membres presents. Demana el Sr. Triay si el grau d'amistat amb el Sr. Avel·lí és inferior o
superior amb les altres persones que ha esmentat? Contesta la Sra. Benejam que superior
amb el Sr. Avel·lí. Demana el Sr. President al Sr. Jover si al marge de l'afinitat política amb el
Sr. Avel·lí Casasnovas és amic? Contestant que sí, i que li fa gràcia perquè el president els
ha vist als dos xerrant en moltes ocasions. Intervé la Sra. Antònia Salord per demanar al Sr.
President si cap dels quatre amics han demanat la compareixença del Sr. Avel·lí en la
Comissió? Contestant el Sr. Triay que no, que el qui ha demanat que comparegui ha estat ell.
El Sr. President demana a la Sra. Antònia Salord si ha xerrat de les informacions i
investigacions de la Comissió amb el Sr. Avel·lí, contestant aquesta que sí.» Es fixin fins on
arribava la participació dels membres del PP a la Comissió, informaven en el principal
implicat a nivell polític, reconeixen de les deliberacions i de les investigacions de la Comissió.
«La mateixa pregunta formula el president a la Sra. León contestant aquesta que sí. La
mateixa pregunta formula el president a la Sra. Benejam contestant aquesta que sí. La
mateixa pregunta formula el president al Sr. Jover contestant aquest que sí i que li fa gràcia.»
Amb aquestes circumstàncies no és d'estranyar que consti a l'acta de la sessió de dia 29
d'abril de 2008: «Diu el Sr. President que a la Comissió d'Investigació les persones del PP no
han aportat cap document ni cap dades que ajudin a la consecució dels fins de la Comissió.
Pregunta el Sr. President directament a la Sra. Antònia Salord: han aportat cap document?
Respon la Sra. Salord que no li sap dir, si vol dir aportar expedients sencers a Secretaria o a
vostè com a president, el PP n'ha aportat molts. El Sr. Triay diu que tenen un sentit molt
patrimonial de l'Ajuntament.» Un sentit tan patrimonialista del consistori que qualque
representant del PP a la Comissió, a part de no fer res, semblava confondre l'Ajuntament
amb el seu propi partit, perquè evidentment, els expedients municipals no pertanyen en el
PP, sinó a la institució que és qui realment els va aportar a la Comissió, però bé la portaveu
del PP no va saber dir quin document havien aportat, perquè no n'havien aportat cap. Així
que, una volta aclarida quina va ser la verdadera naturalesa de la participació obstruccionista
dels membres del PP a una comissió que no van fer altra cosa que entorpir i desqualificar,
intentant, en va, desprestigiar la feina feta, he de dir que votarem a favor que l'Ajuntament de
Ciutadella es personi a la causa per a contribuir que es faci justícia i es recuperin els
recursos dels contribuents dilapidats; a la vegada que celebram la nova actitud del PP al
respecte, sobretot tenint en compte que l'únic grup municipal que es va pronunciar clarament
a favor que l'Ajuntament exercís l'acusació particular i es van interessar per aquest assumpte
a la Junta de Portaveus de dilluns passat, va ser UPCM, per la qual cosa estàvem esperant
la resposta de l'alcaldessa, que va manifestar la seva intenció de contestar al nostre
requeriment després de tractar el tema amb la resta de grups que formen l'equip de govern.
Seria bo per Ciutadella que amb aquesta moció del grup municipal del PP s'acabàs d'una
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vegada per totes amb el doble discurs que han anat mantenint alguns altres membres i
càrrecs públics del PP al respecte, no em referesc a ningú del grup, en aquest cas, per açò
dic a altres membres. Ja seria hora que des del PP predicassin i practicassin la tolerància
zero amb la corrupció, i tots els seus membres del PP sense excepció, es deixassin
d'eventuals devaneos amb els corruptes i els seus còmplices, i se solidaritzessin amb els que
han patit els atacs de personatges corruptes pel simple fet de complir amb el nostre deure de
vetllar pels interessos generals del nostre poble. Per últim, seria lògic que des del PP es
disculpessin, com s'han disculpat, i açò els dignifica. Però de la mateixa manera que s'han
disculpat per tots els doblers públics que van malversar, també seria lògic que es
disculpessin per tots els doblers tirats per personatges irresponsables que, des d'aquest
partit van presentar a les seves llistes i es van situar al capdavant del govern municipal.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Precisament perquè ens preocupa i perquè n'estem realment
segurs que ens hem de personar dins aquesta investigació, dins aquest procés, és per la
qual cosa presentam la nostra moció. Jo no me vaig manifestar el dia de la Junta de
Portaveus perquè, com li he explicat anteriorment, no era una decisió que jo havia de
prendre, era una decisió que havíem d'analitzar dins el partit, i mostra del tarannà del Partit
Popular és duu aquesta moció. Hi ha coses que em dolen, que em saben greu, com a vostès
també, em sap greu que em tractin de cínic, no dic vostè, amb escrits que han enviat a
premsa, que tractin en el Partit Popular de cínic per presentar aquesta moció. Com que la
present jo, entenc que em posen dins el mateix sac amb aquest cinisme, i res més enfora de
les meves, no, de les nostres intencions presentant aquesta moció. Aquesta moció la
presentam perquè tenim ganes que es descobreixi la veritat, que pagui qui ha de pagar i que
es tornin els doblers en el poble de Ciutadella. Açò és el tarannà meu, d'aquest equip del
Partit Popular i del Partit Popular. Que a altres etapes de la història del Partit Popular,
determinades persones han fet les coses malament? Han fet il·legalitats? Que es paguin. No
volem protegir a ningú, no volem tapar a ningú. Ens sap molt de greu. Ens sap greu, Sr. Triay,
i per açò ens disculpam. Però no ens disculpam perquè el PP hagi fet coses malament,
perquè les persones que han format part del PP en aquell moment han fet les coses
malament. Perquè vostè sabrà que són les persones les que estan fent les coses, moltes
vegades..., sí, Sr. Triay, no me digui que no, perquè són les persones. Però, bé, més enllà
d'açò, més enllà d'entrar dins aquest debat, el que a jo m'agradaria deixar ben clar és el
motiu de perquè presentam aquesta moció, i perquè quan amb altres escrits que ha
presentat, també, en aquest cas, un membre del Partit Socialista, se'ns diu que som l'únic
partit condemnat a les Illes Balears, que açò ho posava un escrit del PSOE que va ser
compartit també per regidors del PSM; clar, quan es diu açò, és que és molt bo de fer mirar
només una part de la història i mirar només un context que ens convé. Jo no hi volia entrar
en «i tu més», no hi vull entrar, però clar, quan jo llig açò, llig els comunicats que envien, llig
també els sentits de les seves intervencions, que en aquest cas avui han estat bastant
correctes, però he de fer al·lusió en aquests escrits que han sortit per premsa i que fan
referència, ja no només a un episodi de Ciutadella, sinó que ja es refereixen a episodis que
surten de les nostres competències. Clar, jo que ho digui el PSOE que és l'únic partit
condemnat per caixa B a Espanya, clar, és que és així, em sap greu, i no hi vull entrar amb «i
tu més», però ho he de dir, perquè d'alguna manera m'estan posant dins un sac a jo, i en
aquest equip, que no hi hem d'estar. Nosaltres avui el que volem és vetlar per Ciutadella i
vetlar pels ciutadans, però fa molt bo fer demagògia i mirar només cap a un costat. Jo també
he format d'una comissió d'investigació al Consell Insular, que la vam dur a terme els darrers
quatre anys, una comissió de pesca per analitzar també expedients de pesca, i allà, jo no sé
si és una tònica habitual o no, però pel que sembla aquí era una tònica habitual que
determinats partits, en aquest cas el nostre, les persones que s'hi representaven no
col·laborassin massa, i allà va ser el PSOE i el PSM que s'absentaven de les reunions de la
Comissió d'Investigació i no volien sentir, per exemple, les declaracions del tècnic del
Departament de Pesca. Està a les actes. Clar, ens trobam que moltes vegades, jo crec que
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és una qüestió que és mútua aquesta falta de col·laboració, que a jo no m'agrada, però
evidentment, ho he de dir, perquè si no sembla que aquí l'únic dolent ha estat el Partit
Popular i els membres del Partit Popular. Jo vull agrair el vot favorable en els partits a
aquesta moció. Gràcies de veritat i esper que les intervencions dels propers plens, de la
manera que ens tractem sigui amb un poquet més de respecte, i amb els escrits que feim a
premsa també, perquè darrere el càrrec que nosaltres ocupam avui també hi ha persones, hi
ha famílies, i que se'ns posi a nosaltres dins un sac, quan l'única voluntat que té aquest equip
i aquest partit és defensar els interessos dels ciutadellencs i que qui hagi de pagar, que
pagui, la veritat és que és bastant dur llegir i sentir, a vegades, algunes coses.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Primer li voldria dir que sí que és ver que és un episodi antic, però
el problema és que aquest episodi antic ha anat malbaratant les arques municipals d'aquest
ajuntament des que va passar. Jo si fos una cosa que hagués passat en aquell moment i,
realment, no es reflectís per a res a les arques municipals, en els serveis que donam als
ciutadans, pens que, realment, s'ha de deixar, i no en rallem més. Però el problema és que
totes aquelles permutes, totes aquelles expropiacions, totes aquelles valoracions, no han fet
més que malmetre les arques municipals, i avui, el 2016, encara en el nostre pressupost, de
moment, hi tenim més d'un milió i mig d'euros per pagar la permuta de l'Hort d'en Llinyà. O
sigui, 800 mil euros per s'Hort d'en Llinyà, 300 mil per altres permutes que es van fer; per
tant, el que dol és que en el 2016, o sigui, des del 2005 per endavant, encara arrosseguem
açò. Açò que vol dir? Vol dir que els ciutadans enguany, només enguany per no comptar tot
l'altre, es perdran un milió i mig d'euros que podrien estar en el seu abast, que els podria
servir per al seu benestar, que els podria servir per asfaltar carrers, per fer que hi hagués
millor neteja, perquè hi hagués més serveis d'educació, perquè es dinamitzàs
econòmicament, és açò que em dol a jo. Em dol veure que, com en aquest cas, com a
alcaldessa, he d'explicar als nostres ciutadans que em sap molt de greu que dels seus
doblers que paguen amb els seus impostos, l'hi hauré d'agafar un milió i mig i pagar-los per
les males gestions i per la malversació que hi va haver. A jo açò em dol. I com que em dol,
pens que aquest episodi no el podem oblidar. N'hi ha d'altres que crec que sí. Vostès ho han
vist que moltes coses les quals nosaltres anam fent ara, que depenen d'altres legislatures, no
les treim, senzillament no les deim, anam resolent i s'ha acabat, però és que aquest episodi
va ser molt greu, perquè els ciutadans han vist com Ciutadella s'empobria, han vist com a
Ciutadella, els seus carrers estaven de cada vegada més malmesos, han vist com Ciutadella
es dinamitzava poc. Clar, és que hem hagut de gastar tants i tants doblers, per exemple, un
milió d'euros, per fer una permuta que no importava. Els ciutadans, la veritat, jo crec que sí
que se'ls hi ha de recordar d'on ve aquest episodi. Crec que, en aquest ple de moment
almanco, no s'ha faltat al respecte en cap moment en el PP, ni a les persones que hi ha,
senzillament, s'ha explicat exactament el que va succeir. Per una altra banda, el PP té com a
costum dir: «No és el partit, són persones». Miri, no ho sé, per exemple, en el Ple que
s'aprovava la moció del PSM de començar aquesta comissió, la Sra. Tònia Salord deia:
«Com que esteim per la transparència, no tenim cap problema, no tenim res a amagar, som
un 'partit' seriós». Supòs que en referència al PP, no crec que ho digués pel PSM, que ho
som, però no crec que ho digués per a nosaltres. Per tant, no deia en cap moment: «Som
uns regidors i unes 'persones' serioses», no; deia: «Som un 'partit' seriós»; per tant, és
evident que tots els regidors que hi havia en aquell moment devien ser partit del PP. De fet, jo
crec que tots els que som aquí esteim representant en el partit i, per tant, si fem cosa
malament, el partit també n'és responsable. Perquè supòs que igual que vostès van dur la
proposta aquesta de fer aquesta moció a la Junta, m'imagín que totes les altres propostes
que van venir a Ple en aquell moment també les decidia la Junta, o almanco així ho feim tots
els partits de l'equip de govern a l'hora de votar una cosa en aquest ple, en rallam amb els
nostres partits, en rallam amb l'equip de govern, i si hi esteim d'acord, ho duem aquí, però no
votam com a Joana Gomila, o com a Noemí Camps, votam com a PSM, com a PSOE, per
tant, supòs que en aquell moment també. Per tant, no esteim rallant de persones, esteim
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rallant que les persones que som aquí defensam uns ideals del partit; per tant, aquesta frase
que sempre seguit van dient de «no és el partit, són les persones, evidentment, a poc a poc,
tots els que estaven allà dins ja no hi estan; per tant, com que ja no hi estan, mira ja no els
tenguis en compte». Només recordar-li que si no vaig errada, si ho dic malament, em
corregeixin, hi havia persones de la Junta del PP en aquell moment, que encara hi són ara,
que segur que van decidir ahir presentar ahir aquesta moció, i ja van decidir també, tal
vegada aquesta moció no, per altres coses, ja van decidir també permutar. Per tant, hi ha
gent de la Junta anterior que va decidir aquestes coses, que està dins el PP encara. No me
digui que no, Sr. Joan Carrasco, no els hi vull dir el noms, si no està dins la Junta, està dins
el PP, no els hi diré en els noms per respecte. Per tant, el que sí que hagués estat interessant
és que el PP en aquell moment, quan van dur a Ple aquesta permuta hagués dit, no senyor,
si vostè Avel·lí troba que sí, voti, però els altres votam en contra perquè no està bé, però no,
deu vots a favor del PP, i va prosperar per açò, perquè sinó no hagués prosperat. Per altra
banda, dir que està molt bé que demanin disculpes, perquè açò, certament, els honra, però
clar, amb les disculpes no arranjam gens que es gastassin doblers dels ciutadans, no ens
ajuda gens a millorar els serveis públics que els ciutadans demanen, no ens dóna que
puguem retornar aquests doblers que es van malversar. No sé, jo aquest demanar disculpes
a tota hora, que torn dir els honra, perquè com a mínim ja és una passa, em recorda una
mica allò que fan els fillets quan fan una pilleria, que diuen: «Bé, perdona, perdona, no ho
faré més, no ho faré més», i ja està, queden tan tranquils. Em recorda açò, demanant
disculpes per tots els milions de casos de corrupció, però el final l'únic afectat aquí és el
ciutadà, que és el que posa els doblers, perquè ens el confia perquè el gestionem bé. Que
açò serà el que farem aquest equip de govern. Ens han confiat uns doblers que són seus
perquè nosaltres els hi gestionem bé, i tret que no voldríem haver posat aquest milió i mig per
pagar sentències, però l'hem de posat sí o sí, perquè el Jutjat ens obliga, farem una bona
gestió dels seus doblers perquè, realment, d'aquí a quatre anys vegin que allò que vam
prometre, realment, s'ha complert. Com bé deia el Sr. Joan Triay es veu avui que la feina que
es va engegar amb la Comissió Nerer, tot i els pals a les rodes, i la poca col·laboració que hi
van posar els membres del PP en aquell moment, va ser seriosa i tenia un únic objectiu de
defensar els interessos de Ciutadella de la nefasta gestió del govern del PP. El PP va
defensar sempre en aquell moment els interessos d'uns poquets en contra dels interessos
generals, en el que determinats càrrecs del PP i els seus amiguets inflaven el seu patrimoni,
a costa del patrimoni de tots els ciutadans. L'Ajuntament, o sigui, tots els ciutadans, com ja
els hi he dit, avui encara segueixen patint aquestes sentències en contra, per aquesta mala
gestió que va fer el partit. Esperem que aquesta causa, realment, demostri que hi va haver
malversació de fons públics real i, sobretot, el que més interessa és que, realment, ens
puguin tornar els doblers. El que interessa, a part que, realment, el jutge aquell que ho va fer
malament, és que retornin els doblers a l'Ajuntament, perquè d'aquesta manera podrem
millorar el benestar dels ciutadans, podem millorar aquesta ciutat. Que podríem fer amb dos
milions d'euros en aquesta ciutat? Saps que en faríem de coses. Tindríem una ciutat amb
uns carrers preciosos, amb unes infraestructures, realment, bones, i amb tots els serveis dels
ciutadans quasi, d'alguna manera, millorats. Esperem que aquests dos milions d'euros, o si
en surten més, tots aquests tornin a les arques municipals; o sigui, a tots els ciutadans. De
totes maneres, torn a repetir, els honra que, com a mínim, demanin disculpes però la veritat
és que no basta. El PP hauria d'haver estat al peu del canó en aquell moment que es feien
desastres a aquest ajuntament, i a molts ajuntaments, i a moltes administracions d'Espanya i
no hi van ser, i totes aquestes conseqüències les hem pagades en aquest ajuntament des del
2003, perquè la legislatura 'més nefasta' que ha sofert aquest ajuntament va ser el 2003 al
2007, quan governaven el PP, i el més trist no és que fos aquella legislatura, és que a les
pròximes eleccions el PP va tornar a presentar la mateixa gent que ho havia fet tan
malament, excepte el Sr. Avel·lí Casasnovas quasi i un parell de persones més. Però la gent,
quasi de pes, d'aquella legislatura 2003-2007, la van tornar a presentar a la següent
legislatura; o sigui, que no n'havien tingut prou amb una, sinó que en van fer dues, quan
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després ja hi va haver un gran desgavell que van quedar només dos representants del PP,
quasi tothom se'n va anar al Grup Mixt, i hi va haver una moció a la qual es va baratar
l'Alcaldia, a la qual el PSOE i el PSM van formar part de l'equip de govern, UPCM hi va donar
el seu suport, per intentar veure a veure si, un poquet, aconseguíem canviar aquella
dinàmica que hi havia a l'Ajuntament. Per tant, esper que fets com aquests no tornin passar a
l'Ajuntament, per part d'aquest equip de govern, per descomptat, que no ens posarem a fer
feina d'aquella manera, sinó tot el contrari, posant-nos en el servei del ciutadà i en cap cas
volent-nos enriquir ni a nosaltres, ni als nostres amics, sinó enriquir en el poble de Ciutadella.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Jo vull que vagi per endavant el meu respecte a totes i cada una de
les persones que, actualment, formen el grup municipal del PP, i així ho he manifestat moltes
vegades, sabent diferenciar l'actuació del Partit Popular, dels integrants actuals del seu grup
municipal. Vull dir, per trobar actes foscos en vam trobar, de segons quins membres, a la
passada legislatura, pocs clars. Però per trobar actes que puguin tenir indicis clarament
delictius ens hem de remuntar a la legislatura 2003-2007 i a la 2007-2011 també n'hi va haver
prou. Feta aquesta salvedat, ho he dit prou vegades jo en aquest ple, que quan rall del PP,
per açò no entenc que el Sr. Juanjo se senti dolgut o afectat quant al respecte personal,
perquè, almanco per la part que toca a UPCM, hem deixat infinitat de vegades claríssim que
quan rallam del Partit Popular no ens referim personalment a cap dels regidors que en
aquests moments seuen aquí, però el Partit Popular té un passat i l'ha d'assumir com a partit
i com a institució. Per açò a jo me fa una certa gràcia quan el sent apel·lar, Sr. Juanjo, al
respecte, i no perquè vostès com a persones no siguin mereixedors de tots els respectes,
sinó perquè és un tema en el qual m'havia proposat no entrar, que hi entraré molt de passada
i en extracte, però des del Partit Popular han tingut massa vegades, molt poc respecte pels
que defensàvem en el poble dels diferents partits. Ben entrada aquesta primavera, un
membre del Partit Popular, a través d'una xarxa, se solidaritzava, com vostè sap, perquè
vostè va contribuir a rectificar aquest fet. Vostè va estar, per jo, molt encertat, i li he d'agrair,
però un membre del Partit Popular, ben entrat el 2015 se solidaritzava amb un delinqüent
convicte i confés per un delicte especialment escabrós i que a més està implicat amb el cas
Nerer. Per açò, quan rallen de respecte, des del Partit Popular haurien de ser respectuosos i
vostès, el que són aquí ho són, però tenen molta gent que no ho és gaire. Quan diuen que hi
ha coses dures pel Partit Popular pensin el dur que és pel poble que s'hagi robat i tirat tant
doblers. Presumptament robat, i tirat, no presumptament, evidentíssimament. Jo crec que
aquesta moció és positiu que l'hagin presentada vostès, jo ho valor positivament que hagin
presentat aquesta moció, jo crec que han fet bé presentant la moció, el que passa és que el
fet de presentar una moció no esborra tota la història del partit. Dins el partit, vostè ha rallat
de tarannà de partit, hi ha tarannà i tarannà dins el PP, n'hi ha de diferents de tarannàs, i el
seu partit ha estat molt tolerant amb molta gent que, sense haver estat corrupte, i li podria dir
noms fins i tot de diputats que tenen actualment encara, que en el seu moment donava una
cobertura política i un suport polític total en els trànsfugues quan eren del PP, quan van ser
trànsfugues també i que disculpava qualsevol malifeta per grossa que fos. I una cosa que
hagueren pogut fet millor el Partit Popular, i jo repeteix que crec que és positiu que hagin
presentat avui aquesta moció, crec que és positiu, però una cosa que hagueren pogut fer
millor és prendre exemple, i li dic des de la modèstia d'UPCM, que va presentar, pagant
nosaltres, no l'Ajuntament, ens vam personar com acusació particular en el cas CITUR, per
un munt de malversacions, com es veurà en el seu moment del Partit Popular, i açò ho
hagueren pogut fer molt abans i donaria una sensació, per si hi ha cap ombra de dubte, de si
ho fan per les circumstàncies, si ho fan de cara a la galeria pel moment en què ens trobam.
Jo li dic, jo segueix pensant que és positiu el que han fet, que ho valoram positivament, però
que com a partit, i ho valoram positivament per part dels membres que són aquí del Partit
Popular, però com a partit ho hagueren pogut fer millor i ho hagueren pogut fer fa molta
estona. Sobre el que ha dit, que és una frase que repeteix el seu president, que va dir l'altre
dia el seu president pel diari, que repeteixen contínuament des del PP, que els responsables
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són les persones i no els partits. No, no senyor, els responsables són les persones,
evidentment, en primer lloc, i quan un partit té graus de corrupció tan grossos i constants com
els que tenen vostès, i altres partits, o el PSOE a Andalusia, els responsables també són els
partits. Per açò es veu que li han dit que el PP a Balears, com a partit, va ser condemnat, no
ja les persones, el PP Balears, dins el marc de les maniobres que va fer un conseller seu,
que trob que era Juan de llinatge, va ser condemnat el Partit Popular, com segurament ho ha
estat ja en altres bandes i, segurament, que ho tornarà ser prest, no a Balears, a nivell
d'Espanya. Però, precisament, per açò, precisament, perquè els partits són els que
col·loquen les persones, i quan les col·loquen una vegada i una altra, o quan col·loquen una
camerilla, com es va col·locar a Ciutadella, i no actuen decididament enfront d'ella, i quan
callen i la feina l'han de fer els altres, hi ha una cosa, i hi ha partits com Ciutadans, per
exemple, que ja presenta i demana les responsabilitats subsidiàries dels partits en cas que
els corruptes no paguin. Açò quant al que ha dit. Després dir que jo li diré que feien des del
PP quan UPCM lluitava contra la corrupció. Quan UPCM denunciava en aquest ple una
dilapidació de doblers darrere l'altra un balafiament darrere l'altre, una corruptela darrere
l'altra, ens acusaven de crispar. Açò és el que feien des del Partit Popular, acusar-nos de
crispar, perquè resulta que complir amb el nostre deure crispava, quan el que crispava, i molt,
eren els continus perjudicis a l'interès general que causava el PP, una vegada i una altra. I ja
posat amb açò, recordaré ara que a principis del 2011, des del PP a l'oposició encara
s'atrevien a donar lliçons, i cit textualment, de pulcritud a la hora de administrar el dinero de
los ciudadanos, quan la darrera vegada que havien governat van començar per pujar-se els
sous un 70 % i les retribucions dels regidors el maig del 2007, superaven la quantitat de tres
mil tres-cents euros per catorze pagues, i les de l'alcalde la quantitat de tres mil vuit-cents
euros per catorze pagues, i han estat el primer i únic partit en cobrar, fins i tot, quan ja els hi
vaig dir l'altre dia, per presidir la Comissió Executiva del Patronat de l'Hospital Municipal: trescents euros per cada sessió. En total tretze mil dos-cents euros es va dur a la seva butxaca
un regidor del PP, per unes quaranta-sis hores invertides a presidir aquesta comissió. Des de
l'Àrea de Règim Interior del PP es van gastar en lotes de Nadal, felicitacions, cava, bombons,
etcètera: 101.564,79 euros en quatre anys, a una mitja de 25.391,20 euros gastats cada
Nadal, i es van gastar més de 24.000 euros en ventalls de paper i plàstic per llevar-se la
calor. 15.660 euros en una tirada de calendaris. 14.553,31 euros en just dos anys, en
garrafes d'aigua mineral. L'anomenat informe Cerveró va costar 60.000 euros, i va servir per
encarir astronòmicament els preus d'uns terrenys particulars que va acabar per adquirir el
mateix Ajuntament. Un estudi recorrido del carril bici, que mai es va executar, va costar 4.872
euros. I 30.902,40 euros es van pagar fraudulentament per quatre informes encomanats el
mateix dia que divagaven sobre qüestions ja decidides i aprovades pel Ple, feia bastant més
d'un any, en el moment en què van ser sol·licitats. Un pla d'imatge, publicitat i difusió d'un
event gastronòmic va pujar la xifra de 22.829,79 euros, que es van destinar en realitat a
despeses del més variat. Uns altres 11.600 euros es van pagar per un estudi de viabilitat per
a la creació d'un camp de golf al terme de Ciutadella, quan la llei estableix que els estudis de
viabilitat no s'han de pagar si no es duen a terme; i, evidentment, el camp de golf no està fet.
Per la redacció de sis projectes redactats pel mateix professional, els honoraris totals
recomanats pel col·legi d'enginyers eren 27.600 euros, però se'n van pagar 98.600; és a dir
71.000 euros més que el recomanat pel Col·legi. Un projecte de pista de tir que mai
s'executarà va costar 19.000 euros, i 16.530 euros es van pagar per una pàgina web de la
qual ni tan sols tenen coneixement els Serveis Tècnics de l'Àrea de la qual es va encomanar,
fins al punt que, just dos anys després, des del mateix PP van haver de crear-la realment i va
costar uns altres 24.997 euros. 123,50 euros, costava un dinar del regidor d'Urbanisme i
Cultura, avui imputat en els casos Nerer i Citur, en data 22-11-2006. 100,56 euros, un menú,
126,74, un altre menú, i 117,81, un sopar, tots del mateix regidor, en les postrimeries
d'aquella legislatura. Es van gastar 14.755, 20 euros en un sol any, en concepte de lloguer de
cavalls per la Policia; 14.197,66 en quatre uniformes per als seus genets. 11.268,30 euros es
van tirar en material antidisturbis, que no s'ha emprat mai. Com es van tirar 77.716,35 euros
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en estètica del mobiliari de la Policia, acceptant una oferta molt més cara que una altra
presentada. Hi va haver sobrecostos de 200.000 euros a la Piscina Descoberta, i 450.000
euros a l'edifici de la Policia. Des d'UPCM vam haver d'evitar, mitjançant una moció aprovada
en aquest ple, el pagament fraudulent de 139.200 euros a CICSA, pel que en realitat era la
redacció d'un projecte d'obres del pàrquing del Príncep, adjudicat il·legalment a dit, i encobert
davall el nom d'Estudi de Viabilitat. La que havia estat portaveu del Partit Popular insistia a
pagar açò, i ho vam haver de dur al Ple, i es va evitar gràcies en aquesta moció. Des
d'UPCM vam haver d'evitar, mitjançant l'oportuna moció, que es consumés la immensa
injustícia que hagués representat que l'Ajuntament de Ciutadella s'hagués fet càrrec de les
factures que estaven pendents de pagament, corresponents a minutes d'advocats per la
defensa del Sr. Avel·lí Casasnovas a diligències penals 1273/05, per import de 20.880 euros,
i per honoraris de diligències prèvies per import de 27.837,10 euros obertes en el Sr. Llorenç
Casasnovas. I açò eren les diligències prèvies: era el principi del principi; rallam de sis
mesos, açò haguera representat minutes de més de cent mil euros, quan van ser
condemnats pel solar de les rates; i per açò, per aquesta moció que vam presentar,
l'Ajuntament no va pagar ni un sol cèntim, però estava a la cua açò per pagar. Únicament la
partida de vigilància privada d'una mostra nàutica, realitzada al Born, va costar 6.323,40
euros. La primera mostra turisme i gastronomia va costar 104.753,37 euros a tots els
contribuents, i la segona 112.478,12. Només amb menjars subministrats per diferents
restaurants, la factura de la primera mostra va pujar la quantia de 17.554 euros. En concepte
de mobiliari, estand, carpes i infraestructures provisionals, obsequis, material reutilitzable, es
van pagar 29.240,84 euros a la primera mostra, mentre que a la segona, divers mobiliari i
estands i altres, va costar 29.900 euros. El capítol de personal contractat, a penes, per tres o
quatre dies va pujar 22.182,74 euros, a la primera mostra, i 29.950 euros a la segona. Des
del grup municipal d'UPCM vam haver de denunciar, en el seu moment, davant aquest ple i
l'opinió pública que un regidor del PP havia fet 312 descàrregues d'internet a través del mòbil
municipal en quinze mesos, que van costar en els contribuents 1.116,28 euros. Mentre una
altra regidora del PP havia realitzat 128 telefonades internacionals particulars. Un alcalde del
PP va rebre, en els tres darrers mesos de l'any 2007, 168 missatges de pagament, i durant el
2008 n'havia rebut 605. Una portaveu del PP va rebre en tres mesos de 2007, fins a 90
missatges de pagament, a banda d'emetre un nombre tan elevat de telefonades des del
mòbil municipal com són 4.545 i 3.729 missatges en un període de 15 mesos. Un altre
regidor del PP rebia un nombre considerable de missatges curts especials, i tot açò no és
més que una part del comú total de despilfarros i corrupteles perpetrades pels desaprensius
que van governar amb les sigles del PP, que per descomptat no equiparam a ningú que hi ha
ara. Açò és la realitat. Una forma de governar que pel bé de Ciutadella esperam que no es
repeteixi mai més i que justificava de sobre l'oposició frontal que des d'UPCM vam fer a la
mateixa, per molt que crispés en els que volien perpetuar aquesta bochornosa situació i
aquesta manera d'abusar del poder en perjudici del nostre poble. Crec que amb aquestes
dades queda més que demostrat que durant la legislatura 2003-2007, quasi amb una única
excepció, la corrupció a l'Ajuntament de Ciutadella no era cosa de les persones, era cosa del
PP, perquè l'excepció era una, dues, tres, quatre persones que no eren corruptes, però la
gran majoria de governants eren corruptes fins al moll de l'os.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Sr. Triay segueix mantenint que la corrupció són de les persones
no és del partit, per molt que vostè m'hagi donat aquí una retahíla de qüestions greus, molt
greus, aquests actes van ser fets per persones. De fet, poc abans que el partit els fes fora,
ells se'n van anar, però el partit quan va tenir coneixement de totes aquestes qüestions els va
fer fora i se'n van anar. Ja li he dit, és cert que ha estat una etapa molt dolenta per Ciutadella,
primer de tot, i també una etapa dolenta pel Partit Popular per què es veu i pel que s'ha vist.
Per tant, nosaltres presentam aquesta moció per intentar esbrinar, i per col·laborar en el
màxim perquè així sigui. Clar, xerram d'etapes, i també la Sra. Alcaldessa ha xerrat que va
ser una etapa molt dolenta, però jo aquí em veig obligat a fer-li recordatori d'una altra etapa
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molt dolenta, en aquest cas pel Consell Insular, que va ser 2007/2011, on una sentència i uns
fets com són els de Cesgarden, ens han costat 28 milions d'euros a tots els menorquins. Si
abans xerraven que 1 milió d'euros per Ciutadella són molt de doblers, calculi 28 milions
d'euros repartits entre tots els municipis de Ciutadella [sic, Menorca]. I és cert açò ho van fer
unes determinades persones i açò és la conseqüència. Aquest cas de Cesgarden, avui dia
està a punt de tornar-se obrir, i ojalà s'obri, perquè hi haurà sorpreses estic segur. En aquest
cas concret, la Sra. Maite Salord va demanar disculpes, les seves que s'accepta o no les
accepta? Perquè a les nostres ens ha dit que no. Que sí, però que no bastava. Per tant, les
de la Sra. Salord, basten o no basten? Perquè clar, aquí és molt bo de fer senyalar, i tots, per
desgràcia, la majoria de partits han comès errors. Sí, la majora de partits han comès errors, i
aquest de 28 milions d'euros, possiblement sigui alguna cosa més que un error. Ho veurem si
aconseguim reobrir el cas. Repetim, és cert que el Partit Popular a Ciutadella ha tingut
persones que han fet molt mal, ja hi ha hagut una sèrie de qüestions que han estat jutjades i
ja han sortit, altres que estan a punt de ser-ho, i al partit fins ara no s'havia posicionat, perquè
fins no fa massa la causa no estava oberta, ara la causa està oberta i, per tant, de la mateixa
manera que sí que ens podríem personar com a partit, però també ho podem fer com a
ajuntament, i nosaltres, els regidors, i el Partit Popular forma part d'aquest ajuntament, per
tant, és totalment lícit que ho fem a través d'una moció en el ple. El problema jo de fons que
veig aquí, possiblement és un altre, i els veig dolguts un poc, perquè crec que el problema és
un altre. Vostè m'ha comentat els fets, o la seva versió, o la seva opinió de com havien anat
els fets, però la nostra opinió de la cronologia dels fets d'aquesta setmana, és que realment
dilluns vostè va sortir per IB3 dient que l'Ajuntament no tenia pensat presentar-se com
acusació, i està gravat per IB3. Dilluns a la Junta de Portaveus vostè ens va confirmar el
mateix, segons la informació que tenia de Secretaria, no tenien pensat personar-se. Açò ho
va dir, que no tenien pensat personar-se. Nosaltres no ens vam posicionar a la Junta de
Portaveus. Vam anar al dimarts que és dia de la reunió que teníem, i vam votar per
unanimitat presentar aquesta moció. Dimarts mateix, a les nou i mitja del vespre. Em consta
que vostès no havien decidit açò a les nou i mitja del vespre. Que l'únic partit que sí que tenia
clar que s'havien de personar, era Gent per Ciutadella, els altres mantenien la postura de la
junta de portaveus. Nosaltres dimarts vespre preparam la moció, o donam a conèixer a la
premsa, i dimecres quan vostès veuen que nosaltres entram açò a les nou i la premsa diu
que ho volem presentar aquí, és quan els hi agafen els nervis. I a partir d'aquí mouen tot el
que han de moure, i a les tres o les quatre del migdia, els diaris digitals i els perfils de
l'ajuntament comencen a dur que vostès el dia abans ja havien previst fer aquesta
personació. Si açò hagués estat així els diaris digitals, i tothom, ho hagués pogut dur a les
nou o les deu del matí, i no va ser fins a migdia, entrat el capvespre que va ser comunicat i
que va ser penjat a la web de l'Ajuntament. Per tant, la seva postura ve arran de la nostra
moció. Que no hi ha cap problema, que no ens sap cap greu, però passa que vostès sembla
que sí els sap greu que el Partit Popular, presenti aquesta moció. Perquè diuen una cosa,
públicament ara han dit, queden bé, diuen que sí, però darrere en els comunicats que fan a
premsa ens deixen fins. Ens diuen que som uns cínics. Cínic és la paraula més amable que
surt al comunicat del PSM, és la més amable, i açò ho han escrit vostès, i el PSOE tres
quarts del mateix. Ens diu que nosaltres som un partit corrupte, que som condemnats, que és
cert, però és que obviam tota la història de cada un dels partits, i en aquest cas estem mirant
en el PSOE. I, per tant, sincerament, sí, em sap greu que només ens mirem un part de la
pel·lícula, la part que ens convé. Quan ens convé, xerram de casos concrets, quan ens
convé, fins i tot, ens arribam al Govern Balear, però no xerram de Cesgarden perquè no ens
convé xerrar dels 28 milions de Cesgarden, i el perjudici que causa aquesta sentència, i
aquest fracàs de gestió política del Consell Insular i del seu partit, però jo ho he de dir,
perquè si no ho dic, aquí només són vostès els que acusen de mala gestió a un partit polític.
Jo crec que tots, uns més i uns manco, i en quantitat, 28 milions d'euros m'ho faria mirar. O
els més de 1.000 milions del PSOE a Andalusia, que sí, que ens queda molt enfora de
Menorca, però són 1.000 milions manco que hi ha per lluitar contra l'atur i contra aquests
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problemes. Res més, agrair el vot favorable de tothom i comentar-li també al Sr. Triay, que se
m'oblidava que és cert que, a vegades, hi ha persones dins el nostre partit que té diferents
representants, diferents càrrecs polítics, és evident que quan hi ha més d'una persona que
xerra és fàcil que algú, possiblement, s'equivoqui. No tots, evidentment, dins el Partit Popular
pensam el mateix i repeteix, quan xerram uns quants és possible que algú, al millor digui o
faci una cosa que després és responsabilitat dels altres fer rectificar. Està clar que quan
tenim les coses bastant controlades, o xerren manco persones, açò és més senzill. Però
vostè també ho ha pogut veure Sr. Triay no fa massa, tampoc ho fiava dir, però com que
vostè ha dit cosa que tampoc fiava dir, crec que li he de recordar, vull dir dins el seu partit van
penjar a la façana un cartell sense tenir l'autorització i vostè el va fer llevar. És el que passa
quan hi ha diferents persones que fan feina, jo sé que són casos que cada un i dins la nostra
responsabilitat ha de moure i ha de controlar, però és cert, ja ho veurà si tot camina com ha
de caminar, i vostè també es mou dins els àmbits, dins Ciudadanos, que sabem que també hi
està fent feina, que les qüestions quan hi són més persones, evidentment, les qüestions són
més males de controlar, i també crec que veurà, Déu no vulgui, que hi haurà persones que al
millor no faran, o no seran dignes de la seva confiança. Ja ha passat a Ciudadanos, a altres
municipis d'Espanya, per exemple, a Andalusia ja ha hagut de dimitir el 25 % dels alcaldes
que té aquesta formació per prevaricació. Vostè xerrava també de la puja de sous que hi
havia hagut aquí a Ciutadella, bé no me vull estendre més perquè tindrem ocasió supòs de
xerrar d'aquests temes, que jo no hi vull entrar realment, però clar, semblar ser que aquí
només és el Partit Popular que està fent les coses malament, i no és només el Partit Popular
que n'ha fet de malament. Nosaltres volem que les coses es facin transparentment,
legalment, i per açò presentam aquesta moció.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Només comentar-li un parell de cosetes, si vostè suma, bé, tot el
que ha dit el Sr. Joan Triay jo no ho he sumat perquè no tenc tant de càlcul mental per fer-ho
així ràpid, però sumi només els numerets que ha dit el Sr. Joan Triay, més tot el que posam
enguany i quasi, si no són 28 milions, quasi. Després també ha de contar que 28 milions,
damunt un pressupost com el del Consell, que no crec que sigui de 30 milions, tots aquests
milions damunt un pressupost de 30. Vull dir, vostè sumi tot el que ha malmès el Partit
Popular aquí i veurà com els 28 milions aquests de Cergarden fan ganes de riure, tot i que
estic totalment d'acord amb vostè que si les coses s'han fet malament, s'han d'investigar, i si
allò va estar malament, que es jutgi. Amb açò ho compartim, faci qui ho faci, sigui un partit o
sigui l'altre. Ho comparteix totalment. Respecte de les disculpes, ben igual que vostès. A
vostès els hi he dit que les disculpes les acceptava perquè els honra, exactament igual que a
la Sra. Maite Salord. Exactament el mateix tractament seu, és per vostès, exactament el
mateix. Dir-li que m'agradaria que acabàs les frases, vostè diu: vostè va dir a IB3 que no
contemplava no sé què, clar, IB3 no treuen tot el que ralles, hi faltava el darrer trosset que sí
que va sortir en el diari: però que es reunirà amb l'equip de govern per decidir. I a la junta de
portaveus, que tampoc ha acabat la frase, jo vaig dir açò, el Sr. Joan Triay ho ha dit abans. O
sigui, vaig dir: nosaltres no ho hem contemplat, n'hem rallat amb els Serveis Jurídics, sembla
que tal cosa, però demà tenim una reunió que em rallarem amb tot l'equip de govern, i Gent
per Ciutadella forma part de l'equip de govern, i ja havien manifestat que sí, però com que no
poden votar-ho ells tot sols, s'ha de votar entre tots, vam dir, idò dimarts si ens trobam, ho
votarem. Per tant, acabi la frase, perquè vostè diu només no ho contemplen, però, ens
trobarem demà per rallar-ne i acabar-ho de decidir, l'acabi a la frase. I vostè diu que a les nou
i mitja no havíem fet res, clar, a quina hora ens hem vam anar ahir? A les onze, i si vol li
mostr l'ordre del dia que resulta que era dels darrers punts, va ser el darrer que vam tractar,
n'hi quedaven dos més i vam dir: al·lots, se acabó lo que se daba, que decicim amb aquest
tema? Clar, no és estrany que a les nou i mitja no ho sabéssim, perquè no ho havíem decidit
encara, és veritat, com que era el darrer punt i ens hem vam anar a les onze no ho podía
saber. Per tant, dir que venim darrere vostès, per favor, jo, ben igual que el Sr. Joan Triay,
respect totalment que la presentin, qui és el primer i qui és el darrer a nosaltres personalment
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ens és absolutament indiferent, perquè com que sabem bé quina feina vam fer, que vam ser
els primers, juntament amb el PSOE, PSM i UPCM, els primers que ho vam destapar, per
tant, ara qui és el primer que presenta, o no, la moció ens és igual. Els hi alab que l'hagin
presentada, però no vulguin fer vostès la seva cronologia. Vostès la van presentar, els hi
respect totalment, s'ha votat, tothom hi donam un vot favorable, però anar dient vostès que:
com que nosaltres ho hem presentat, després ho van dir; per favor, senyors meus, només hi
faltaria que anàssim a rosec del que vostès fan, ja seria massa. I després només per darrera
cosa, dir-li que la pena és que al PP li va costar més de set anys per donar-se'n compte que
havien fet coses malament. Jo crec que totes les barbaritats que ha explicat el Sr. Joan Triay
se n'havien d'haver donat compte, per què? Senzillament perquè quan nosaltres estàvem a
l'oposició ens passaven totes les factures, per tant només era llegir-les i anar mirant, mil
d'açò, dos mil d'açò, tres mil d'açò, vull dir que el PP també ho tenia, també ho hagués pogut
analitzar i que hagin tardat set anys en donar-se'n compte que ho feien malament, també té
tela. Jo el primer any que vaig venir aquí, que vaig ser regidora d'aquí, vaig anar al berenar
del Be que feien en aquest ajuntament i me'n vaig anar amb els cabells eriçats, crec que a la
meva boda no hi havia el que hi havia allà, una cosa exagerada, i a base que l'oposició,
també el Sr. Joan Triay en el moment que va formar paret d'equip de govern amb el PP, va
anar dient: «Escoltau totes aquestes tonteries fora» i els que estàvem a l'oposició els hi
anàvem donant suport a totes les iniciatives que duia, es va anar davallant. A més amb el
greuge que com que aquella gent ho va fer tan malament hem arribat a uns punts, per
exemple al que comentava amb els sous dels representants polítics que, clar, es va arribar a
un punt de 3.800 euros que era una exageració i a poc a poc que ha passat que hem anat
abaixant fins al sou que tenim ara. Per tant, aquella mala gestió ha dut en aquest ajuntament
que sempre anem amb peus de ploms a qualsevol decisió que es prengui en aquest sentit,
pe no tenir la sensació aquesta de dir a veure si ens estem passant, per tant, set anys són
molts perquè el PP se'n donés compte. Després dir-li que acabi les frases, jo li vaig dir: «no
ho hem contemplat, però ho estudiarem demà» i a IB3 no va sortir açò, que com vostè sap
quan ens graven no treuen els 30 milions de frases que diem, treuen les dues o tres que els
convé i prou. Com que jo he fet una intervenció més, si el Sr. Triay o vostè volen intervenir
més els don la potestat per si vostè vol ho pugui tancar.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Jo per al·lusions sí que vull intervenir. Primer diré que desconec si
hi ha un 25 % d'alcaldes de Ciutadans que hagin hagut de dimitir per prevaricació, ho
desconec. Quants n'hi deu haver, quatre? Perquè el 25 % és un percentatge molt rodó. Jo sé
que a Andalusia d'alcaldes de Ciudadanos n'hi ha molt pocs, ara del que sí que deu tenir un
rècord Ciutadans és de fer dimitir als alcaldes que no actuen correctament, o els regidors,
d'açò sí que deu tenir un rècord, mentre que els del PP els havien de treure estil Tejero i no
bastava, me pens, perquè aquí jo li recordaré fins a quin punt es van aferrar la gent que va
posar el PP en el poder, que per cert, no els van expulsar, primer se'n van anar, primer van
fer els trànsfugues la majoria d'ells. Sr. Juanjo, comparar que es vagi posar un cartell sense
permís municipal i sense el meu coneixement, i es vagi llevar en manco de vint-i-quatre
hores, per iniciativa i instruccions meves just me'n vaig entèmer amb fets com els que hem
comentat del Partit Popular és ridícul, i demostra una falta de proporcionalitat espantosa. Sap
quina és la pena? La pena és que quan vostès tenien una portaveu, o exportaveu, que havia
contractat il·legalment i havia adjudicat a dit la redacció d'un projecte per valor de 139.200
euros, damunt quan se li deia, insultava, fins i tot en aquest ple em deia que me demandaria
ensoldemà, açò eren vostè:, «Ensoldemà, a les nou, Sr. Triay aniré al Jutjat, si vostè no retira
el que ha dit», i jo li vaig haver de dir: «No tan sols no rectific, sinó que me ratific, i
m'encantaria que demà matí a les nou...», vostè hi era Sra. Gomila, «...anés al Jutjat perquè
al manco per una punyetera vegada en la seva vida faria el que diu, però m'encantaria veure
a jo, per un foradet de paret, com li explica al jutge que vostè a fet una adjudicació a dit de
139.200 euros» O sigui, encara amb amenaces, açò és la diferència. La diferència és que
quan vostès intentaven pagar 50 mil euros, nombres rodons, ja ho he dit abans, 47 i pico, de
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despeses judicials de dos delinqüents que nomen Casasnovas, i dic delinqüents perquè tots
dos has estat condemnats per delictes contra l'Administració. Quan vostès intentaven pagar
açò, no tan sols no rectificaven fins que no venia una moció d'UPCM i amb els vots de tota
l'oposició, que en aquell moment era majoritària, s'aprovava. Per tant, miri de tenir un poc de
proporcionalitat quan compara, no ens ralli de cartells, perquè jo li podria parlar de coses
encara bastant més greus, com són uns pressuposts que vostès no van intentar aprovar, en
els que rallaven, persones que vostès havien posat, després d'intentar fer un préstamo
[préstec] de 6 milions que hagués estat el doble del màxim de la història, durant un any en el
qual havien tingut aportacions de 5 milions del Pla E, encara tenien un forat de 4 milions que
deien que volien cobrir externalitzant el servei d'aigua de tot el poble de Ciutadella i posar-lo
molt més car. Només açò, demanar-los un poquet de sentit de la proporció perquè jo podria
rallar de moltes altres coses i no ho faré, però que sí, que tenguin un poquet de sentit de la
proporció, perquè la veritat, de posar i llevar un cartell en manco de vint-i-quatre hores sense
permís, a tirar milions del poble, hi ha una diferència com de la nit al dia.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Sr. Triay, la comparació que jo li he fet de posar i llevar el cartell,
li he feta i li he comparada amb l'exemple que vostè ha posat d'una persona del nostre partit
que va compartir una carta, digitalment, un escrit digital, que vostè em va dir que no ho
comentaria i que després ho ha comentat. La comparació, Sr. Triay, sí..., anava i jo li he
explicat, anava per aquí, la comparació anava perquè vostè ha dit que tenia persones, que
tot i que nosaltres manteníem una actitud i un sentit que hi havia un canvi o que érem
persones a respectar, dins el nostre partit, vostè ha dit, hi havia una persona que va
compartir un escrit i altres, i jo li he volgut comparar, i li he fet el símil de dir, jo tampoc havia
pensat dir-ho, però ho diré. Jo no li he comparat el cartell amb tot el que vostè ha dit
anteriorment, perquè no era aquesta la meva intenció. La meva intenció anava en aquest cas
concret perquè li volia donar a entendre, que segur que ho entén, que quan hi ha moltes
persones que fan feina dins un partit, és possible que algú s'extralimiti, o s'equivoqui amb el
que diu, o no vagi d'acord amb la majoria de persones del partit. Senzillament, volia comentar
aquest tema i novament agrair el vot favorable.
Intervé la Sra. Alcaldessa: S'hi ha d'intervenir molt breu, perquè en teoria ha d'acabar el Sr.
Juanjo; per tant, si vostè té res per al·lusions d'acord.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Sí, efectivament, molt curt. Igualment, que des d'un partit en el qual
han fet el que han fet, rallin d'un cartell, pel que sigui, que a més es va llevar el mateix dia, és
ridícul, i sobre el que diu vostè, quan fos per comparar amb açò, jo no he dit tant, jo vaig dir
que no mencionaria el nom, que no mencionaria el cas concret, però a la vista de la segona
intervenció he fet una al·lusió a persones del Partit Popular que s'havien solidaritzat amb
delinqüents, jo no he dit tant com penjar a Facebook, i tot açò, tal vegada és el subconscient
seu que l'ha traït un poc quan hem abordat en aquest tema. Bé, és igual, penjar i llevar un
cartell perquè una persona del partit impulsiva el va fer penjar sense el meu coneixement, en
manco d'un dia tampoc és comparable a què membres, càrrecs públics, la persona que el va
fer penjar no és un càrrec públic, del Partit Popular, se solidaritzin amb delinqüents convictes,
confessos i difonguin les seves calúmnies i difamacions. Tampoc és comparable Sr. Pons.
Acord
Es passa la moció a votació, que s'aprova per unanimitat (20 vots dels membres presents).
10. Precs i preguntes
Intervé la Sra. Alcaldessa: Sr. Triay del darrer Ple li van quedar unes preguntes. Les duu? Si
no les hi puc llegir jo. D'acord. Jo els llegiré i el Sr. José López els hi respondrà. Després
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també n'hi havia unes del Partit Popular que també havien quedat sense contestar. Si voleu
jo les llegiré, i el Sr. Joan García contestarà.
Preguntes.
1. Preguntes del Grup Municipal UPCM, amb registre d'entrada 019148 de 16-12-2015,
corresponents al Ple de dia 17-12-2015 i que es va acordar que serien respostes en el
Ple següent.
1.1. (5a) Pregunta del grup UPCM (llegida per la Sra. Alcaldessa) 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 el Sr. José López: Sí, existeix. Dia 12 de juny de 2014 es va dur a terme una acta
d'inspecció per part de l'inspector municipal i es va poder verificar que la zona verda s'havia
restituït en el seu estat original, s'havia retirar la terrassa que s'havia ocupat i la paret que
delimita l'espai públic del privat també s'havia executat correctament. Per tant, en principi
només queda tancar i arxivar l'expedient.
1.2. (6a) Pregunta del grup UPCM (llegida per la Sra. Alcaldessa) Existeix un expedient de
disciplina urbanística obert amb el número 2013/001448 al mateix complex
d'apartaments per una altra infracció diferent? En quin estat es troba?
Respon el Sr. José López: Sí, existeix. En data 30 d'octubre de 2013 la Junta de Govern va
ordenar la demolició de les obres que s'havien executat sense permís d'obra; sembla que el
promotor va presentar un recurs de reposició contra aquest acord, i encara està pendent de
contestar aquest recurs de reposició que va presentar.
1.3. (7a) Pregunta del grup UPCM (llegida per la Sra. Alcaldessa) Es «conclou» segons
informe emès a 20 de juny de 2014, inclòs en l'esmentat expedient que s'han executat
obres sense llicència «sobre un pas públic qualificat de serveis tècnics de propietat
municipal»?
Respon el Sr. José López: Sí.
1.4. (8a) Pregunta del grup UPCM (llegida per la Sra. Alcaldessa) Quina nova
documentació s'ha adjuntat a l'expedient administratiu entre la data de l'informe (2006-2014) fins a dia d'avui?
Respon el Sr. José López: Cap.
2. Preguntes del Grup Municipal del Partit Popular amb registre d'entrada telemàtic
019154 de 16-12-2015, corresponents al Ple de dia 17-12-2015 i que es va acordar que
serien respostes en el Ple següent.
2.1. Pregunta del grup Municipal del Partit Popular (llegida per la Sra. Alcaldessa) Quants
edificis són propietat de l'Ajuntament? On són?
2.2. Pregunta del grup Municipal del Partit Popular (llegida per la Sra. Alcaldessa) Quants
edificis té llogats l'Ajuntament? On són? Quin ús se'n fan? Quin és el cost de cada
edifici llogat?
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2.3. Pregunta del grup Municipal del Partit Popular (llegida per la Sra. Alcaldessa) Quants
edificis propietat de l'Ajuntament es tenen llogats? On són? Quin és el cost del
lloguer?
Intervé la Sra. Alcaldessa: El Sr. Juan García li respon aquestes tres, després li respondrà
l'altra, si vol.
Respon el Sr. Juan García: Tal y como le comenté ya a la concejala del Partido Popular, he
solicitado la información, en cuanto la tenga se la haré llegar.
2.4. Pregunta del grup Municipal del Partit Popular (llegida per la Sra. Alcaldessa) Quin és el
pressupost destinat a l'Àrea d'Edificació?
Respon el Sr. Juan García: La documentación ya se la hice llegar hoy mismo, tanto a ella
como al portavoz de UPCM.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Només dir-li que Àrea d'Edificació no n'hi ha, però vam entendre el
que volia dir. Passam ara a les preguntes d'aquest plenari.
3. Preguntes del Grup Municipal del Partit Popular amb registre d'entrada 000796 de
20-01-2016, relatives a les diferents activitats dutes a terme durant les festes de Nadal.
El Sr. Pons Anglada diu que no llegirà els atesos, sinó que anirà directament a les preguntes.
[Els atesos copiats diuen: «Les passades festes de Nadal vam poder veure a la plaça dels Pins una parada de Ponis
com a activitat extraordinària perquè els fiets poguessin fer una volta.
El tancat que mantenia aïllats els animals del públic estava ubicat dintre d'una de les pistes de Petanca situada a
aquesta plaça.
Aquestes pistes són emprades per diversos col·lectius per jugar a la petanca, i ens va semblar estrany que s'emprés
aquest lloc on la gent posa les mans enterra habitualment per recollir les bolles, donat que els animals van fer les
seves necessitats al terra.
També vam poder gaudir d'una pista de patinatge sintètica, la habitual fira de Nadal que aquest any havia canviat de
lloc i la tradicional cavalcada de Reis.
Per la qual cosa presentem les següents preguntes perquè siguin contestades pel regidor que correspongui al Ple
de l'Ajuntament de Ciutadella.]

3.1. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Es va complir amb l'Ordenança d'animals amb
aquesta activitat?
Respon la Sra. Camps Villalonga: A dia d'avui no tenc cap notícia que no s'hagi complert;
de fet, la persona responsable de l'activitat tenia l'obligació de vetllar perquè fos així, ja que
es tractava d'una activitat privada.
3.2. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Es va complir amb l'Ordenança d'espais públics amb
aquesta activitat?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Si es refereix a l'Ordenança d'ocupació de via pública
quant a l'autorització la compliria perquè es tractava d'una activitat autoritzada.
3.3. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Aquesta ubicació va ser recomanada o informada
favorablement per un tècnic municipal?
Respon la Sra. Camps Villalonga: La ubicació es va decidir entre els tècnics i jo mateixa, i
es va autoritzar amb informe positiu de la Policia i de l'enginyer municipal. De tota manera si
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vostè té idea de qualque ubicació millor, li agrairia que m'ho faci extensiu per possibles
futurs..., Bono, que ho tinguem una altra vegada posat.
3.4. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Per tant, qui va prendre la decisió d'ubicar aquest
tancat dintre de la pista de petanca?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Entre els tècnics i jo mateixa.
3.5. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Quines mesures de neteja i desinfecció s'han pres per
tal d'eliminar la contaminació d'aquest espai i evitar infeccions i malalties a la
població?
Respon la Sra. Camps Villalonga: L'autorització realitzada establia que la persona o entitat
titular de l'autorització estarà obligada a mantenir en tot moment la seva zona d'on es porta a
terme en perfectes condicions de netedat. Me consta que així s'ha fet, però bé, les mesures
exactes que es van prendre no li puc dir, perquè no les sé.
Intervé el Sr. Pons Anglada: En tot cas, les preguntes que quedaran de qualque manera
sense resposta concreta, m'agradaria si ens ho pogués fer arribar quan li véngui bé. Que
seria la primera, i en aquest cas concret aquesta també, perquè ens agradaria saber quines
mesures de neteja i descontaminació s'han pres.
3.6. Pregunta el Sr. Pons Anglada: No hi havia un altre més adequat per ubicar aquest
tancat?
Respon la Sra. Camps Villalonga: A la mateixa plaça dels Pins no se'n va contemplar cap
més, perquè l'espai que es necessitava per a fer l'activitat realment no ho permetia, i
repetesc si vostè té qualque idea d'alguna ubicació millor, esteim oberts a qualsevol
proposta.
3.7. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Quin cost econòmic va tenir per l'Ajuntament la pista
de patinatge sintètica?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Vam pagar 350 euros més IVA per la impressió de
cartells publicitaris, però per la instal·lació en si, tan sols va implicar el cost elèctric dels dos
focus que enfocaven cap a la plaça. També era una activitat privada.
3.8. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Al Ple del mes de desembre se'ns va comunicar que
es faria una reunió amb els expositors de la fira de Nadal per valorar els resultats de
l'esmentada fira, s'ha produït aquesta reunió?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Encara no.
3.9. Pregunta el Sr. Pons Anglada: En cas que no s'hagi produït, quant es pensa produir?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Encara no tenim data establerta, però al més prest
possible, al més prest que tinguem data disponible jo i els tècnics, que com sap, estan molt
enfeinats amb el tema de carnaval, perquè enguany tot ens ve molt junt.
3.10. Pregunta el Sr. Pons Anglada: Arran dels accidents d'algunes poblacions espanyoles a
les cavalcades de Reis i tal com s'ha fet anys anteriors a Ciutadella, segons me consta, va
ser redactat per la cavalcada de 2016 el pertinent pla de seguretat?
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Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Sí, per poder dur a terme l'activitat de la cavalcada dels
Reis hi ha d'haver un informe de policia, i un informe del projecte per poder autoritzar
aquesta activitat, i tant l'informe de la policia, com el projecte redactat que per fer l'informe de
la policia es necessita es va fer.
3.11. Pregunta el Sr. Pons Anglada: En quina data es va redactar?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: La data exacta no la sé, però el que sí que me'n record
és que va ser just uns dies abans de Nadal, podria ser la setmana de dia 20 de desembre.
4. Preguntes del Grup Municipal del Partit Popular amb registre d'entrada telemàtic
000831 de 20-01-2016, relatives a l'estat dels parcs infantils de Ciutadella.
4.1. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: El passat mes de setembre el grup municipal Popular
va presentar una moció que va ser aprovada per unanimitat, en relació al bon manteniment i
millora dels parcs infantils i zones d'esbarjo de Ciutadella, per això, és del nostre interès ferne el seguiment. ¿S'ha realitzat l'estudi sobre l'estat actual dels parcs infantils públics i
espais urbans dedicats al joc i esbarjo infantil, juvenil i familiar i, posteriorment, s'han
plantejat propostes de millora per a què aquests siguin inclusius, accessibles, segurs i
afavoreixin la convivència, per tal de poder-ho valorar de cara els propers
pressuposts?
Respons la Sra. Benejam Bagur: Sí.
4.1.1. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Qui ho va fer?
Respon la Sra. Benejam Bagur: El passat mes d'octubre, concretament dia 28, vam fer una
visita en els parcs infantils amb el personal de l'Ajuntament, érem la tècnica d'Educació, na
Cati Sastre; l'enginyer municipal, en Joan Moll Serra; el cap de Brigada, en Toni Pons, i jo
mateixa. També vam comptar amb un estudi fet pels alumnes de Joan Benejam, que havien
fet ells sobre els parcs infantils i que l'havien entrat aquí a l'OAC.
4.2. Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Vam poder observar que durant les vacances de
Nadal es va fer una «reforma o adequació» de la zona de joc dels infants 0-6 anys de la
plaça des Pins.
a) ¿Es va demanar un estudi o valoració per algun òrgan competent o entitat, com per
exemple la Fundació de Persones amb Discapacitat, per plantejar la seva accessibilitat
i adequació per tal que siguin espais inclusius, accessibles per a tothom i que
afavoreixin a la convivència? Si la resposta és que no, per què no es va demanar?
Respon la Sra. Benejam Bagur: No, es va fer un informe del tècnic d'aquí. No es va
demanar perquè la intervenció anava dirigida a millorar la seguretat dels més petits,
instal·lant un paviment continu de cautxú per a esmortir les caigudes i facilites la mobilitat per
la zona als fillets de 0-3, que és la franja d'edat que tenen els fillets que utilitzen aquest parc.
Dita actuació no suposava la incorporació de cap barrera arquitectònica al parc.
b) Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Quin cost va tenir?
Respon la Sra. Benejam Bagur: Es va fer primer una solera de formigó. Es va excavar amb
una excavadora per tal d'anivellar el tema dels desaigües. Açò va ser 6.500 euros. El cautxú
està en dues factures, perquè es va facturar un cautxú vermell (ja veus que té dos colors),
8.800 i 3.700 el verd.
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c) Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Quina empresa va fer les obres?
Respon la Sra. Benejam Bagur: La solera de formigó la va fer l'empresa Valeriano Allés
Canet i la del cautxú l'empresa Savia proyectos y mantenimientos SL, que és de Mallorca.
Són els que duen tot el manteniment de parcs infantils a Mallorca.
d) Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Per què es va fer en època de vacances escolars,
quan els infants tenen més temps lliure per gaudir amb les seves famílies, i no es va
esperar a fer-se després?
Respon la Sra. Benejam Bagur: El pressupost per afrontar aquesta obra va sorgir una volta
havent fet revisió exhaustiva del pressupost del 2015. Amb aquesta revisió es van detectar
partides les quals no serien gastades dins l'any natural. Posteriorment es va procedir a fer
una valoració d'on es podien reconduir les partides, i una de les prioritats van ser els parcs
infantils del municipi a causa del seu mal estat de conservació, i partint de la premissa que en
el pressupost del 2016 no disposaríem d'una partida tan elevada per a invertir en els parcs
infantils. Per aquest motiu no es podia esperar a iniciar les obres en un altre moment, ja que
les factures s'havien de comptabilitzar dins el 2015. Són uns diners que haguéssim perdut,
haguessin anat a romanent si haguéssim esperat a any nou.
Pregunta la Sra. Lorente Taltavull: Ara entenc açò que m'explicau, però per quina raó es va
començar amb la plaça des Pins, per exemple, que és la més transitada a lo millor, no?
Respon la Sra. Benejam Bagur: Es va començar per aquesta perquè, precisament, és la
que està més enmig del poble, la que hi va més gent, hi vam considerar que és la més
utilitzada.
4.3. La Sra. Lorente Taltavull diu: I la darrera: «La planificació de les pròximes actuacions
[...], que crec que m'ho passareu per escrit.
[La pregunta 3 presentada per escrit, copiada textualment, diu: «Quina és la planificació de les properes actuacions
envers els parcs infantils i les zones d'esbarjo infantil, juvenil i familiar?»].

Respon la Sra. Benejam Bagur: Sí. Dir-te que hi ha algunes coses aquí escrites i demà
tenim una reunió ja més per fer el planning anual de concretar dates. S'han adquirit altres
materials també amb el romanent per posar en aquests parcs, per anar adequant i per escrit
ho tindràs molt més...
Intervé la Sra. Alcaldessa: Ja li va bé que li passi per escrit, Sra. Rita Lorente?
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Sí.
Tanca la sessió la Sra. Alcaldessa reiterant l'enhorabona al nou regidor Sebastià Servera.
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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