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AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2016
Caràcter: ordinari
Dia: 19 de maig de 2016
Hora: de 19 a 21.30 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 tinenta d'alcaldessa:
Regidor:
Regidor:
3a tinenta d'alcaldessa:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
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
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)
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
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)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP) (s'hi incorpora al 2n punt)
(PP)
(UPCM)
(UPCM)

Secretària:

Sra. Caterina Barceló Martí

Absents
Interventor:

Sr. Joan León Vivó

Ordre del dia
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1. Aprovació d'actes de sessions anteriors (ordinària de 17 de desembre de 2015 i
extraordinària de 29 de desembre de 2015).
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Proposta de modificar el complement de destinació (nivell) dels llocs reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional (Secretaria i Intervenció Municipal),
(exp. 2016/004027).
4. Proposta de modificar el Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per a la realització d'hores complementàries (exp.
2016/003844).
5. Proposta de modificar el complement específic del lloc de treball de segona activitat
assignat a RSC amb efectes del dia del pas a l'esmentada segona activitat, i
reintegrament de les quanties deixades de cobrar (exp. 2016/004049).
6. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació al problema de l'acumulació de fems i deixalles a l'aparcament del polígon de
devora la Cooperativa del Camp (exp. 2016/004247).
7. Precs i preguntes.
Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors (ordinària de 17 de desembre de 2015, i
extraordinària de 29 de desembre de 2015)
La secretària posa en coneixement dels assistents que les actes que es presenten són la
corresponent a la sessió ordinària de dia 17 de desembre de 2015 i la corresponent a la
sessió extraordinària de dia 29 de desembre de 2015.
Acord
En no haver-hi cap observació a fer, es passen les actes a votació, les quals S'APROVEN
per desset (17) vots a favor (PSM MxM, PSOE, GxC i PP); i (2) dues abstencions de vot
(UPCM).
Abans de donar pas al segon punt, la Sra. Alcaldessa comunica als presents que qui ha de
ser la nova regidora del grup PSOE no ha pogut prendre possessió, atès que encara no
s'han rebut les credencials de la Junta Electoral Central, ja que aquesta dóna prioritat al tema
de les pròximes eleccions generals.
2. Comunicacions d'Alcaldia
Es dóna compte de les comunicacions d'Alcaldia següents:
2.1. Relació de factures de crèdits reconeguts núm. 9/2016:
«La Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 27-04-2016, al punt 11, va adoptar, per
unanimitat, l'acord següent:
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«PROPOSTA DE L’ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 9/2016 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 9/2016 de crèdit reconegut per un import brut de
41.942,31 € (import líquid de 42.404,85 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2016;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.
Açò no obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.
El regidor delegat de Serveis Econòmics
José López Bosch
Ciutadella de Menorca, 21-04-2016»
2.2. Resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 000908 de 28-042016 d'aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat de l'Hospital Municipal de
2015 (exp. 2016/003981), que va ser ratificada per Junta de Govern en sessió ordinària
de dia 18-05-2016, a proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics:
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
000908 DE 2016
ASSUMPTE: Aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat de l'Hospital
Municipal de 2015.
Vist que s'ha confeccionat la liquidació del pressupost del Patronat de l'Hospital Municipal de
2015;
Tenint en compte que l'article 192 de l'RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora d'Hisendes Locals, disposa que la liquidació dels pressupostos dels organismes
autònoms, un cop informada per la Intervenció i proposada per l'òrgan competent dels
organismes autònoms, serà tramesa a l'Ajuntament per a la seva aprovació;
Atès que l'esmentada liquidació ha estat informada per l'interventor de fons de l'Ajuntament,
en compliment del que disposa l'article citat en el paràgraf anterior;
Atès que la competència per a aprovar la liquidació del pressupost correspon a l'alcalde
(article 191.3 de l'RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes
Locals), el qual la té delegada a la Junta Municipal de Govern;
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Per tot l'exposat, qui subscriu,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat de l'Hospital Municipal de 2015
amb els resultats següents:
G) RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Brut
Ajustat

-17.540,15€
2.597,86€

H) ROMANENT DE TRESORERIA
Afectat
Per a despeses generals
Total

-------1.140.140,01€
1.140.140,01€

I) ROMANENTS DE CRÈDIT
Total
Que es declarin incorporables
Incorporació voluntària
Incorporació obligatòria

33.885,57€
-----------------------

SEGON. Trametre còpia de la liquidació a la Delegació Provincial del Ministeri d'Economia i
Hisenda i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen els
articles 193.4 de l'RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes
Locals i l'article 91 de l'RD 500/90, de 20 d'abril.
TERCER. Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern.
QUART. Donar compte de la liquidació aprovada al Ple de l'Ajuntament, en la primera sessió
que celebri, d'acord amb el que disposen els articles 193.4 de l'RD 2/2004, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals i l'article 90.2 de l'RD 500/90, de 20
d'abril.
El regidor delegat
José López Bosch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 28-04-2016.»
2.3. Resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 000911 de 28-042016 d'aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d'Escoles
Infantils de 2015 (exp. 2016/003982), que va ser ratificada per Junta de Govern en
sessió ordinària de dia 18-05-2016, a proposta del regidor delegat de Serveis
Econòmics:
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
000911 DE 2016
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ASSUMPTE: Aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal
d'Escoles Infantils de 2015.
INFORME: Vist que s'ha confeccionat la liquidació del pressupost del Patronat Municipal
d'Escoles Infantils de 2015;
Tenint en compte que l'article 192 de l'RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora d'hisendes locals, disposa que la liquidació dels pressupostos dels organismes
autònoms, un cop informada per la Intervenció i proposada per l'òrgan competent dels
esmentats autònoms esmentats, serà tramesa a l'Ajuntament per a la seva aprovació;
Atès que l'esmentada liquidació ha estat informada per l'interventor de fons de l'Ajuntament,
en compliment del que disposa l'article citat en el paràgraf anterior;
Atès que la competència per a aprovar la liquidació del pressupost correspon a l'alcalde (art.
191.3 de l'RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals),
el qual la té delegada en la Junta Municipal de Govern;
Per tot l'exposat, qui subscriu
RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d'Escoles Infantils de
2015:
A) RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Brut.........................………
-30.212,69€
Ajustat........................ ……
3.122,84€
B) ROMANENT DE TRESORERIA:
Afectat....................……….
-------Per a despeses generals........
170.878,87€
Total........................……..
170.878,87€
C) ROMANENTS DE CRÈDIT:
Totals.......................……….
52.437,22€
Que es declaren incorporables:
Incorporació voluntària........
--------Incorporació obligatòria.......
37.490,30€
Segon. Trametre còpia de la liquidació a la Delegació Provincial del Ministeri d'Economia i
Hisenda i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen els
articles 193.4 de l'RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes
locals i l'article 91 de l'RD 500/90, de 20 d'abril.
Tercer. Ratificar el present decret per la Junta de Govern.
Quart. Donar compte de la liquidació aprovada al Ple de l'Ajuntament, en la primera sessió
que se celebri, d'acord amb el que disposen els articles 193.4 de l'RD 2/2004, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals i l'article 90.2 de l'RD 500/90, de
20 d'abril.
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El regidor delegat
José López Bosch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 28-04-2016.»
2.4. Resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 000910 de 28-042016 d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 2015 (exp.
2016/003980), que va ser ratificada per Junta de Govern en sessió ordinària de dia 1805-2016, a proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics:
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
000910 DE 2016
ASSUMPTE: Aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 2015.
Vist que s'ha confeccionat la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 2015;
Atès que l'esmentada liquidació ha estat informada per l'interventor de fons de l'Ajuntament,
en compliment del que disposa l'art. 192 de l'RD 2/2004;
Atès que la competència per aprovar la liquidació del pressupost correspon a l'alcalde (art.
191.3 de l'RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals);
Per tot l'exposat, qui subscriu
RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Ciutadella de 2015:
A) RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Brut.........................………
2.532.683,84€
Ajustat........................ ……
1.494.652,10€
B) ROMANENT DE TRESORERIA:
Afectat....................……….
4.630.905,04€
Per a despeses generals........
4.819.042,95€
Total........................……..
9.449.947,99€
C) ROMANENTS DE CRÈDIT:
Totals.......................……….
8.184.259,94€
Que es declaren incorporables:
Incorporació voluntària........
1.469.761,52€
Incorporació obligatòria.......
4.630.905,04€
Segon. Trametre còpia de la liquidació a la Delegació Provincial del Ministeri d'Economia i
Hisenda i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen els
articles 193.4 de l'RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes
locals i l'article 91 de l'RD 500/90, de 20 d'abril.
Tercer. Ratificar el present decret per a la propera Junta de Govern
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Quart. Donar compte de la liquidació aprovada al Ple de l'Ajuntament, en la primera sessió
que se celebri, d'acord amb el que disposen els articles 193.4 de l'RD 2/2004, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals i l'article 90.2 de l'RD 500/90, de
20 d'abril.
El regidor delegat
José López Bosch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 28-04-2016.»
La Sra. Alcaldessa ofereix als presents la possibilitat de facilitar-los una còpia de l'informe
d'Intervenció, indicant que, tal com posa l'informe d'Intervenció, la liquidació del pressupost
per a l'exercici 2015 no assoleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, es concreta en
l'incompliment de la regla de despesa, ja que aquesta es veu superada en un import
d'1.970.000 euros; no obstant açò matisa que aquest incompliment és provocat pel
reconeixement dintre de l'exercici analitzat d'obligacions reconegudes, per un valor total de
2.400.000 euros, com a conseqüència de la incorporació de romanents d'exercicis anteriors.
Continua i exposa que la recuperació dels objectius d'estabilitat pressupostària, derivats de
l'incompliment de la regla de despesa, provocats per la utilització del romanent de tresoreria,
han quedat assolits amb l'aprovació dels pressuposts de l'exercici 2016, en situació d'equilibri
pressupostari. Continua i diu que l'Ajuntament de Ciutadella haurà d'elaborar i aprovar un pla
econòmic financer que es podrà limitar a exposar l'origen del desequilibri i a recollir aquesta
mesura. Confirma que al Ple del mes de juliol es presentarà una proposta relativa a
l'elaboració del pla econòmic financer per explicar aquest equilibri. Exposa que a la Comissió
Informativa del mes present, o abans si ho consideren necessari, es podria comptar amb la
presència de la nova interventora, o, en defecte, del tècnic d'hisenda per tal de fer els
aclariments pertinents. Confirma que farà arribar els tres informes tècnics corresponents al
Patronat de l'Hospital, al Patronal d'Escoletes i el de l'Ajuntament.
3. Proposta de modificar el complement de destinació (nivell) dels llocs reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional (Secretaria i Intervenció Municipal),
(exp. 2016/004027)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Recursos Humans de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 2 de maig de 2016, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 5 de maig de
2016, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM).
El regidor explica que aquesta proposta s'ha modificat amb posterioritat a la Comissió
Informativa, per la qual cosa s'ha emès una altra proposta, amb data del 19 de maig de 2016,
en què s'han canviat part dels antecedents, vist l'escrit del sindicat Comissions Obreres, amb
registre d'entrada 006922 de 3 de maig de 2016, on es mostra finalment d'acord amb la
proposta. Així també es recull l'esmena presentada pel Grup Municipal Popular, amb registre
d'entrada telemàtic 007863 de 18 de maig de 2016, que demana aquest canvi en els
antecedents.
La proposta del regidor delegat de Recursos Humans és la que seguidament es transcriu:
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«ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT DE DESTINACIÓ (NIVELL) DE DOS
LLOCS D'AQUEST AJUNTAMENT QUE ESTAN RESERVATS A HABILITATS DE
CARÀCTER NACIONAL
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data del 18-05-2016,
que diu:
“Des d'una petició de Secretaria de data del 21-04-2016, que ha estat conformada per l'equip
de Govern, es demana a la tècnica superior en gestió de gestió de RRHH que subscriu
aquest informe-proposta sobre la possibilitat de modificar el complement de destinació (nivell)
dels llocs de treball de Secretaria i d'Intervenció, ambdós reservats a funcionaris d'habilitació
nacional, d'acord amb l'art. 92 bis de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.
S'ha revisat la documentació que es troba en aquest ajuntament i resulta que, d'acord amb la
plantilla de personal funcionari de l'any 2015, aprovada amb ocasió del pressupost municipal
corresponent, el lloc de Secretaria tenia assignat un complement de destinació del 26, i el lloc
d'Intervenció el 22;
No obstant açò, s'ha detectat que, amb ocasió de l'aprovació del pressupost municipal per a
l'exercici de 2016, al lloc de Secretaria se li ha assignat un complement de destinació del 30
i, al lloc d'Intervenció, també del 30. No tenim constància que durant aquests exercicis (20152016) s'hagi aprovat expressament i via Ple de l'Ajuntament cap modificació d'aquests
concrets llocs de treball amb el procediment procedent (que inclogui la corresponent
valoració, negociació col·lectiva, debat democràtic...).
Per açò, és necessari advertir que la plantilla de personal que s'aprova amb ocasió del
pressupost municipal no és, en cap cas, l'instrument adequat i pertinent per a la modificació
de les retribucions complementàries del personal funcionari. Sinó que la plantilla de personal
és, d'acord amb la definició que li dóna la STS de 31-10-92: “la relació de places assignades
a cada una de les escales, subescales, classes i categories, bé per la totalitat de la
organització, o bé per a cadascun dels òrgans d'aquesta". Açò és així perquè, des de la Llei
30/1984 MRFP, gran part de les seves tradicionals funcions han passat a ser assumides per
les RLT, amb la qual cosa les plantilles de personal resten reduïdes als aspectes de control
pressupostari i d'informació quantitativa, amb l'objecte de coordinar l'estructura de l'ocupació
pública de cada administració amb les decisions pressupostàries anuals.
Així, és per mitjà de les relacions de llocs de treball que s'estructura l'organització de
personal i és l'instrument per mitjà del qual es fixen les corresponents retribucions
complementàries (com és el cas del complement de destinació -nivell-).
De fet, d'acord amb l'article 74 de l'RDL 5/2015 per mitjà del qual s'aprovà el text refós de
l'Estatut bàsic dels empleats públics (i que regula l'ordenació dels llocs de treball), les
administracions públiques han d'estructurar la seva organització a través de les relacions de
llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que han de comprendre, almenys: el
nom del lloc, els grups de classificació, els cossos o les escales, si escau, als quals estiguin
adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments han
de ser públics.
De la manera com ho declarà l'STS de Castella i Lleó, Valladolid, de l'1-02-2002: “una cosa
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són les plantilles, estructural i orgànica, i una altra cosa les relacions de llocs de treball, que
interconnectades, ens donen la plantilla pressupostària, encara que aquestes condicionen
aquelles; per tant, hi ha connexió, perquè, encara que siguin diferents, són interdependents,
però refusant el que a través de la plantilla pressupostària es pugui fixar ni el nivell de
complement destí, ni l’específic, per ser extrems propis de les relacions de llocs de treball.
Ara bé, s'ha de tenir en compte que aquest ajuntament no té, de facto, una relació de llocs de
treball adaptada a la realitat, aprovada, i en vigor (no obstant la seva obligatorietat), tot i que
s'han iniciat les gestions a fi de la seva tramitació i sens perjudici que s'hagi aprovat, via
plenària, la catalogació d'algun dels llocs de treball de l'Ajuntament.
Llavors, i atès que és voluntat d'aquest ajuntament esmenar l'error procedimental detectat, a
banda que es vol reconsiderar el nivell assignat a cadascun dels dos llocs de treball abans
esmentats, considerant-ho en comparança amb aquests llocs de funcionaris d'habilitació de
caràcter nacional d'altres municipis que exerceixen homogènies competències públiques i
per a un número similar d'habitants, es considera adequat proposar un complement de
destinació per a ambdós llocs d'habilitats nacionals del nivell 28 (en lloc del 30 previst a la
plantilla pressupostària per al 2016).
Per açò, el passat dia 27-04-2016 es va sotmetre la proposta a la Mesa de Negociació del
personal funcionari d'aquest ajuntament. En aquesta Mesa, d'acord amb el punt quart de
l'ordre dia, se sotmeté a consideració dels membres presents la proposta de modificació (i
esmena d'error procedimental) en l'assignació del complement de destinació (nivell) dels llocs
de reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional de Secretaria i d'Intervenció.
El resultat de la votació fou el següent: la part de representació política votà a favor (PSM,
PSOE, GxC, UPCM i PP) i la part sindical votà en contra (els representants de CCOO en
contra i UGT s'abstingué). Amb la qual cosa, resulta que no hi va haver acord respecte a açò.
Ara bé, amb posterioritat, i per mitjà de registre d'entrada número 6922, del 3-05-2016, la
representació sindical de CCOO (sindicat amb representació majoritària dels funcionaris
d'aquest ajuntament) ha manifestat -rere fer diferents apreciacions al respecte- que donen el
vistiplau a la proposta presentada sobre el canvi de nivell de complement de destinació del
30 al nivell 28 als llocs de treball de Secretaria i d'Intervenció, perquè aquesta sigui sotmesa
al Ple de la Corporació.
Per tant, la tècnica en gestió de recursos humans que subscriu, d'acord amb la petició
d'esmena de l'error en l'assignació del complement de destinació dels llocs de Secretaria i
Intervenció, i sens perjudici de fer advertiment de la necessària tramitació i aprovació de
l'obligatòria RLT, informa que procedeix -d'acord amb la normativa que és d'aplicació- que es
duguin a terme els tràmits següents:
PRIMER. Informar favorablement la proposta que, per als llocs de Secretaria i d'Intervenció,
de manera provisional, se'ls assigni un complement de destinació de nivell 28; tot açò sens
perjudici del nivell que definitivament s'assignin a aquests llocs reservats a FHN, de resultes
de la sol·licitada i necessària tramitació, aprovació i publicació de la relació de llocs de treball.
SEGON. Sotmetre la proposta definitiva al Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb les
competències que li són conferides en virtut de l'art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases del règim local.”
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Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Assignar als llocs de Secretaria i d'Intervenció, de manera provisional, un complement de
destinació de nivell 28; tot açò sens perjudici del nivell que definitivament s'assignin a
aquests llocs reservats a FHN, de resultes de la sol·licitada i necessària tramitació, aprovació
i publicació de la relació de llocs de treball.
Açò no obstant, el Ple de l'Ajuntament, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervé el Sr. Salord Justo, tot exposant que l'Ajuntament sempre ha considerat la
importància de disposar de dues figures claus dins l'organigrama i que són la de
secretari/ària i la d'interventor/a, que són places reservades a funcionaris amb habilitació
nacional; tot açò d'acord amb l'article 92 bis, de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de
règim local. Fa constar que cada any s'oferien a la Conselleria d'Administracions Públiques
les places existents i que, cada any, quedaven vacants. Explica que es va augmentar el
complement de destinació per a incrementar les possibilitats de cobrir les places, i es va
passar, en el cas del lloc de Secretaria, d'un nivell 26 a un nivell 30, i en el cas de
l'interventor, d'un nivell 22 a un nivell 30. Continua dient que, arran d'una petició de
Secretaria, aprovada per l'equip de govern, es fa la consulta pertinent a la tècnica de
Recursos Humans, per tal que valori la possibilitat de fer un canvi de nivell. A partir d'aquí fa
una lectura abreujada de la proposta que s'ha presentat al Ple, indicant que vol deixar palès
que a la proposta de 19 de maig de 2016 es fa referència a una mesa de negociació del
personal funcionari de dia 21-04-2016, quan, en realitat, es va celebrar dia 27-04-2016.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que agraeix la inclusió de la modificació a la proposta que va
ser presentada pel seu grup el dia 18 de maig de 2016. Expressa que és important que es
detectin aquests errors, per tal d'evitar que es consolidin i per tot açò emetran un vot
favorable.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Indica que el seu vot serà favorable i expressa la seva satisfacció
pel canvi de parer del sindicat CCOO, atès que la intenció dels sindicats era aprofitar aquesta
circumstància per negociar la valoració de tots els llocs de feina, cosa que considera un acte
de mala fe sindical, de la qual cosa ell va deixar constància a l'acta de la mesa.
Intervé el Sr. Salord Justo, que agraeix els vots favorables del PP i d'UPCM.
Acord
Es passa la proposta a votació, que S'APROVA per unanimitat (20 vots).
4. Proposta de modificar el Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per a la realització d'hores complementàries (exp. 2016/003844)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Recursos Humans de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 25 d'abril de 2016, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 5 de maig de
2016, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que, copiada
literalment, diu:
10
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«ASSUMPTE: PROPOSTA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL
LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER A LA
REALITZACIÓ D'HORES COMPLEMENTÀRIES.
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data del 20-04-2016,
que, copiat literalment, diu:
"El vigent Estatut dels treballadors (aprovat per mitjà de l'RDL 2/2015, de 23 d’octubre)
preveu que el personal laboral contractat a temps parcial (tant de manera indefinida com per
a una durada determinada) pugui realitzar hores complementàries, sempre de manera
voluntària i en un número inferior al límit legal dels contractes a temps parcial.
A més, resulta que a l’ET es prohibeix que els treballadors contractats a temps parcial
realitzin hores extraordinàries, manco en supòsits excepcionals prevists a l’art. 35.3 ET. I, en
canvi, si que és possible que aquests treballadors realitzin hores complementàries, però
d’acord amb les previsions del mateix Estatut. En tot cas, la suma d’hores ordinàries i
complementàries, incloses les prèviament pactades i les voluntàries, no pot excedir del límit
legal de treball a temps parcial definit a l’ET (és a dir, no es pot excedir del que és entès com
una jornada completa).
En aquest sentit, l’Estatut preveu que, per mitjà de conveni col·lectiu, es pugui regular aquest
nombre màxim d’hores complementàries a realitzar, sempre dins dels límits que en aquest es
preveuen.
La regulació per mitjà de conveni implica modificar el vigent conveni col·lectiu amb la
introducció d’un nou precepte normatiu, amb la qual cosa, en primer lloc, és necessari
sotmetre la proposta de regulació d’hores complementàries a la corresponent negociació
col·lectiva.
En data del 20-04-2016 s'ha sotmès a la Mesa de Negociació del personal laboral d’aquest
Ajuntament la proposta corresponent, havent estat aprovada per unanimitat en els termes
indicats seguidament.
Finalment, i atès que en virtut de l'art. 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, la competència per aprovar la modificació del conveni col·lectiu del
personal laboral d'aquest Ajuntament correspon al Ple, és per açò que la tècnica que
subscriu aquest informe informa favorablement perquè l'Ajuntament sotmeti a consideració
l'aprovació de la introducció d'un nou article 20 bis del Conveni col·lectiu del personal laboral
amb la literalitat següent:
Article 20 bis. Hores complementàries
a) El personal laboral contractat a temps parcial, de manera voluntària, podrà realitzar hores
complementàries sempre que hi hagi pacte per escrit amb aquest. L’esmentat pacte es podrà
realitzar en el moment de formalització del contracte o amb posterioritat.
b) Només es podrà formalitzar un pacte d’hores complementàries en el cas de contractes
temporals a temps parcial amb una jornada de treball no inferior a 10 hores setmanals en
còmput anual.
c) El pacte d’hores complementàries no podrà ser superior al 60% de les hores ordinàries de
treball objecte del contracte.
d) El treballador haurà de conèixer el dia i l'hora de la realització de les hores
complementàries pactades amb un preavís mínim de 2 dies.
e) El pacte d’hores complementàries quedarà sense efecte per renúncia del treballador, per
mitjà d’un preavís de 15 dies, un cop complert 1 any des de la celebració d’aquest, quan
concorri alguna de les següents circumstàncies:
1. L’atenció de responsabilitats familiars que s’enuncien a l’art. 37.6 ET.
11
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2. Necessitats formatives, sempre que s’acrediti la incompatibilitat horària.
3. Incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial.
f) El pacte d’hores complementàries i les condicions de realització d’aquestes estaran
subjectes a les regles previstes en les lletres anteriors. En cas d’incompliment d’aquestes
regles, la negativa del treballador a la realització de les hores complementàries, a pesar
d’haver estat pactades, no constituirà conducta laboral sancionable.
g) Sens perjudici del pacte d’hores complementàries, en els contractes a temps parcial de
durada indefinida amb una jornada de treball no inferior a 10 hores setmanals en còmput
anual, l’empresari podrà, en qualsevol moment, oferir al treballador la realització d’hores
complementàries d’acceptació voluntària, el número de les quals no podrà superar el 30% de
les hores ordinàries objecte del contracte de treball. La negativa del treballador a la
realització d’aquestes hores no constituirà conducta laboral sancionable.
Aquestes hores complementàries no es computaran a efectes dels percentatges d’hores
complementàries pactades que s’estableixen a la lletra c).
h) La realització d’hores complementàries haurà de respectar, en tot cas, les limitacions en
matèria de jornada i descansos establerts a l’ET.
I) Les hores complementàries efectivament realitzades s’han de retribuir com a ordinàries, i
s’han de computar a efectes de bases de cotització a la S. Social i períodes de carència i
bases reguladores de les prestacions. A aquests efectes, el número i la retribució de les
hores complementàries realitzades s’haurà de recollir en el rebut individual de salaris i en els
documents de cotització a la S. Social.
En tot cas, la suma d’hores ordinàries i complementàries, incloses les prèviament pactades i
les voluntàries, no podrà excedir del límit legal de treball a temps parcial definit a l’ET."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Modificació del conveni col·lectiu per al personal laboral per a la realització d'hores
complementàries.»
Intervé el Sr. Salord Justo, que exposa que la proposta que es presenta està feta arran de les
necessitats detectades en diferents àrees de l'Ajuntament. Constata que en l'actualitat hi ha
diversos treballadors que gaudeixen de reducció de jornada i l'Ajuntament, per a donar un
bon servei, es veu en la necessitat de contractar treballadors a temps parcial, per a completar
les jornades que han quedat vacants. Continua i diu que sorgeix un problema quan les
jornades a temps parcial són de poques hores setmanals, atès que amb una persona de
nova contractació no es poden cobrir diferents treballadors en jornada reduïda, sinó que el
nou contractat solament cobrirà la reducció d'un treballador. Fa palès que l'Estatut del
treballador preveu la possibilitat que el personal laboral contractat a temps parcial pugui fer
hores complementàries, així com prohibeix als mateixos la realització d'hores extraordinàries,
manco en supòsits excepcionals prevists a l'article 35.3 de l'Estatut. Fa referència a algunes
dades expressades a l'informe de la tècnica de Recursos Humans, que queda reflectit
íntegrament a la proposta, i sotmet a consideració l'aprovació de la introducció d'un nou
article 20 bis del Conveni del personal laboral que regula la realització d'hores
complementàries. Així mateix, fa una relació dels aspectes més importants d'aquest nou
article, que són els punts introduïts amb les lletres a), b), c) d), h) i i), que també estan
detallats a la proposta annexada en aquest punt de l'ordre del dia. Vol, al mateix temps,
deixar constància que el punt d) de la proposta diu: «d) El treballador haurà de conèixer el dia
i l'hora de la realització de les hores complementàries pactades amb un preavís mínim de 2
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dies.», quan el text correcte i que va ser aprovat per unanimitat ha de dir: «d) El treballador
haurà de conèixer el dia i l'hora de la realització de les hores complementàries
pactades amb un preavís mínim de 3 dies». Vol fer evident que la suma d'hores ordinàries
i complementàries no pot excedir del que és entès com una jornada completa.
Intervé la Sra. Pericás Negrete: Primer de tot vol clarificar que dia 27 d'abril va ser la mesa
de funcionaris, i dia 26 d'abril la de laborals. Continua, agraeix que s'hagi presentat aquesta
proposta per tal de regularitzar la situació d'aquests treballadors, i confirma el vot favorable
del grup Popular.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que exposa que, en cas de no haver-se regulat, es podia arribar a
una situació que era bastant més perjudicial, tant per l'Ajuntament com pels mateixos
treballadors, i per aquest motiu el seu grup farà un vot favorable.
Intervé el Sr. Salord Justo, que diu que es farà una consulta jurídica per verificar si aquestes
hores complementàries que es puguin fer de més podrien computar també com a hores de
vacances, i si computarien en la part proporcional que els correspondria de pagues
extraordinàries.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que confirma que ja s'havia comentat i agrairien que hi
hagués un informe jurídic. Considera molt correcte que es faci la consulta pertinent respecte
de com computaran les hores complementàries.
Intervé la Sra. Alcaldessa i confirma que, tal com indica el Sr. Salord, se sol·licitarà l'informe.
Acord
Es passa la proposta esmenada a votació, que S'APROVA per unanimitat (20 vots dels
membres presents).
5. Proposta de modificar el complement específic del lloc de treball de segona activitat
assignat a RSC amb efectes del dia del pas a l'esmentada segona activitat, i
reintegrament de les quanties deixades de cobrar (exp. 2016/004049)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Recursos Humans de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 2 de maig de 2016, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d'Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària de dia 5 de
maig de 2016, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que,
copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL LLOC
DE TREBALL DE 2a ACTIVITAT ASSIGNAT A R. S. C. AMB EFECTES DEL DIA DEL PAS
A L'ESMENTADA 2a ACTIVITAT I REINTEGRAMENT DE QUANTIES DEIXADES DE
COBRAR.
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data del 2-05-2016,
que, copiat literalment, diu:
"En data del 13-04-2016, per mitjà de la sentència número 188 del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, es resolgué desestimar el recurs d'apel·lació interposat per
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aquest Ajuntament contra la sentència núm. 399, del 19-11-2015, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca.
En aquesta S. número 188 del TSJ de les I. Balears, es reconeix el dret de R. S. C. a
percebre el complement específic de policia operatiu nocturn a patir del dia en què aquest
efectiu policial passà a 2a activitat. S'ha de tenir en compte que R. ha percebut 765,43 euros
mensuals corresponents al complement específic de policia administratiu en lloc dels
1.206,52 euros assignats als policies operatius nocturns.
Açò és perquè el Ple de l'Ajuntament, en sessió de data del 12-09-2013, en el seu punt 5è
acordà modificar amb efectes de dia 2-09-2013 el lloc de treball de policia operatiu nocturn,
passant R. a percebre des d'aquesta data el complement de 765,43 euros mensuals.
Més endavant, per mitjà de resolució de personal número 66 del 27-03-2014, es declarà R.
S. en 2a activitat per motius de salut, d'acord amb la seva petició.
Així les coses, s'han comptabilitzat les quanties deixades de percebre per part de R. S.,
consistents en la diferència entre el complement específic efectivament percebut i el que
havia de cobrar, des del dia en què se'l declarà en 2a activitat (dia 27-03-2014), la qual cosa
dóna una quantia de 12.598,43 euros fins al passat dia 30-04-2016.
Pel que respecta a la modificació del complement específic del lloc de 2a activitat, s'ha de
tenir en compte que, d'acord amb l'art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, és competència del Ple de l'Ajuntament, entre altres coses: la fixació
de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.
Per tot l'exposat, qui subscriu informa que procedeix que el Ple de l'Ajuntament adopti el
següent acord, amb el previ l'informe corresponent de l'òrgan interventor municipal:
PRIMER.-Fer efectiu el declarat en S. 399 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Palma i confirmat per la S. núm. 188 del TSJ de les Illes Balears, de modificar el complement
específic del lloc de treball de 2a activitat assignat a R. S. C., amb efectes del dia en què
aquest va obtenir el pas a la segona activitat; és a dir, amb efectes del dia 27-03-2014. El
complement específic passarà a ser de 765,43 euros mensuals a 1.206,52 euros mensuals
(amb el corresponent 1% de puja per a l'any 2016).
SEGON. Reintegrar a R. S. C. les quanties efectivament deixades de percebre en concepte
de les diferències retributives pel complement específic al qual té dret des del pas a 2a
activitat, i que, d'acord amb el full de càlcul adjunt, pugen a 12.598,43 euros fins al passat dia
30-04-2016. A partir del mes de maig, el complement específic que li correspon s'ha de
reflectir a la corresponent nòmina.
TERCER. Comunicar aquest acord a la part interessada."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Fer efectiu el declarat en S. 399 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Palma i confirmat per la S. núm. 188 del TSJ de les Illes Balears, de modificar el complement
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específic del lloc de treball de 2a activitat assignat a R. S. C., amb efectes del dia en què
aquest va obtenir el pas a la segona activitat; és a dir, amb efectes de dia 27-03-2014. El
complement específic passarà a ser de 765,43 euros mensuals a 1.206,52 euros mensuals
(amb el corresponent 1% de puja per a l'any 2016).
SEGON: Reintegrar a R. S. C. les quanties efectivament deixades de percebre en concepte
de les diferències retributives pel complement específic al qual té dret des del pas a 2a
activitat, i que d'acord amb el full de càlcul adjunt, pugen a 12.598,43 euros fins al passat dia
30-04-2016. A partir del mes de maig, el complement específic que li correspon s'ha de
reflectir en la corresponent nòmina.
TERCER: Comunicar l'acord a la part interessada.
Açò no obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervé el Sr. Salord Justo i posa en coneixement dels presents que s'ha de fer una
rectificació de la proposta: allà on diu el número de la sentència 18, ha de dir 188, de data 13
d'abril de 2016. Seguidament, fa una lectura abreujada de la proposta presentada.
Intervé el Sr. Pons Anglada, que confirma que el seu grup farà un vot favorable atès que s'ha
de ser responsable i acatar una sentència.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que fa una exposició de la dicotomia que, a vegades, existeix entre
el que, en termes jurídics es diu, dret positiu (dret vigent) i el que es diu justícia, que no
sempre coincideixen, que alguns en diuen dret natural, i açò es tradueix en lleis injustes o no
prou justes. El seu grup considera que hi ha alguna norma legal que fa referència a la Policia
que, tot i entrar dins la legalitat i la legitimitat, no és justa. Posa com a exemple el fet que
alguns policies, que no van amb uniforme, demanin el complement que es paga en aquest
col·lectiu a aquest efecte. Consideren que, en el cas que es tracta, s'està davant un cas
similar. Continua i diu que hi ha molta legislació que fa referència a la Policia, que estableix
que quan un policia passa de primera a segona activitat cobri tots els complements que tenia
en el moment de passar-hi. Indica que en el cas present es dirimia el fet de seguir cobrant el
complement de nocturnitat quan el policia va passar a segona activitat. Considera, el seu
grup, que cobrar un complement de nocturnitat quan ja no es fa, per molt legal que sigui,
sembla immoral, poc ètic, atès que açò ho paga el poble. Recorda que, des del sindicat
majoritari de la Policia, es posava el crit al cel per considerar que un policia en segona
activitat no podia cobrar més que un policia en primera activitat, i fins i tot considerava, el
sindicat, que dos policies que sí que feien vespres, perquè estaven a la casa d'acollida,
cobressin la meitat del complement de nocturnitat. Exposa que un dels membres d'aquest
sindicat que defensava aquesta postura, quan va passar a segona activitat i no feia
nocturnitat, va defensar que havia de cobrar el 100% del complement. El seu grup ho
considera molt fort, primerament com a canvi de postura. No discuteixen la seva legalitat.
Comunica que faran un vot d'abstenció, no votaran en contra de l'execució d'una sentència
ferma i inapel·lable per respecte als tribunals, i no votaran a favor del que sembla una
injustícia i que, en definitiva, obliga al poble a pagar una nocturnitat que no es fa. Faran una
abstenció perquè, de la mateixa manera que s'han de respectar les decisions dels tribunals
de justícia, també s'ha de tenir aquest respecte amb el poble de Ciutadella, que, finalment, és
el que rep les incoherències legislatives.
Acord
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Es passa la proposta esmenada a votació, que S'APROVA per devuit (18) vots a favor (PSM
MxM, PSOE, GxC i PP): 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, del Sr. Joan SALORD JUSTO, de la Sra. Natividad Isidora BENEJAM
BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO, del Sr. Sebastià SERVERA MOLL, del Sr. Joan
Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ, del Sr. Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, de la Sra. Raquel PERICÁS NEGRETE, de la Sra. Nuria TORRENT
PALLICER, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO i de la Sra. Alcaldessa; i dues (2)
abstencions de vot (UPCM): les del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS.
6. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació al problema de l'acumulació de fems i deixalles a l'aparcament del polígon de
devora la Cooperativa del Camp (exp. 2016/004247)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), amb registre d'entrada 007114 de 5 de maig de 2016, que va ser dictaminada —
amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia per urgència, aprovada per majoria
absoluta— a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària
celebrada el 5-05-2016, amb 1 vot a favor (UPCM) i 6 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i
PP), que, traduïda al català, diu:
«MOCIÓ D'UPCM
Fa aproximadament ja dues setmanes, a causa d'un accident laboral succeït arran de
comportaments incívics com tirar residus perillosos en els contenidors que estaven situats a
l'aparcament del Polígon de devora la Cooperativa del Camp, amb el vistiplau de l'equip de
govern, es va prendre la decisió de llevar els contenidors en aquell punt.
Encara que el primer és la seguretat dels treballadors, és evident que urgeix trobar una
solució, ja que l'aparcament s'ha convertit en un femer i no hauria d'haver-se arribat a
aquesta situació, prolongada durant tants de dies i, de totes maneres, les coses no poden
continuar així.
El resultat està a la vista, com pot apreciar-se en les fotografies adjuntes, preses el dia
anterior a la data de registre d'entrada d'aquesta moció: fems, deixalles i residus de qualsevol
tipus escampats pel sòl de la zona (bosses de fems, matalafs, taules, restes de palets, sacs,
llums, botes, pots de pintura, cables, etc., etc., etc., tirats i amuntegats en diversos munts per
la zona). La qual cosa, a part d'oferir una imatge totalment inapropiada i tercermundista, és
insalubre, antihigiènica i pot comportar riscos per a la salut de les persones, especialment de
fillets que poguessin entrar en contacte amb aquests abocaments.
A més, s'evidencia una total falta de vigilància i de control eficaç per a fer complir l'ordenança
corresponent en aquest punt concret, en el qual la situació, sens dubte, es veu agreujada per
la proximitat de l'Ecoparc; ja que resulta evident que també s'abandonen allà, juntament amb
altres deixalles, materials de rebuig que haurien de depositar-se en aquell.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
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1r Instar l'equip de govern a explicar al Ple quan i com se solucionarà el problema de
l'acumulació de fems i deixalles en aquest punt concret.
2n Instar l'equip de govern a explicar al Ple quines mesures ha pres fins al moment (que
sembla que no han tingut cap efecte), tant per a solucionar aquest problema com quant a
vigilància i control per a evitar aquesta proliferació i acumulació de fems i deixalles a la zona.
3r Instar l'equip de govern a incrementar la vigilància i el control a la zona mentre es
comencen a aplicar les solucions oportunes que tenguin previstes.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que diu que les condicions d'ençà que es va presentar la moció han
canviat, i comunica que, una volta fet el debat, en funció de la resposta obtinguda, la retiraran
abans de la votació. Seguidament fa la lectura íntegra de la moció.
Intervé el Sr. Servera Moll i confirma que aquest era un punt conflictiu des de feia un temps.
Explica que els contenidors s'hi havien situat per tal que la gent dels hortals trobessin un punt
on tirar els fems, i amb el temps es va anar transformant en un lloc on hi fan abocaments de
tots tipus, fins a productes tòxics que van provocar l'accident laboral succeït el passat 22
d'abril. Continua i diu que es van fer retirar els contenidors i es va sol·licitar al Consorci que
retiràs els contenidors de recollida selectiva d'aquesta ubicació, i que es va fer als tres o
quatre dies després de l'accident. Confirma que a partir d'aquesta decisió s'inicia un conflicte,
atès que l'empresa, per raons de seguretat laboral, solament retirava les bosses de fems que
estaven ben tancades, i els abocaments van continuar. El que es va fer és que l'empresa
anava retirant els objectes més voluminosos que, a simple vista, es veia que no tenien cap
perill; i, a la vegada, es demanava un protocol de com retirar i detectar productes recollits
manualment fora dels contenidors que podien produir perills laborals durant la seva
manipulació. Des de l'Ajuntament es demanava a l'empresa com es podien retirar totes les
restes, atès que generaven molèsties i era un problema de salut i d'higiene. Continua i
exposa que es va establir un protocol d'actuació per part de l'empresa, i es va dur a terme
l'acció el 13 de maig. En aquesta actuació hi van participar: un tècnic de medi ambient de
l'Ajuntament, el cap de serveis de l'empresa a Menorca, el cap de serveis de l'empresa a
Ciutadella i operaris mateixos de l'empresa de neteja; tots equipats amb roba, màscares,
guants i ulleres adequades i en condicions de seguretat. També es va comptar amb un
membre de la Policia Local per si hi havia necessitat. Es va fer una inspecció de la zona per
descartar que hi hagués algun abocament que necessitàs un tractament especial; una volta
descartada aquesta possibilitat, es van anar retirant tots els residus i, finalment, es va fer net
amb aigua a pressió. Segueix i diu que després es va procedir a fer una vigilància intensiva
de la zona per part de la Policia durant tot el cap de setmana. Comunica que la Policia està
repartint uns tríptics, editats des de l'Ajuntament per donar informació de quins són els
serveis de gestió de residus existents en el nostre municipi, i que dimarts passat es van
pintar de nou les retxes de l'aparcament. Actualment es té la constància que tot segueix
igual. Confirma que demà (20-05-2016) es té prevista una segona actuació de neteja amb
aigua a pressió per tal d'eliminar possibles olors que hagin quedat impregnades. Avança que,
més endavant, es té previst col·locar un senyal de pàrquing i recol·locar tres contenidors a
tres punts diferents del polígon, per atendre les necessitats de la zona i per compensar la
retirada inicial dels contenidors de la ubicació que es tracta a la proposta. Cal remarcar que,
quant a les mesures de control i vigilància, es duran a terme també en altres punts que s'han
detectat, sobre els quals s'està fent feina de manera conjunta des de diverses àrees. Posa
com a exemple que s'ha establert un protocol que, en cas de trobar indicis del responsable
de l'abocament, es passarà avís a la Policia per tal d'aixecar una acta i obrir les pertinents
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investigacions per Disciplina Governativa. Així mateix, la Policia augmentarà la vigilància en
aquests punts, on, de manera normal, es fan abocaments; i es coordinarà amb l'empresa de
neteja. Exposa que saben que la situació de la deixalleria pot haver provocat part d'aquest
problema; consideren que el servei ofert és correcte, però el darrer contracte de concessió
executat té moltes limitacions per la recollida de segons quins tipus de materials, i també
quant a personal, la qual cosa fa que l'horari sigui bastant reduït. Diu que a final d'any acaba
la concessió i ja s'ha plantejat al Consorci que, amb vista a la nova concessió, s'ha d'ampliar
el material de recollida i l'horari, i també un adequat dimensionament d'aquesta a la població
actual. Finalment, comunica que, juntament amb l'Àrea d'Organització Ciutadana, es té
pensat engegar diverses campanyes de conscienciació i col·laboració ciutadana. Actualment,
s'hi està fent feina des del Consell de Ciutat, i amb aquestes dues àrees, juntament amb
l'Àrea de Salubritat Pública, es dissenya una imminent campanya (el mes de juny) de
conscienciació sobre els excrements dels animals.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, diu que el seu grup farà un vot favorable en aquest prec,
perquè estan d'acord amb el mateix; i per solidaritat amb el mateix treballador, que és el que
més mereix les pertinents explicacions. Indica al Sr. Servera que en el passat Ple del mes de
juliol, ell mateix va presentar un prec documentat amb fotografies fent referència a diferents
punts d'abocament, entre les quals hi havia la que es tracta a la moció. Llegeix part del prec
presentat el 30-07-2015: "Atès que les darreres setmanes hem pogut comprovar diferents
punts del nostre municipi on s’acumulen grans quantitats de fems, no tan sols dins els
contenidors, sinó que s’acumulen fora d'aquests i suposen un perill evident de salubritat. Atès
que han estat molts els veïns i ciutadans que ens han fet arribar la seva preocupació i
malestar davant aquesta situació, ja que l’estat en què es troben, quasi a diari, algunes zones
és lamentable i pot suposar riscos d’higiene i infeccions pels ciutadans, com greus perjudicis
als immobles i negocis propers. Per tot açò pregam a l’equip de govern i al regidor
corresponent que ens diguin quines mesures pensen emprendre per tal d’evitar que
situacions com aquestes es tornin a repetir». Indica que la resposta va ser molt sorprenent,
que en aquest cas va ser feta per l'anterior regidor, i llegeix el que es recull a l'acta de la
sessió: «L'actual equip de govern entén i comparteix que la neteja de carrers és una de les
principals preocupacions dels ciutadans i la conscienciació de la seva participació és un valor
fonamental. Per açò, des de l'Àrea de Neteja Viària, juntament amb les d'Educació i
Governació, estem planificant diverses iniciatives per tal de promoure bons hàbits de neteja,
ja sigui a través de programes integrats a les escoles, com programes de conscienciació per
als ciutadans. S'està estudiant fer actuacions a tres nivells, als ciutadans en particular, a les
empreses, i a punts del municipi d'especial atenció, catalogats com a punts negres. Com he
comentat, inicialment, està previst dur a terme campanyes amb una finalitat més pedagògica
que sancionadora, per tal de donar a conèixer les actuacions. No obstant açò, el consistori
recorda que, una vegada donat un temps per conèixer aquestes pautes, es començaran a
aplicar les sancions previstes a les ordenances municipals». Dirigint-se a l'alcaldessa,
comenta que l'alcaldessa culpava a l'anterior equip de govern i li demana quines mesures ha
pres l'actual equip, confirma que la intoxicació és un fet evident i que ell mateix ho va advertir
el mes de juliol, llegeix una part del discurs de l'alcaldessa al Ple del juliol de 2015. Expressa
al Sr. Servera que, aparentment, en l'actualitat s'ha fet alguna passa endavant per obrir
investigacions. Demana al Sr. Servera, com a responsable actual: què s'ha fet en,
pràcticament, un any?, quantes campanyes que van prometre han dut a terme?, quants
mesos més necessiten per organitzar-les, dur-les a terme i poder procedir a aplicar allò que
diuen les ordenances?
Intervé el Sr. Triay Lluch, que primer deixa constància que el seu partit s'alegra de la
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recuperació del treballador. Es dirigeix al Sr. Servera per explicar que el seu partit no focalitza
res i que és convenient que, per defensar-se, no tergiversin el seu discurs, encara que no
sigui amb mala intenció. Continua i diu, però, que el seu partit si detecta un problema el
denuncia i en demana solucions. Confirma que el seu partit ha denunciat, durant les tres
darreres legislatures, un macroabocament de moltes desenes de metres cúbics, demostrable
en qualsevol moment; al mateix temps que també va presentar al Ple un prec i unes
preguntes, aportant fotografies de diversos punts d'abocament del polígon. Continua i
expressa al Sr. Servera que al seu partit els semblen bé la conscienciació, les mesures
preventives que es volen prendre, sempre que vagin acompanyades d'un poc més de control
del que hi ha hagut fins ara, i deixa constància que no ho diu per aquest fet actual, sinó per la
tònica general respecte d'aquests temes i per altres de dimensions, fins i tot més greu que el
que es tracta. Segueix i matisa la intervenció del Sr. Servera tot indicant que, efectivament,
no era un problema nou, però que el punt al qual s'havia arribat, tot i que era derivat de la
situació, sí que era nou. Que la mesura dissuasiva de retirar els contenidors als tres o quatre
dies no va funcionar; considera que és una evidència i que va fracassar, considera que el que
s'havia d'haver fet era incrementar la vigilància, i creu que s'hauria pogut actuar amb més
rapidesa, i iniciar la vigilància abans. Agraeix que des que es va fer la Comissió Informativa
del present mes, s'ha fet un increment d'aquesta vigilància, així com les mesures que s'han
pres. Per tot açò, i a la vista que sembla que el problema està en via de solucionar-se, el seu
partit retirarà la moció pel que fa la seva votació.
Intervé el Sr. Servera Moll i aclareix al Sr. Triay que els contenidors que es van retirar, als tres
o quatre dies, van ser els de recollida selectiva; i que els de residus sòlids urbans, es van
retirar el mateix dia. Quant al tema de focalitzar, bàsicament, en aquesta moció, confirma que
hi ha diversos punts d'abocaments que estan detectats i sobre els quals s'està fent feina. Pel
que fa la vigilància, es va incrementar després de netejar la zona. També creu que el fet de
deixar els contenidors de recollida selectiva va fer que la mesura dissuasiva no fos prou
efectiva, atès que la gent continuava abocant perquè veia aquests contenidors. Fa evident al
Sr. Carrasco que prest s'iniciaran les campanyes de conscienciació i li fa evident que ell ha
dit que el problema no era nou, que venia d'anys endarrere i sap, com a ciutadà, qui
governava en aquell moment. Li demana confiança atès que s'està fent una determinada
feina, de manera conjunta, amb l'empresa de neteja per arribar a bons resultats.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo i li confirma que confiança n'hi pot tenir i que ell ha fet
referència a les intervencions reflectides a l'acta del mes de juliol (2015), per mor del prec
que va presentar el seu grup i que no anava encaminat, com va dir, a recriminar cap mala
actuació de l'equip de govern. Fent referència a la mateixa acta del mes de juliol, fa menció
d'una altra intervenció de la Sra. Alcaldessa, on diu: «El fet de conscienciar i promoure el
civisme no costa doblers, costa feina; i, com que no en volien fer gaire, llavors, clar, no es
feien», i expressa que, arran d'aquesta intervenció, el seu partit podria demanar el mateix, és
a dir, quina feina s'ha fet, en deu mesos, de conscienciació i civisme? Continua i exposa que
l'empresa de neteja necessitava un informe i que es van estar tres setmanes per estar
enllestit, i el mateix portaveu del grup del PP va ser qui, en una comissió informativa del
passat 5-05-2016, els va dir que tenien un tècnic de medi ambient, i que ell podia elaborar
aquest informe; i, així i tot, fins al 13-05-2016 no es van llevar els fems d'aquesta zona. Els fa
evident que l'accident laboral es va produir el 22-04-2016, i fins al 13-05-2016 no es van
retirar aquests fems, clarament perillosos. Insisteix que ell tampoc no vol focalitzar el
problema, que hi ha altres llocs amb abocament; presenta una sèrie de fotos recents de
diversos llocs (carrer Santa Bàrbara, Cala en Bosc i carrer Arguimbau), tot açò conscient que
no és una problemàtica de fàcil solució. Considera que sancionar pot ser una mesura per tal
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d'evitar abocament, sense deixar de banda la conscienciació. Continua i expressa que l'equip
de govern no ha fet res respecte al tema, no fan les campanyes de conscienciació que van
prometre fa deu mesos endarrere, no controlen, no vigilen i no apliquen les ordenances. Fa
evident al Sr. Servera que, per votar en contra d'una proposta que va presentar ell mateix, al
Ple del mes passat, va presentar uns plànols que, ara per ara, no li serveixen per mantenir
Ciutadella neta. Sol·licita a l'equip de govern que comencin a fer feina i a solucionar
problemes de Ciutadella. Afirma que és una problemàtica que ve de fa molts anys i que a ell
no li correspon defensar altres actuacions que es van fer, ja que ell no hi era, ho desconeix, i
ara hi ha altres persones [referint-se al seu partit] que són les que han d'exigir i demanar a
l'actual equip.
Intervé el Sr. Triay Lluch per tornar a exposar que el seu partit no focalitza, atès que el seu
partit s'ha preocupat de manera continuada per la neteja de Ciutadella, i posa com a exemple
la moció que va presentar el seu partit, durant la legislatura anterior, respecte de l'empresa
de neteja i el mal ús que feia dels vehicles de neteja, que s'empraven per netejar a Fornells.
Fa evident que en un sol Ple van presentar una moció, una moció demanant una
compareixença, un prec, i un munt de preguntes; i considera, per tant, que l'observació del
Sr. Servera que estan focalitzant no li sembla gaire afortunada. Considera que si hi ha un
focus evident, s'ha de focalitzar per tal de resoldre el problema. Quant al tema de la
vigilància, continua i diu que, tal com van dir a la Comissió Informativa, la filosofia de l'equip
de govern de conscienciar, educar i reeducar els sembla bé, fins a un cert punt, si anava
acompanyada d'un cert control. Agraeix al Sr. Servera la feina feta, i li demanar, tot i que el
partit d'UPCM creu amb la conscienciació, que no ho fiïn tot en açò, perquè hi ha una part
que ha de ser de control, i no tothom té el civisme de fer cas de les campanyes i de la
prevenció.
Intervé la Sra. Alcaldessa i es dirigeix al Sr. Carrasco, i corrobora tot el que van dir ella i el Sr.
Salord al Ple al qual ell fa menció. Li fa evident que el PP no fa gaire seguiments dels temes
de conscienciació, atès que el primer que es va fer va ser aferrar als contenidors uns
adhesius que indicaven el número de telèfon per sol·licitar una recollida, i que al web hi ha
una pestanya on s'indica on s'han de tirar els residus i qui els recull, que seria una altra
mesura de conscienciació. També indica que s'han fet uns díptics, que no seran els definitius,
que també és un camí cap a la conscienciació. Comunica que es van retirar 15 o 20
matalassos a cala en Bosc, a banda de moltes altres retirades que s'han fet a molts de
contenidors, i diu al Sr. Carrasco que s'ha de fer el seguiment també del que s'ha fet.
Continua i exposa que, en un breu termini, es farà una reunió a PIME, CAEB, dels hotelers,
manobres, jardiners, per explicar-los o recordar-los on poden tirar les restes, a la vegada que
se'ls demanarà que participin amb l'Ajuntament. Explica que fa poc es va mantenir una reunió
amb les associacions de veïns, on se'ls va demanar que hi participassin. I que tot açò és el
que s'està fent per conscienciar. Li fa evident que els plànols serveixen per informar dels
contenidors, no pel contrari, i que l'actual equip de govern ha fet més feina en un any que
l'anterior equip de govern durant la seva legislatura; posa com a exemple la figura del
coordinador que ha de tenir l'empresa concessionària de neteja que mai es va exigir. Conclou
i diu que l'anterior equip de govern no va dir a l'empresa concessionària, en quatre anys, que
incomplia el contracte. Confirma que, evidentment, aquestes zones d'abocaments
incontrolats no es fan en un any; i que durant una legislatura anterior de PSM/PSOE, es va
fer una campanya molt forta i un seguiment, que s'aconseguí anul·lar totes aquestes zones
durant un temps, i indica que, una volta la vigilància va decaure, es van tornar a generar, fins
a arribar a la situació actual. Deixa palès que durant quatre anys el seu partit i UPCM es van
cansar de fer accions respecte d'aquest tema i no es va fer res, cosa per la qual considera
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que l'actual equip de govern ha fet moltes coses en comparació a l'anterior legislatura.
Intervé el Sr. Triay Lluch confirma que sí, que en certa manera es va intervenir durant el
govern del PSOE/PSM pel que fa els abocaments; però, tot i que l'actuació no va ser del seu
partit, la instrucció envers un abocament molt gran (que s'havia batiat amb el nom de Monte
Tolo) va ser patètica, i indica va caducar i que va ser molt irregular.
Acord
No es passa a votació la moció atès que en la seva intervenció inicial el portaveu del
grup UPCM, el Sr. Triay Lluch, l'ha retirada pel que fa a la votació.
7. Precs i preguntes
PRECS
1. Prec del Grup Municipal Popular, de dia 17 de maig de 2016, amb registre d'entrada
007732 de 17 de maig de 2016 sobre la Fundació Ciutadella Cultura:
PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA AMB REFERÈNCIA A LA FUNDACIÓ CIUTADELLA
CULTURA.
Una de les accions que aquest govern tripartit tenia previst impulsar durant el primer any de
govern és la potenciació de la cultura en tots els diversos àmbits i les possibilitats, així com
les activitats culturals durant tot l'any. En aquest sentit, entenem que l'activitat de la Fundació
Ciutadella Cultura és l'element clau per a la planificació de la política cultural, a través de la
qual la cultura sigui protagonista del desenvolupament sostenible que tots desitjam per a
Ciutadella.
El passat desembre el Servei de Cultura va presentar els objectius generals, entre els quals
s'hi troba potenciar la Fundació Ciutadella Cultura, i per tractar temes diversos amb relació a
la propera posada en marxa de la Fundació Ciutadella Cultura el regidor de Cultura i la
presidenta de la Fundació van convocar un seguit d'entitats el passat 11 de maig. Esperàvem
aquesta convocatòria.
A la reunió es va posar de manifest que està prevista la revisió d'entitats per a formar-ne part,
que s'han de nomenar els membres dels òrgans de govern com expliquen els estatuts, i que
s'ha de liquidar l'exercici anterior que es va convocar dues vegades.
Però l'exposició va ser molt minsa en continguts, De fet, algun assistent va demanar quins
eren els objectius de la Fundació i la resposta es va limitar a repetir els objectius genèrics —
la promoció de la cultura- i els específics —seguiment del Teatre des Born. Entre les
conclusions, cal destacar que fins al mes de setembre no hi haurà un pla d'acció, que s'ha
d'elaborar entre les entitats, i que `mentre la Fundació no està en marxa, es fa difícil
programar ni fer res'.
Sabem que alguna cosa es fa, com la planificació a curt termini del dia a dia, i l'elaboració de
l'agenda d'activitats digital, on s'hi considerarà la possibilitat de fer la reserva de la Sala
Multifuncional també a través del web .
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Potser és difícil organitzar-se per moure una entitat complexa com la Fundació, però hauria
estat beneficiós agilitzar el procés i no esperar al setembre. S'ha de tenir en compte que
mentre no estigui en actiu la Fundació no estan en actiu les entitats que pertanyien a les
antigues comissions Musical i de Teatre i Espectacle, les quals ara s'han de regir pel Consell
Assessor de la Fundació.
En aquests moments, sembla que fins al setembre es retardaran activitats pròpies de la
Fundació, com la planificació en el foment i la promoció de les activitats culturals, i en
especial la creació i la formació artística; el foment de la participació ciutadana en el
desenvolupament cultural del municipi i l'accés dels ciutadans a les diverses manifestacions
artístiques; i la coordinació de l'activitat artística, entre altres aspectes.
Tenint en compte l'actual procés de posada en marxa de la Fundació Ciutadella Cultura, amb
la part activa de la participació ciutadana; I tenint en compte que aquest equip de govern ara
té la possibilitat de posar en marxa la seva visió i filosofia de política cultural.
Pregam que ens expliqui quina visió i proposta tenen sobre l'activitat teatral a Ciutadella,
encara que el teatre des Born no estigui obert, com bé va incidir un dels membres a la reunió,
quina visió i proposta tenen sobre la gestió pel Teatre des Born; si tenen previst iniciar en
algun moment el projecte de futur de Can Saura cultural o bé iniciar la revisió del seu
avantprojecte elaborat pel tècnic del Servei de Cultura; o bé si consideren fer alguna
connexió amb altres sales de Menorca, com l'Auditori de Ferreries, la sala Albert Camus de
Sant Lluís o la Sala Multifuncional des Mercadal per ajuntar esforços pel que fa a
programacions.
Intervé la Sra. Bagur López, que fa una lectura íntegra del prec i acaba afegint que, de fet, és
un prec, però és també una reflexió, la qual voldríem compartir i també hi voldríem
col·laborar.
Intervé la Sra. Camps Villalonga i diu a la Sra. Bagur que, tot i que ha dit que el prec es pot
assimilar a una reflexió que volen compartir i hi volen col·laborar, no comparteixen bona part
de l'exposició de motius. Diu que el prec posa «s'ha de liquidar l'exercici anterior que es va
convocar dues vegades», i vol matisar que no és únicament el 2015, sinó que també s'han
de liquidar el 2011, el 2012, el 2013, el 2014 i el 2015, i el que es va dir a la reunió és que els
òrgans de la Fundació Ciutadella Cultura s'havien convocat dues o tres vegades en tota la
legislatura anterior. Continua i exposa que, com ja s'havia dit, es tractava d'una reunió de
tràmit per ampliar els membres del Consell Assessor, i que el fet que la informació sigui
considerada minsa en continguts és pel fet que no hi havia gaire cosa per exposar, tot i que
per a l'equip era una reunió molt important, perquè consideren que dins la Fundació és tan
important que hi estiguin representades les entitats musicals, de teatre i espectacles, com les
altres; un pas, diu, que ningú no havia fet fins ara. Quant a agilitzar el procés, vull comentar
que no es tracta d'un tema de manca de voluntat política, sinó que tècnicament s'ha hagut de
fer una feina per tenir les liquidacions anteriors de tots els exercicis enumerats. Respecte a
l'activació i la proposta de l'activitat teatral, encara que el Teatre des Born estigui tancat, el
teatre de Calós ha engegat un consell assessor, on l'Ajuntament hi és present, i ja s'hi ha
manifestat que es creu necessari que aquest darrer, mitjançant la Fundació, pugui col·laborar
en les activitats que allà es duguin a terme, d'una manera o altra, i sempre tenint en compte
uns criteris. Pel que fa a la proposta que es té per a la gestió del Teatre des Born, diu que,
encara que s'ha d'estudiar, la intenció és que sigui una gestió pública. Així mateix, indica que
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sobre Can Saura també es té previst tenir aquest debat dins la Fundació, i les actuacions
amb altres sales de Menorca. Comunica que, mensualment, es fan reunions a les quals
assisteixen tots els regidors de Cultura de Menorca i que, per tant, ja es fa.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal i confirma que els objectius de la Fundació estan establerts
en els estatus i que correspon en els respectius òrgans decidir quins han de ser els aquests, i
que el motiu de pes de per què la Fundació no començarà a funcionar fins al mes de
setembre, és que hi ha tota una sèrie de tràmits que s'han de posar en marxa i, sobretot, pel
canvi de funcionament amb la inclusió de tota la resta d'entitats, a banda de les de música,
teatre i espectacles. Confirma que, des de l'equip de govern, es volen fomentar les activitats
teatrals per la riquesa del teixit associatiu d'aquest àmbit i pel nivell d'aquesta activitat que hi
ha hagut històricament. Exposa que són conscients que s'ha de dotar d'un equipament per
dur a terme aquestes activitats i, per aquest motiu, s'està fent feina per desencallar el tema
del Teatre des Born; i que, després d'una petició del Sr. Florit, s'ha fet una consulta al Consell
Consultiu per saber si l'Ajuntament està en disposició de demanar o no responsabilitats a
l'arquitecte, i de les passes que s'han de fer, a partir d'ara, per fer una valoració econòmica
de les actuacions que s'han de dur a terme pel que fa a obres i equipament. També confirma
que són coneixedors que Ciutadella té altres espais que es poden usar per a activitats
teatrals, i que la gestió s'ha de dur a terme des d'una visió global, en la qual l'Ajuntament i els
seus equipaments públics s'hagin de coordinar amb les entitats gestores dels equipaments
privats per poder optimitzar recursos i esforços. Diu que, sobre el tipus de gestió del teatre
des Born, creuen que és important tenir una anàlisi del que representa cada una de les
opcions de la gestió de teatre, i que s'ha de fer dins el marc de la Fundació Ciutadella
Cultura, i que és dins aquest teixit associatiu que s'ha de fer aquest plantejament de quina
gestió s'ha de fer en el teatre. Pel que fa el projecte de futur de Can Saura, continua, hi ha un
avantprojecte del qual la visió i el plantejament els semblen encertats i que hi manca per
concretar de quina manera s'ha de dur a terme, amb quins recursos es comptarà i quines
despeses es preveuen. Tot açò s'ha de fer dins la Fundació. Quant a la programació conjunta
amb altres sales de Menorca, comunica que a la reunió mensual entre els diferents regidors
de Cultura i el Consell Insular, ja s'ha tractat aquest tema; posa com a exemple que la Sala
Albert Camus i la Sala de Ferreries ja fan feina conjuntament per a la programació
d'activitats. Diu que ell mateix es va comprometre, en una reunió del Consell Assessor, que
faria la proposta que Calós també pogués entrar dins aquesta programació conjunta, que ja
estan en contacte, i que la visió global permet que entitats particulars ajudin a dinamitzar
l'activitat teatral de Ciutadella. Per tot açò, considera que la presentació no va ser minsa i que
la reunió era per a presentar els tràmits per la posada en marxa de la Fundació Ciutadella
Cultura. Fa palès que s'han fet moltes reunions per tractar el tema del Teatre des Born, el de
Can Saura, de la planificació conjunta que es vol fer amb les entitats culturals, de la
col·laboració que es pot oferir amb aquestes activitats. Creu que, encara que la Fundació es
posi en funcionament el setembre, el teixit associatiu i les sinergies creades en les entitats
són manifestes.
Intervé la Sra. Bagur López, i manifesta que el prec estava encaminat a saber una mica més
sobre la política cultural, que estan d'acord que la Fundació és el marc ideal, però el ritme és
lent. Creu que a la reunió s'hi podria haver donat més informació. Consideren encertades
totes les línies d'actuació; però hi manca un lligam en tots els continguts i creuen que hi ha
algun cop d'improvisació. Consideren que el tema de la Fundació era un dels elements que
s'hagués pogut agilitzar.
Intervé la Sra. Camps Villalonga i atribueix el retard al fet que es volen fer les coses ben fetes
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i es volen fer. I considera que d'improvisació no n'hi ha, atès que s'han llegit tot el que hi
havia escrit i el Reglament del Consell Assessor, que s'haurà de modificar si s'amplia la
participació, era un òrgan que ni els tècnics recordaven que existia. Amb tot açò vol dir que
s'ha hagut de fer un procés de recerca, perquè durant quatre anys no s'havia fet res amb la
Fundació. Continua i diu que el ritme és lent perquè no hi havia pràcticament res. Pel que fa
al pla d'acció, es farà una proposta des de l'Ajuntament; però es vol que les entitats participin
d'aquesta proposta i del pla d'acció final.
2. Prec del Grup Municipal Popular, de dia 17 de maig de 2016, amb registre d'entrada
007735 de 17 de maig de 2016 sobre licitacions de l'Àrea de Cultura:
PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA AMB REFERÈNCIA A LICITACIONS DE L'ÀREA DE
CULTURA
El passat mes de desembre de 2015, per acord de Ple, es va decidir iniciar un procés de
seguiment de les licitacions i dels contractes vigents del Servei de Cultura. Concretament:
"Desenvolupar i posar en pràctica el seguiment d'avaluació i l'elaboració d'informe periòdic i
adaptat a les necessitats d'informació sobre els contractes i serveis en actiu que depenen de
l'Àrea de Cultura».
L'objectiu del seguiment és sempre la millora del servei pensant en l'usuari, els ciutadans.
D'aquí que el seguiment es destini a comprovar el compliment del que s'estipula en el
contracte i en el projecte presentat pel licitador o adjudicatari de cada cas, i, com dèiem, a
millorar el servei fent els ajustaments necessaris.
La proposta aprovà un seguiment d'avaluació i elaboració d'informe periòdic, però, després
de cinc mesos d'haver aprovat la proposta, no hem rebut cap d'aquests informes, ni resums
de reunions, ni cap documentació relacionada amb la marxa dels serveis. Segurament tenen
aquesta informació recopilada, ja que l'Àrea de Cultura es reuneix setmanalment amb els
responsables d'aquests serveis, amb l'objectiu d'exercir la seva feina d'inspecció i control per
vigilar que es compleixin els projectes de contracte.
Per aquests motius, pregam que ens facin arribar l'informe del seguiment dels serveis licitats
de l'Escola de Música, del Centre d'Art i de la Banda de Música durant el calendari lectiu,
preferiblement de forma mensual, a banda de la memòria que cada entitat elaborarà per a
final de curs, al principi de juny.
Pregam rebre la memòria de les activitats dutes a terme de l'Escola de Música i del Centre
d'Art, i la relació en compliment el projecte elaborat presentat per l'entitat adjudicatària, i el
que implica en l'educació dels seus alumnes. Pregam que, basant-se en els informes i les
memòries, facin la valoració del resultat de les mencionades activitats i de planificació per a
la millora de les activitats.
Intervé la Sra. Bagur López, que fa lectura íntegra del prec.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, que confirma que es fan reunions setmanals per fer el
seguiment de tots els serveis que es tenen dins l'Àrea de Cultura, com són l'Escola de
Música, l'Escola d'Arts i la planificació cultural. Tenen la intenció de fer complir el contracte, i
diu que, des de Cultura, es farà un informe amb el qual s'analitzarà el compliment del
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contracte. Aquest informe, que haurà de fer el director de l'Àrea, es farà després de
finalitzada l'activitat; ja que, per exemple, el contracte de l'Escola d'Arts manté que hi ha tota
una sèrie d'hores que es poden dur a terme en tallers de diferents activitats dins el centre i
que computen amb el mínim d'hores que tenen per realitzar. També informa que ja s'han
concretat quins seran els concerts que oferirà la Banda de Música, que seran el concert de
primavera i estiu, les tres jornades de portes obertes, el concert pedagògic, el concert solidari
i el concert de Nadal, juntament amb l'acompanyament per Sant Joan i el de la processó del
Carme; i que, tot açò s'acorda amb els respectius directors. Diu que el que no farà serà
comprometre's a dir que es farà un informe tècnic cada mes, perquè aquest informe s'ha de
fer una volta acabada l'activitat i serà aquest que dirà si s'ha complert el contracte, per
prendre les mesures corresponents, si escau, que és com s'estipula en el contracte.
Intervé la Sra. Bagur López i expressa que es fa un seguiment a la seva manera i solament
es diran les conclusions en acabar l'activitat. Evidencia que les darreres encara no han
arribat. El seu grup vol saber com van fent aquest seguiment d'una manera periòdica, per
tenir una informació i saber si s'han de fer ajustaments. Conclou que ara ja saben que no ho
volen fer i que hauran d'esperar a final de curs.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, que diu que ara es podria elaborar un informe de les
activitats que s'estan fent; però no tindria cap tipus de validesa quan hi queden tota una sèrie
de mesos en els quals es poden dur activitats en els diferents centres i que poden ser
computables dins el contracte. Conclou i diu que l'informe, que serà vàlid per saber si es
compleix el contracte en els diferents centres, és el que es farà quan s'acabi la temporada;
creu que no es pot fer un informe abans de finalitzar el contracte.
Intervé la Sra. Bagur López, que expressa que la moció que es va aprovar deia que es faria
un informe periòdic, abans de l'acabament del curs, i creu que podria agrupar-se
mensualment el que es tracta a les reunions setmanals.
PREGUNTES
1. Preguntes del Grup Municipal Popular, de dia 17 de maig de 2016, amb registre
d'entrada 007737 de 17 de maig de 2016, sobre la Fira del Llibre:
1.1 Pregunta la Sra. Bagur López: A la passada Fira del Llibre del mes d'abril d'aquest 2016
la instal·lació de casetes de llibres es va ubicar a la plaça de la Catedral i es reduí a una
jornada, el dissabte dia 23 d'abril; a diferència dels altres anys, quan s'iniciava el divendres
capvespre i continuava fins al diumenge migdia. Aquesta exposició i venda de llibres
reduïda a un dia és una decisió de l'Ajuntament o bé ha estat consensuada i és fruit
d'una petició del sector de llibreters i d'entitats que habitualment hi participen?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal i diu que a la reunió tots els llibreters interessats que hi van
assistir van manifestar el seu acord amb el canvi; però van comunicar que no volien posar i
llevar llibres, per la qual cosa, amb el seu consens, es va decidir que hi hauria l'exposició de
llibreters a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura per donar opcions als respectius centres
educatius a fer les visites, i que la Fira del Llibre es faria durant tot el dissabte, amb ampliació
de l'horari i la programació. Encara que l'equip de govern considerava que era millor fer dos
dies, van tenir en compte els suggeriments dels llibreters. Comunica que hi resta pendent la
reunió amb els llibreters per fer-ne les valoracions, i creuen que s'ha de cercar la forma per
tal que l'exposició sigui més d'un dia, que la ubicació és la millor, i que les valoracions
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rebudes pels llibreters han estat bones.
Amb aquesta resposta s'ha donat resposta a la quasi totalitat de les preguntes que són:
1.2 En qualsevol cas, quines són les causes que han determinat la reducció de la Fira a
un dia?
1.3 Hi ha valoració per part dels llibreters sobre la reducció del calendari i de la
ubicació?
1.4 Si s'ha fet la valoració, quina és aquesta valoració?
Per la qual cosa, es passa a la següent:
1.5 Pregunta la Sra. Bagur López: Sobre les casetes que es van retirar el dissabte
mateix, qui va retirar les casetes?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal i diu que les casetes van ser retirades el dissabte mateix
per sis manobres i dos electricistes, durant una hora i mitja.
1.6 Si les va retirar la Brigada, es tracta d'una retribució d'hores extres? Quin import
suposa econòmicament a l'Ajuntament aquesta feina?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que va ser una hora i mitja d'hores extres i que el cost real
en aquest moment no el sap, tot i que l'hi pot donar per escrit. Però vol deixar clar que, a
banda de les despeses en hores extres, ha estat un estalvi, perquè tenir posat l'envelat
representa tenir un contracte de seguretat privada que hi ha de fer el vespre, i açò representa
un cost de 21 euros l'hora, de les 23 hores a les 7 hores, cada vespre que l'envelat estigui
posat.
2. Preguntes del Grup Municipal Popular, de dia 17 de maig de 2016, amb registre
d'entrada 007738 de dia 17 de maig de 2016, sobre activitats econòmiques en
equipaments de titularitat pública:
2.1 Pregunta la Sra. Bagur López: El passat primer de maig s'anunciava a les xarxes socials
un taller gratuït d'automaquillatge al Centre Municipal d'Art de Ciutadella, de la firma Mary
Kay, a través d'una de les seves agents comercials, que es denominen 'Consultores de
Bellesa'. Un taller amb una dinàmica clara, gratuïta en l'activitat per després vendre els
productes. Tot i que la firma anunciava una activitat solidària paral·lela, la qual és compartida
per la pàgina de Facebook del C'Mac, el taller anunciat per al dia 7 de maig i, posteriorment,
per al 14 de maig, no feia referència a cap intenció solidària, sinó a una de les accions
habituals de reunió comercial. Consideram que l'automaquillatge cosmètic no forma part de
la programació ni dels continguts d'un centre d'art municipal, ni que l'activitat econòmica
privada hagi d'aprofitar les condicions que van destinades a entitats socials sense ànim de
lucre. Tenen constància que s'hagin dut a terme aquests dos tallers d'automaquillatge
de la marca Mary Kay a les dependències del Centre Municipal d'Art de Ciutadella?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que diu que tenen constància que s'han fet dos tallers
d'automaquillatge al Centre d'Arts de forma gratuïta.
2.2 Pregunta la Sra. Bagur López: Formen part l'automaquillatge i la venda de productes
de maquillatge de l'actual servei contractat per a la gestió dels Tallers Municipals
d'Art?
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Respon el Sr. Juaneda Mercadal que en el servei contractat pels tallers municipals d'art es
maté que hi hagi una sèrie de tallers que siguin de lliure elecció, i aquest és un d'ells.
2.3 Pregunta la Sra. Bagur López: La consultora de bellesa en qüestió o bé la firma Mary
Kay ha llogat l'espai municipal per fer aquesta activitat?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que es tracta de l'oferta d'un taller, per part del Centre
Municipal d'Arts, a alguns usuaris que van mostrar el seu interès per aquest tipus de taller. La
relació entre la consultora i l'Ajuntament no existeix, perquè el que hi ha hagut és l'oferta d'un
taller gratuït als seus usuaris.
2.4 Pregunta la Sra. Bagur López: Si l'ha llogat seguint les quotes fixades per
l'Ajuntament, per quin preu i per a hores ha fet ús d'espais municipals per dur a terme
la seva activitat comercial?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que no es tracta d'una activitat comercial, es tracta d'un
taller d'una activitat que és d'interès per als usuaris.
2.5 Pregunta la Sra. Bagur López: Si no ha llogat l'espai, quins criteris s'han seguit per
permetre una activitat econòmica en un equipament municipal?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal diu que no es tracta d'un contracte econòmic, es tracta
d'un taller d'automaquillatge que ofereix el Centre municipal d'art, i que té tot el dret de fer
perquè entra dins el que serien els tallers de lliure elecció per part del Centre.
2.6 Pregunta (que afegeix de viva veu) la Sra. Bagur López: Es té constància de si s'hi han
venut després productes?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que dins el Centre Municipal d'Arts no s'hi ha venut cap
producte.
3. Preguntes del Grup Municipal Popular, de dia 17 de maig de 2016, amb registre
d'entrada 007785 de dia 18 de maig de 2016 sobre actuacions que es durien a terme a
diversos centres educatius de Ciutadella:
3.1 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quines actuacions s'han dut a terme fins ara?
3.2 Qui les ha realitzades?
3.3 Si les ha fetes una empresa externa, com s'han contractat?
3.4 Quin cost ha tingut cada una?
Respon el Sr. García Corro que diu que respondrà a les quatre primeres preguntes.
Confirma que s'han dut a terme petites reparacions de fusteria, il·luminació, fontaneria,
alarmes, extintors i ascensors en tots els centres educatius, que les reparacions que
requereixen obres són les següents:
• Al CEIP Joan Benejam, l'ampliació dels desguassos del pati per prevenir inundacions
a la Sala de Psicomotricitat, que està adjudicada a Joan Amengual Salord, per un
import de 729,46 euros, adjudicació que es va fer mitjançant un procediment ordinari
per imports menors de 1.000 euros.
• Al CEIP Pintor Torrent, la substitució de la coberta del centre, a la part d'educació
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infantil. Expedient 2016/000275. L'adjudicatari Impermeabilizaciones Carretero SLU,
mitjançant contracte menor d'obres, per un import inferior a 50.000 euros, IVA exclòs.
El cost és de 29.500,71 euros, i està previst a la partida 323.212.
• Al CEIP Pintor Torrent, reparació de cobriment i ràfec de formigó en façanes
externes. Expedient 2016/003296. L'inici de l'execució està previst per al dia 3 de
maig. Adjudicatari: Tandrisa SL, per un import de 1.525,08 euros, mitjançant
contracte menor d'obres d'import inferior a 50.000 euros, IVA exclòs. Partida 323. 212
Manteniment d'edificis i centres educatius.
3.5 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quines són les que estan pendents?
Respon el Sr. García Corro que diu que respondrà a les cinc darreres preguntes.
3.6 Quan està previst que es duguin a terme?
3.7 Quin costos tenen cada una?
3.8 Qui les ha de realitzar?
3.9 A càrrec de qui anirà el pagament d'aquestes actuacions i a quina partida?
• Al CEIP Joan Benejam, obres de reforma a la coberta, previstes per fer-les el juliol i
l'agost, amb un cost de 153.070,24 euros. És una obra corresponent a l'IBISEC i són
ells el que regulen el procés de licitació. L'Ajuntament donà la llicència d'obres el 10
de juliol de 2015. Expedient 5147/2015 de l'Àrea d'Urbanisme.
• Al CEIP Joan Benejam, reforma de les instal·lacions elèctriques, previstes per fer-les
el juliol i l'agost. Cost: 137.383,93 euros de reforma a la coberta, previstes per fer-les
el juliol i l'agost, amb un cost de 153070,24 euros. És una obra corresponent a
l'IBISEC i són ells el que regulen el procés de licitació. L'Ajuntament donà la llicència
l'1 d'abril de 2016. Expedient 5113/2016 de l'Àrea (Servei) de Manteniment i Millora
de la Via Pública.
• Al CEIP Margalida Florit, reparació d'una escletxa que ha sortit en el mòdul
d'educació infantil; està pendent de valoració i de sol·licitar pressuposts. No es pot
determinar la previsió de la reparació.
• El CEIP Margalida Florit està pendent de pintar l'interior de la primera planta, i es
preveu que es pugui fer durant l'estiu. En aquest moment s'estan rebent pressuposts,
i el termini acaba el 20 de maig. No es pot determinar l'adjudicatari. Els pressuposts
rebuts fins ara estan entre els 2.500 euros, IVA no inclòs. El pagament està previst a
la partida 323.212 de manteniment d'edificis centres educatius.
• El CEIP Pere Casasovas està pendent de pintar l'exterior del centre, els vestuaris i
les parets de pati, i està previst fer-ho durant l'estiu. En aquest moment s'estan
rebent pressuposts, i el termini acaba el 20 de maig. No se'n pot determinar
l'adjudicatari. Els pressuposts rebuts fins ara estan entre els 8.000 i 12.000 euros,
IVA no inclòs. El pagament està previst a la partida 323.212 de manteniment d'edificis
i centres educatius.
• Al CEIP Pere Casasovas, es preveu la demolició i la nova construcció d'una paret
mitgera i les tanques del pati. Està previst fer-ho a l'estiu. El cost és de 23.868,42
euros. S'ha adjudicat a Joan Amengual Salord. El pagament està previst a la partida
323.619.
• Al CEIP Pintor Torrent, les feines de col·locació de les noves tanques. Expedient
2016/003027. Està previst fer-ho durant l'estiu. El cost és de 9062,90, adjudicat a
Obres Tiago i Toni SL. El pagament està previst a la partida 323.212 de manteniment
d'edificis i centres educatius.
4. Preguntes del Grup Municipal Popular, de dia 17 de maig de 2016, amb registre
d'entrada 007788 de 18 de maig de 2016, sobre construcció d'un gimnàs al CEIP Pintor
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Torrent:
4.1 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Es va demanar llicència d'obres per a la
construcció d'aquest gimnàs?
Respon el Sr. García Corro: Sí.
4.2 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: A nom de qui anava la sol·licitud?
Respon el Sr. García Corro: IBISEC
4.3 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: En quina data i amb quin número de registre
d'entrada?
Respon el Sr. García Corro: 5 de febrer 2016, número de registre 1868.
4.4 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Com es va resoldre aquesta llicència?
Respon el Sr. García Corro: Actualment està pendent d'esmenar deficiències.
4.5 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: En quina data es van comunicar i amb quin número
de registre de sortida?
Respon el Sr. García Corro: 26 d'agost de 2015, l'IBISEC, amb registre de sortida número
14293 de 20 d'agost de 2015; i el 25 d'agost al Sr. Vicenç Jordi Manent, arquitecte, registre
de sortida 14294 de 20 d'agost de 2015.
4.6 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quines eren les deficiències?
Respon el Sr. García Corro: Aportar còpia de la llicència d'obertura i de funcionament del
centre, tant de l'edifici principal d'educació primària com de l'ampliació del mòdul d'educació
infantil, o de la declaració responsable d'inici de l'exercici d'ambdues.
4.7 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quin termini es va donar per a esmenar-les?
Respon el Sr. García Corro: Deu dies.
4.8 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Se n'ha rebut resposta?
Respon el Sr. García Corro: No.
4.9 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Si és que no, l'Ajuntament ha fet alguna gestió?
Respon el Sr. García Corro: Sí, per part d'Educació s'hi ha contactat telefònicament i s'han
fet missatges de correu electrònic reclamant la documentació. El 9 de setembre de 2015
l'IBISEC informa que en els seus arxius no figura cap documentació original del centre.
L'IBISEC diu que el centre té una llicència d'activitat que fa referència a l'ampliació del mòdul
d'educació infantil, però no té llicència d'obertura i funcionament. Continua i diu que el dia 19
d'abril de 2016 es va tornar a reclamar per correu electrònic, però que encara no es té
resposta.
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4.10 Pregunta la Sra. Pericàs Negrete (de viva veu): No ha caducat? No s'ha fet res?
Simplement s'està a l'espera que algú digui alguna cosa?
Respon el Sr. García Corro: Sí, s'està esperant que l'IBISEC contesti i s'està reclamant que
esmeni les deficiències.
5. Preguntes del Grup Municipal Popular, de dia 17 de maig de 2016, amb registre
d'entrada telemàtic 007809 de 18 de maig de 2016, sobre el quiosc des Born, de la
concessió del quiosc des Born, sobre els anuncis oficials publicats en premsa
referents a les actes de les juntes de govern, s obre els senyals lluminosos de pas de
vianants, del pintat i repintat dels senyals viaris al paviment
"SOBRE EL QUIOSC DEL BORN.
Dos dels vidres que hi ha al quiosc des Born estan esbrellats i presenten un tall que pot
arribar a ser perillós i més durant les festes de Sant Joan.
Es formulen, de manera consecutiva, les tres preguntes referents a aquest tema.
5.1 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Pot representar algun perill per a les persones
en cas que es rompi?
5.2 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Ha pensat l'equip de govern prendre alguna
mesura per evitar que es rompin o el puguin acabar de rompre.
5.3 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quines mesures de prevenció prendrà l'equip de
govern en cas que es rompi i evitar que la gent es pugui fer mal o, fins i tot, que alguna
gent pugui entrar a dintre del quiosc.
Respon el Sr. García Corro: Els vidres romputs són laminats de seguretat, i es denominen
així perquè presenten una alta resistència al seu trencament complet. Els trencaments més
habituals són com el que presenten els vidres del quiosc però el butirat fa que el trencament
no es produeixi i així no presenta cap tipus de problema, perill per trencament. Confirma que
existeixen un parell de punts en ambdós vidres, que estan molt amunt, que podrien presentar
el perill de fer-se un tall superficial si es toca; però per arribar en aquests punts s'haurien de
situar damunt les teulades. Per tant, conclou que no veuen un perill immediat. Per respondre
a la segona pregunta, diu que per rompre en aquest vidre s'hi hauria de donar un cop amb
algun objecte contundent, tipus una maça; i que si no és per tensions internes, que creu que
és el que ha passat, es creu difícil que es rompin per la mateixa naturalesa del vidre. Les
mesures de protecció que es facin estaran sotmeses al criteri d'arquitecte municipal. Pel que
fa a la tercera pregunta diu que, en el cas que es rompés, es col·locarà un tauler fins a la
seva substitució. Sempre, en cas que el tècnic ho considerí oportú, es posaran uns barrots a
manera de barrera per evitar el contacte directe amb el vidre.
5.4 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas (de viva veu): Aquestes mesures seran per a Sant
Joan, o com a mesura general.
Respon el Sr. García Corro: Per a Sant Joan perquè per al dia a dia no presenten cap tipus
de risc.
DE LA CONCESSIÓ DEL QUIOSC DES BORN
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5.5 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Podran els membres del consistori fer un gin
amb llimonada per Sant Joan al quiosc des born amb el nou concessionari?
Respon la Sra. Alcaldessa: No, i confirma que qui s'hi va comprometre a fer un gin amb
llimonada va ser el seu partit durant l'anterior legislatura.
5.6 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Pot explicar en aquest Ple en quin punt es troba
el procés de concessió del quiosc des Born?
Respon la Sra. Alcaldessa: S'està pendent d'un informe que ha de fer l'inspector d'obres,
relatiu a la part més urbanística, sense el qual no es poden fer les bases. La part d'electricitat
i altres ja la va fer l'enginyer. Exposa que a Urbanisme durant molt de temps solament hi ha
hagut un arquitecte, i el que es va incorporar està de baixa des de fa un mes i es van haver
de reestructurar totes les feines a fer.
5.7 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Tenen alguna previsió?
Respon la Sra. Alcaldessa: Que les previsions eren que ja estàs fet, però les
circumstàncies no ho han permès, i la planificació s'ha vist desvirtuada. Així mateix,
comunica que la jurista que s'havia d'incorporar ha demanat tres anys d'excedència, i també
ha tingut incidència damunt la planificació. Està com una feina prioritària i quan pugui el farà,
atès que és un tema que interessa l'actual govern.
5.8 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Si una volta fet aquest informe es faran les
bases i es farà la licitació.
Respon la Sra. Alcaldessa: Per licitar es necessiten uns plecs tècnics i uns d'administratius.
El tema a dirimir és si es licita amb un cànon i l'Ajuntament ho deixa a punt per l'entrada del
concessionari, o si es decidirà que sigui el concessionari qui ho deixi en condicions i que el
cànon sigui més econòmic. Tot açò fa que, mentre no se sàpiga quines són les necessitats
per posar-ho a punt, no es pot avançar res.
5.9 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Podríem demanar ajuda al Consell Insular sobre
aquest punt?
Respon la Sra. Alcaldessa: Ja s'ha demanat, i ens van contestar que no era possible,
perquè ells també estan molt baixos de personal a Ordenament del Territori
SOBRE ELS ANUNCIS OFICIALS PUBLICATS EN PREMSA
5.10 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: En quins mitjans de comunicació surten els
anuncis oficials?
Respon el Sr. Servera Moreno que es publiquen en el diari Menorca, independentment dels
que s'han de publicar al BOIB, d'acord el que estipula la normativa vigent.
5.11 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quin és el pressupost que es destina al capítol
d'anuncis oficials publicats al diari?
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Respon el Sr. Servera Moreno: Enguany es tenen als pressuposts set mil euros, encara
que sigui una quantitat estimativa, atès que són anuncis d'obligada difusió. Per tant, la
partida està en funció de l'activitat de l'Ajuntament mateix; si s'esgotés aquesta, s'hauria de
dotar per poder seguir publicant els anuncis.
5.12 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quants d’anuncis oficials han publicat fins al
dia d'avui durant aquest 2016?
Respon el Sr. Servera Moreno: S'han publicat quinze anuncis oficials que, bàsicament, són
edictes relatius a contractació, borses de treball, pla general, també informació relativa al
tema electoral, que enguany ha estat més, i també insercions al BOIB.
5.13 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quin cost han tingut?
Respon el Sr. Servera Moreno: Actualment, es duen gastats 3.619 euros [uns segons de la
gravació no s'escolten]
REFERENT A LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN
5.14 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quina és la darrera acta aprovada per la Junta
de Govern?
Respon el Sr. Servera Moreno: A la darrera Junta de Govern (18-05-2016) es va aprovar la
de dia 20-04-2016.
5.15 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quina és la darrera acta publicada al web de
l’Ajuntament?
Respon el Sr. Servera Moreno: La de dia 13-01-2016.
5.16 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Per què hi ha tant retard a l’hora de fer
públiques al web de l’Ajuntament les actes aprovades de la Junta de Govern?
Respon el Sr. Servera Moreno: Bàsicament, perquè el document que es penja al web no és
l'acta aprovada, sinó que s'ha de fer una versió específica, per adaptar la llei de protecció de
dades de caràcter personal, cosa que obliga a eliminar qualsevol referència identificativa
personal; i tot açò suposa una feina extra per Secretària de tornar a revisar. Confirma que
existeix la voluntat d'agilitzar-ho. Vol deixar constància que el retard a mantenir les actes
actualitzades és un tema que s'arrossega de fa anys, i que fins fa un o dos anys es
publicaven les actes tal qual i també hi havia un retard considerable. També fa evident, al Sr.
Benejam, que hi ha altres apartats del web que no estan actualitzats, com són les dades dels
regidors, li fa palès que hi manquen les fotos d'ell, la del Sr. Carrasco, i el currículum del Sr.
Joan Carrasco, perquè voldrien poder tenir la pàgina actualitzada.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas indicant que creu haver-la enviada, la foto, però que ho
repassarà.
Intervé el Sr. Servera Moreno que la foto rebuda és del Sr. Carrasco però quw no té la
configuració adequada per publicar.
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SOBRE ELS SENYALS LLUMINOSOS DE PAS DE VIANANTS
5.17 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Hem observat que els darrers mesos s’han
instal·lat diversos senyals lluminosos indicant la presència d’un pas de vianants. Quants se
n'han instal·lat i quin cost han tingut?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: De moment, se n'han instal·lat deu i han tingut un cost
aproximat d'uns 5.600 euros.
5.18 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quin pressupost destinaran per instal·lar
aquest tipus d’elements de seguretat el 2016?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: Dins el pressupost del 2016 l'import destinat per a aquest
tipus de senyals és de 6.000 euros.
5.19 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quin criteri s’ha seguit per instal·lar-les als
llocs on s’han instal·lat?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: Són les zones educatives, i les zones esportives on hi ha
activitat nocturna (la zona esportiva del polígon i la de l'annex del Josep M. Quadrado), i
per completar les actuacions relacionades amb la implementació del carril velo de l'avinguda
de Calespiques, per tal de millorar-ne la seguretat.
5.20 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Tenen alguna planificació per a la seva
instal·lació?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: Sí. Ara hi queda acabar de posar alguns senyals a la
zona dels camps de futbol.
DEL PINTAT I REPINTAT DELS SENYALS VIARIS AL PAVIMENT.
5.21 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Hem vist que a la rotonda del Cavall s’han pintat
nous senyals viaris, indicant fins i tot un doble carril a un costat de la rotonda. Ens poden
indicar quin informe tècnic, o quins criteris han seguit per pintar aquestes marques
viàries de la rotonda del Cavall?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: Un informe de Policia fet pels agents M050061 i M030060
de data del 13 d'octubre de 2015, i que van registrar dia 9 de novembre de 2015.
5.22 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quina planificació segueixen per al repintat
dels senyals viaris al paviment? "
Respon el Sr. Baradad Baldomà: L'objectiu de l'àrea de mobilitat el 2016 és pintar el nucli
de Ciutadella.
• Durant el mes de maig i en torn de nit, repintar vies que no es poden fer de dia per
les molèsties que generarien.
• Durant el mes de maig i la primera setmana de juny, pintar zones del nucli urbà
durant el dia. Al final d'agost, principi de setembre, pintar les zones escolars.
• Durant l'octubre i el novembre, seguir repintant el nucli urbà de Ciutadella i,
segurament també, s'hauran de fer algunes tandes de nit; i fins al mes d'octubre no
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•

es decidirà quines setmanes seran.
Durant 2017 i 2018, voldran repintar les urbanitzacions.

6. Preguntes del Grup Municipal Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
amb registre d'entrada 007858 de 18 de maig de 2016, que, copiades literalment, diuen:
DE LES CAROTES DE SANT JOAN
6.1 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Des de fa uns anys una de les carotes indultades a cada
edició de les festes de Sant Joan es cedida a l'Ajuntament. De quin any exactament?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Des de l'any 1973.
6.2 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Aquestes carotes són inventariades i dipositades en el
museu municipal del Bastió de sa Font?
6.3 Quantes carotes hi ha inventariades i dipositades actualment al Bastió de sa Font?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: El caixer senyor del bienni designa un artista perquè pinti
les vuit carotes, que formaran part dels Jocs des Pla, dues de les quals seran indultades; una
serà propietat del caixer senyor i l'altra és donada a l'Ajuntament, que es diposita al Museu,
on és inventariada, per tal de passar a formar part del fons d'objectes arqueològics i
etnològics que hi són custodiats al mateix. Cada carota té un número d'inventari del Museu i
una fitxa pròpia de catalogació amb les seves dades. No se sap exactament en quin moment
es van començar a dipositar les carotes al Museu, però, actualment, n'hi ha 37
d'inventariades de diferents anys. Posa a disposició del Sr. Triay el llistat corresponent.
Intervé el Sr. Triay Lluch i indica que des de l'any 1973 cap aquí serien 43. Demana si n'hi
manquen; a la qual cosa respon el Sr. Juaneda Mercadal que sí, indicant que les que hi falten
són les dels anys 1981, 1982, 1988 i 1991, i confirma que de l'any 1992 fins a l'any actual no
n'hi manca cap. Especifica que de l'any 73 al 77 només n'hi ha una d'inventariada.
Intervé la Sra. Alcaldessa per dir que en el despatx d'Alcaldia ella s'hi va trobar tres carotes i
que, per no tenir-les sota la seva responsabilitat, va donar instruccions al cap de Protocol per
tal que fossin incorporades al Museu; tot açò per fer evident que no és d'estranyar que a
l'inventari no hi siguin totes.
Intervé el Sr. Triay Lluh per matisar que aquestes, però, no estaven desaparegudes, com les
set altres anys que sí que hi estan.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal per explicar que s'ha esbrinat que des que el fons de les
carotes està ubicat en el bastió de sa Font, és a dir, des que el Museu està ubicat en el bastió
de Sa Font, és de llavors que s'ha fet un inventari correcte de totes les carotes.
DE L'EXPEDIENT DE L'ESMERALDA PARK
6.4 Pregunta el Sr. Triay Lluch: El 12-09-2015 apareixia per premsa que el complex
d'apartaments Esmeralda Park, al marge de no comptar amb la pertinent llicència turística i
de no complir amb els requisits per poder-la obtenir, tampoc disposa de la llicència municipal
d'activitats. Per tot açò, l'Ajuntament va ordenar el tancament de l'establiment, i li va donar un
termini màxim de 48 hores. Hi ha en l'actualitat cap expedient obert en aquest complex?
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En quin estat es troba?
Respon la Sra. Marqués Seguí que es va fer la incoació, dia 7 de setembre amb el número
7954, dia 24 d'abril es va enviar la proposta de l'instructor com a infracció greu, i dia 27
(d'abril) se'ls va fer la resolució desestimatòria del recurs de reposició.
D'UNA CONSTRUCCIÓ IL·LEGAL A UNA ZONA VERDA MUNICIPAL
6.5 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Quan l'Ajuntament té coneixement que qualsevol ciutadà
infringeix la normativa urbanística dins la propietat, se li imposa una sanció; però molt més
greu que construir il·legalment dins la seva propietat és construir il·legalment dins les
propietats alienes i més si aquestes són propietat de l'Ajuntament. A l'acta del Ple de dia 1104-2013, consta, textualment, que des d'UPCM es manifestava: «Nosaltres consideram que
si hi ha un ciutadà que ha fet una obra sense permís dins ca seva, se li obre un expedient
sancionador; per tant, més se li ha d'obrir a un ciutadà que ha fet una obra sense permís dins
una propietat que no és seva, o en aquest cas de l'Ajuntament. A la mateixa acta consta que
el que en aquells moments era regidor d'Urbanisme, entre altres coses, va assegurar que
s'obriria l'expedient sancionador al complex d'apartaments que havia comès les infraccions
en un terreny de l'Ajuntament, que havia envaït i usurpat espais públics qualificats de
«sistema d'espais lliures, parcs i jardins»; i va dir, textualment, que ho faria «quan sigui el seu
moment oportú, però s'obrirà» i que «hem pres la decisió d'obrir-lo d'aquí a unes setmanes».
A pesar de tot açò, a l'acta del Ple celebrat 21 mesos després, el 15-01-2015, consta que, a
la pregunta «Han trobat el moment oportú per obrir aquest expedient que va assegurar que
s'iniciaria davant el ple de l'11-04-2013?», el mateix membre de l'equip de govern (el Sr.
Sampol) que havia assegurat que l'expedient s'obriria en unes setmanes va contestar:
«Encara no l'hem obert.» Finalment, el 23-01-2015 es va arribar a obrir l'expedient que,
segons les nostres notícies, encara no s'ha conclòs, quan han passat més de tres anys des
que es va detectar l'envaïment de la parcel·la municipal. En quin estat es troba la
tramitació de l'expedient en aquests moments?
Respon el Sr. López Bosch: Com que ha passat més d'un any d'ençà que es va iniciar, i no
s'ha resolt, s'haurà de procedir a la caducitat del mateix i s'haurà d'incoar de nou.
A l'empara del Reglament Orgànic Municipal, demana per fer dues preguntes de viva veu.
6.6 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Acaba dia 8 el contracte del treballador que exerceix les
funcions de llacer?
Respon el Sr. Salord Justo: Sí.
6.7 Pegunta el Sr. Triay Lluch: Quin dia està previst que es realitzin les proves de
selecció per cobrir la plaça o exercir les funcions de llacer?
Respon el Sr. Salord Justo: Estan penjades les bases, se n'ha fet publicitat i no està
determinat el dia de la realització de les proves.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que diu que les bases posen que fins al dia 8 es podrà presentar la
documentació i que, per tant, les proves seran posteriors.
6.8 Pegunta el Sr. Triay Lluch: No troba que seria ideal haver-ho combinat de manera que
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no ho fos?
Respon el Sr. Salord Justo: Les coses han vingut d'aquesta manera, s'han presentat les
bases a la Junta de Govern, i, entre la publicació i tot, el temps se'ls ha tirat al damunt.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Vol incidir que el temps se'ls ha tirat al damunt perquè des que
aquest equip hi és, s'han fet moltes bases (arquitectes, interventor, porters per passar a
subalterns recursos humans), i el tècnic de Recursos Humans està de baixa, i s'ha passat un
mes sense cap tècnic. Tot açò per fer evident al Sr. Triay que s'han publicat moltes bases i
molts nous llocs de treball, que s'han donat circumstàncies que no s'havien donat en altres
moments. Que no era solament fer les bases de llacer, que també estava prevista.
Intervé el Sr. Triay Lluch indicant que els ha passat en altres ocasions, com amb l'instructor
de multes, i que van arribar a caducar multes.
Intervé la Sra. Alcaldessa i confirma que, quant al lloc de la instructora de multes, és perquè
la persona que ara duu Recursos Humans era l'anterior instructora de multes.
Intervé el Sr. Triay Lluc, que diu que des que va anar a Recursos Humans, van estar molts
mesos a nomenar-ne un de nou; i creu que el que és diligent, en el tema del llacer, és que les
proves haguessin estat fetes abans de dia 8 per tal de continuar donant el servei. Li recorda
que les administracions han de complir el principi d'eficàcia.
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, certific.
La secretària,

Vist i plau
L'alcaldessa
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