AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2016
Caràcter: ordinari
Dia: 16 de juny de 2016
Hora: de 19 a 20.45 h, en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta : Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)
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Regidora:
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Regidor:
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Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Juan Andrés García Corro
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
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)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)
(UPCM)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Hi assisteixen tots.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 21 de gener de 2016.
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Proposta d'aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Associació Leader Illa
de Menorca (exp. 2016/003088).
4. Proposta de donar suport a la comunitat educativa de Menorca quant a la petició a la
Conselleria d'Educació d'un docent per a donar suport als infants amb trastorns de
l'espectre autista (TEA), (exp. 2016/005168).
5. Proposta d'aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Assessor de
la Fundació Ciutadella Cultura (exp. 2016/005077).
6. Proposta d'aprovació de la rectificació de l'Inventari Municipal consolidat de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca el 31-12-2015 (exp. 2016/005468).
7. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) en
què es demana que es facin complir cinc acords ferms de plens d'anys anteriors:
sobre el pàrquing de l'Estació Marítima, sobre la constitució de la Junta Municipal de
Cementeris segons el reglament vigent, sobre el carril velo entre el centre del Canal
Salat i la Sala Multifuncional, i sobre la revisió d'actes administratius de Sanitat (exp.
2016/005251).
8. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 21 de gener de 2016
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de dia 21 de gener de 2016.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, es passa l'acta a votació, que s'aprova per unanimitat (21
vots).
2. Comunicacions d'Alcaldia
Es dóna compte de les comunicacions d'Alcaldia següents:
2.1. Relació de factures número 10/2016 de crèdit reconegut (exp. 2016/004626).
«Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 25-05-2016, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
'ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 10/2016 de crèdit reconegut.
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INFORME: Vista la relació de factures número 10/2016 de crèdit reconegut per un import brut
de 8.039,15 € (import líquid de 7.479,14 €);
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.
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.2. Relació de factures número 11/2016 de crèdit reconegut (exp. 2016/005129)
«Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 8-06-2016, a proposta del regidor delegat
de Serveis Econòmics va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
'ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 11/2016 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 11/2016 de crèdit reconegut per un import brut
de 13.336,58 € (import líquid de 14.310,29 €);
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.'
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.3. Relació de factures número 12/2016 de crèdit reconegut (exp. 2016/005451)
«Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 15-06-2016, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
“ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 12/2016 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 12/2016 de crèdit reconegut per un import brut
de 4.735,24 € (import líquid de 5.412,71 €);
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:
3

Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.”
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.4. Resolució d'Alcaldia número 000060 de 2016 (exp. 2015/006005).
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 000060 DE 2016
Atès que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de dia 10 de juliol de 2015, al punt
4, va acordar la determinació del règim de retribucions econòmiques, dels drets de
concurrència efectiva a les sessions d'òrgans col·legiats i de les indemnitzacions dels
membres de la corporació (exp. 2015/005922);
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de dia 17 de setembre de 2015, al punt
2, va acordar canvis en el règim de retribucions dels membres de la corporació municipal
(2015/005922);
Atès que, d'acord amb el disposat a l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, correspon al president de la corporació la determinació dels
membres d'aquesta que realitzaran les funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial en
aquesta alcaldia;
Atesa la renúncia de la Sra. Carolina Cerdà Pons com a regidora de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca en el Ple en sessió ordinària de dia 21 d'abril de 2016, que exercia el
càrrec amb una dedicació del 33 % de la jornada amb competències relatives a SERVEIS
SOCIALS, PATRONAT MUNICIPAL DE L'HOSPITAL I COOPERACIÓ;
Atesa la presa de possessió de la Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès com a regidora del
Grup Municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) en el Ple en sessió extraordinària
de dia 2 de juny de 2016, en substitució de la Sra. Carolina Cerdà Pons, i que està d'acord a
exercir la mateixa dedicació i les mateixes competències;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Delegar a la regidora Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en les matèries
relatives a SERVEIS SOCIALS, PATRONAT MUNICIPAL DE L'HOSPITAL I COOPERACIÓ.
SEGON: Aprovar la dedicació de la Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès en un 33 % de la
jornada sencera, i percebre en concepte de retribucions la quantia bruta mensual de 696,30 €
per 14 pagues (2 extres els mesos de juny i desembre), segons l'acordat pel Ple de
l'Ajuntament en sessió extraordinària de dia 10 de juliol de 2015 i modificat pel Ple en sessió
ordinària de dia 17 de setembre de 2015.
TERCER: Procedir a la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) d'acord amb l'article 44.2 del ROF i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que se celebri.»
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2.5. Resolució d'Alcaldia número 000062 de 2016 (exp. 2015/005921)
"RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000062 DE 2016
Atès que la senyora Maria Gràcia Mercadal Marquès va prendre possessió del càrrec en el
Ple extraordinari de dia 2 de juny de 2016 com a regidora del Grup Municipal del Partit
Socialista Obrer Espanyol (PSOE) a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en substitució
de la Sra. Carolina Cerdà Pons, per renúncia;
Atès que, d'acord amb l'article 125 c del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals (ROF) i l'article 94 del Reglament orgànic municipal (ROM),
l'adscripció a les comissions informatives es realitzarà mitjançant escrit del portaveu dirigit a
l'alcalde o president, i se'n donarà compte al Ple;
Vist l'escrit del portaveu del Grup Municipal Socialista (PSOE), la senyora Noemí Camps
Villalonga, amb registre d'entrada 009114, de dia 10 de juny de 2016, en què es proposa
designar la regidora en representació d'aquest grup a la Comissió Informativa
Socioeducativa, així com es detalla a continuació:
COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIOEDUCATIVA
PSOE (1)
TITULAR: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
SUPLENT: Sr. Juan Andrés García Corro
Atès que correspon a l'Alcaldia el nomenament de la representació o participació en diferents
òrgans d'àmbit local i ens on l'Ajuntament ha d'estar representat;
ÀREA SOCIOEDUCATIVA
CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE L'HOSPITAL
Presidenta (PSOE): Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
CONSELL MUNICIPAL D'ACCIÓ SOCIAL
PSOE (1)
TITULAR: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
SUPLENT: Sr. Juan Andrés García Corro
ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA
Un regidor de l'equip de govern: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES EDUCATIUS
Col·legi Públic Pere Casasnovas
TITULAR: Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
SUPLENT: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Presidenta: Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Regidora equip de govern: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
SUPLENT: Sra. Noemí Camps Villalonga
FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ
TITULAR: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
SUPLENT: Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA
TITULAR: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
SUPLENT: Sergio Servera Moreno
COMISSIÓ ASSESSORA EN MATÈRIA DE MOBILITAT REDUÏDA
Presidenta: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES INFANTILS
Com a regidora de l'Àrea Socioeducativa a:
TITULAR: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
SUPLENT: Sra. Laura Anglada Seara
COMISSIÓ ASSESSORA DE PERSONES GRANS
Presidència: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
COMISSIÓ MUNICIPAL D'ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS
Presidenta: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
PLE DEL CONSELL DE SERVEIS SOCIALS DE MENORCA
TITULAR REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
PLE DEL CONSELL ASSESSOR DE LA GENT GRAN DE MENORCA
TITULAR REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
FÒRUM D'IMMIGRACIÓ DE MENORCA
REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA
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VOCAL REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la substitució de la representació del Grup Municipal Socialista (PSOE) de
la Sra. Carolina Cerdà Pons a la Comissió Informativa Socioeducativa per la Sra. Maria
Gràcia Mercadal Marquès.
SEGON: Nomenar la Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès als òrgans i ens que s'han detallat
als antecedents d'aquesta resolució.
TERCER: Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.
QUART: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).”
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d'aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Associació Leader
Illa de Menorca (exp. 2016/003088)
Es dóna compte d'una d'Alcaldia, de dia 17 de maig de 2016, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 2 de juny de
2016, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 2 reserves de vot (PP i UPCM), que, copiada
literalment, diu:
"ASSUMPTE: Aprovació de la modificació dels estatuts de l'Associació Leader Illa de
Menorca
Atès que en data del 13-09-2001, es constituí l'Associació Leader Illa de Menorca, integrada
per 34 socis representatius dels 8 ajuntaments de l'illa, del Consell Insular de Menorca i de la
majoria de les entitats privades representatives del món associatiu i relacionades amb el
desenvolupament rural (cooperatives, associacions de defensa de les races autòctones, les
OPA, confraries de pescadors, etc...) amb l'objectiu principal de gestionar els ajuts Leader al
Desenvolupament Rural a l'illa de Menorca;
Atès que es planteja ara la modificació dels Estatuts atesos els motius següents:
- Adaptació a la nova legislació vigent.
- Atès que la Unió Europea va publicar el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del 17/12/2013
que regula el conjunt de les ajudes de la UE per al nou període de programació 2014/2020.
- Atès que la Unió Europea va publicar el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del 17/1/2013
que regula les ajudes dins el marc del FEADER.
- Atès que el Govern de les Illes Balears va presentar dins l'any 2015 el «Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020» (PDR), aprovat per la Comissió el
dia 17/11/2015;
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Atès que el 5-04-16 l'Associació Leader Illa de Menorca ha comunicat a aquesta entitat que
l'Associació ha aprovat una modificació dels seus estatuts, de la qual cosa es va informar en
l'assemblea celebrada en data 4-03-16;
Atès que, amb posterioritat a l'acord del 4-03-16, de l'Assemblea de l'Associació Leader Illa
de Menorca, per la qual es va aprovar la modificació dels estatuts, s'han detectat diversos
errors o inconcrecions, que es considera necessari corregir;
Atesa l'esmena dels errors o les inconcrecions abans esmentats, en data del 6-05-16,
l'Associació ha aprovat la modificació dels Estatuts de l'Associació Leader Illa de Menorca;
Atès que, com a membre de l'Associació, s'ha de procedir a l'aprovació de la modificació dels
estatuts, tal com es proposa, acord que haurà de ser adoptat pel Ple mitjançant el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres;
És per tot l’anteriorment exposat, i en virtut de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia
per la legislació de règim local, que
PROPÒS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l'Associació Leader Illa de
Menorca, que restarien tal com s'adjunta com annex a la proposta.
SEGON. Exposar al públic l'expedient per un termini de trenta dies comptats des de l'endemà
del dia que es publiqui el corresponent edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas
de no presentar-se al·legacions o suggeriments, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
aleshores provisional, es comunicarà a la presidència de l'associació i es publicarà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears l'acord d'aprovació definitiva de l'expedient, juntament amb
el text íntegre dels estatuts modificats."
Intervé la Sra. Alcaldessa, que procedeix a la lectura de la proposta i afegeix que en els
Estatus de l'Associació Leader Illa de Menorca els fins d'aquesta associació, entre d'altres,
són:
•
•
•
•
•
•

Fomentar i potenciar la promoció i el desenvolupament, de l'illa de Menorca amb
l'objectiu de millorar les possibilitats de creixement i desenvolupament de les zones
rurals i costaneres.
Promocionar l'economia rural i costanera, i en particular de l'activitat agrària,
ramadera, pesquera, aqüícola, silvícola ambiental, i totes aquelles activitats
relacionades amb els sectors socioeconòmics de l'illa de Menorca.
Promoure, assessorar i desenvolupar projectes o estudis d'investigació sobre
aspectes socials, econòmics, històrics, culturals, mediambientals.
Accions i iniciatives de conservació i millora del medi rural i marí.
Gestionar fons públics i privats que es consideren estratègics per al
desenvolupament de l'illa de Menorca i que tenguin entre els seus objectius els fins
de l'associació.
Elaborar, redactar, executar i finançar el control de programes de desenvolupament
local d'incidència a la zona.
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Intervé el Sr. Pons Anglada, que comunica que el grup popular farà un vot d'abstenció, a
instàncies d'una pregunta que es va fer a una Comissió Informativa, a la qual aquesta
proposta va entrar per urgència, i després de l'explicació del responsable que era una qüestió
de tràmit per a l'adaptació a lleis superiors. Continua i exposa que a la seva pregunta de si hi
havia alguna altra modificació, se'ls va contestar que s'aprofitava per donar entrada a altres
entitats que no estaven incloses dins l'associació Leader; entre algunes, es va parlar de
l'IME. Considera el seu grup que hi ha algunes modificacions que sí que poden ser
considerades per adaptar l'associació a la nova legislatura, però d'altres s'han fet a criteri
dels actuals membres, dels actuals rectors i, en aquest cas, del Consell Insular, que és el que
n'exerceix la presidència. Considera que és una voluntat política de qui està en el govern. Fa
esment de la circumstància que s'hagués presentat per urgència el mes de març i que sigui
al Ple de juny que s'aprovi.
Intervé la Sra. Alcaldessa i explica que hi va anar el mes de març perquè s'havia fet una
primera assemblea, on s'hi havien duit uns estatuts, i el fet era que s'havien d'aprovar en un
breu termini de temps, i per açò es va dur al Ple per urgència. Explica també que, abans del
ple, es va rebre un correu on s'indicava que hi havia uns punts per modificar; i que, per tant,
no es dugués a aprovació. Es va tornar a fer una assemblea, es van modificar els punts.
Respecte al tema de l'IME, comentar que quan es va fer l'assemblea s'hi va proposar la seva
inclusió, i així es va aprovar.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per tretze (13) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 3 GxC): els del Sr. José Antonio JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta MARQUÈS
SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ BOSCH, del Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ, de la Sra. Laura
ANGLADA SEARA, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés GARCÍA
CORRO, de la Sra. María Gracia MERCADAL MARQUÉS, del Sr. Joan SALORD JUSTO, de
la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO, del Sr.
Sebastià SERVERA MOLL i de la Sra. Alcaldessa; i vuit (8) abstencions de vot (6 PP i 2
UPCM): els 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, del Sr. Juan TRIAY
LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS.
4. Proposta de donar suport a la comunitat educativa de Menorca quant a la petició a la
Conselleria d'Educació d'un docent per a donar suport als infants amb trastorns de
l'espectre autista (TEA), (exp. 2016/005168)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei d'Educació i Convivència
de l'Àrea Socioeducativa, de dia 2 de juny de 2016, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 3 de juny de 2016, amb els vots a
favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1), del PP (2) i la reserva de vot d'UPCM (1), que,
copiada literalment, diu:
"ASSUMPTE: Donar suport a la comunitat educativa de Menorca en la seva petició d'un
docent per donar suport als infants amb TEA.
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Vist que han augmentat els infants afectats pels trastorns de l’espectre autista, el món
educatiu té clar que és un dels focus d’atenció i de dificultats que es viuen amb relació a
l’atenció a la diversitat a les escoles de Menorca;
Atès que els centres de Menorca creuen que és imprescindible comptar, d’una banda, amb
recursos humans suficients per atendre els infants i, de l’altra, assegurar el necessari suport
al professorat que n’assumeix el suport personal diari;
Atès que en el sistema educatiu la detecció i el diagnòstic no és sinó el primer escaló d’una
complexa tasca educativa que requereix coneixements i competències singulars en el
professorat;
Atès que la comunitat educativa de Mallorca compta amb el referent del Centre Gaspar
Hauser que, a més d’atendre directament bona part de la població afectada i especialment
els que presenten problemàtica més greu, dóna suport i orientacions a tot el professorat
implicat en aquesta problemàtica;
Vist que la comunitat educativa de Menorca no té en aquests moments cap docent que
constitueixi per la seva dedicació continuada i la seva formació una referència per al
professorat que assumeix el suport als infants amb TEA i a les seves famílies;
Atès que els centres i els diferents equips han sol·licitat a la Conselleria d’Educació que doti
l’illa de Menorca ja el curs 2016-17 d’un docent amb dedicació exclusiva per a donar suport a
la singularitat de les respostes educatives dels infants amb TEA i que garanteixi la necessària
orientació educativa al professorat i als orientadors implicats;
Atès que fins al moment no han tingut resposta;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Donar suport a la comunitat educativa de l'illa i sol·licitar a la Conselleria d’Educació que doti
l’illa de Menorca, ja el curs 2016-17, d’un docent amb dedicació exclusiva per a donar suport
a la singularitat de les respostes educatives dels infants amb TEA i que garanteixi la
necessària orientació educativa al professorat i als orientadors implicats.
No obstant açò, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervé la Sra. Benejam Bagur: Llegeix la proposta literalment i, abans d'arribar a la lectura
del que proposa aquesta, sol·licita fer-hi una esmena. On diu: «Atès que fins al moment no
han tingut resposta.», no és correcte, atès que s'ha rebut una resposta; encara que indica
que manté igual la proposta, ja que, no canvia quant a les necessitats que, ara per ara, té
Ciutadella respecte d'aquest tema.
Intervé la Sra. Alcaldessa per fer evident que la proposta, al final diu: «No obstant açò, la
Junta de Govern, amb el seu superior, criteri resoldrà.», quan hauria de dir «No obstant açò,
el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
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Intervé la Sra. Pericás Negrete: Indica que el seu grup hi donarà un vot favorable, atès que
és palesa la sol·licitud, per part dels treballadors d'Educació, de professionals per donar
suport als infants amb trastorns de l'espectre autista.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Exposa que el seu grup hi donarà un vot favorable, per tal que s'hi
posin els mitjans necessaris.
Intervé la Sra. Benejam Bagur: Agreix els vots i indica que anirà comunicant les passes que
s'aniran fent.
Acord
Es passa la proposta esmenada a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
5. Proposta d'aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Assessor
de la Fundació Ciutadella Cultura (exp. 2016/005077)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de l'Àrea
Socioeducativa, de dia 31 de maig de 2016, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 3 de juny de 2016, amb els vots a
favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1); i les reserves de vot del PP (2) i d'UPCM (1),
que, copiada literalment, diu:
"ASSUMPTE: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL
CONSELL ASSESSOR DE LA FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA
Vist que, en data del 10 de gener de 2008, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment els
estatuts de la Fundació Ciutadella Cultura, elevats a definitius mitjançant acord posterior del
Ple en sessió de 10 d’abril de 2008 (segons es transcriu al BOIB núm. 55 de 22 d’abril de
2008), entitat amb personalitat i capacitat jurídica pròpia i amb les següents finalitats:
a) La rehabilitació, la gestió i l’explotació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca.
b) La construcció i la rehabilitació de teatres i d’altres equipaments culturals, de titularitat
pública o de titularitat privada, per als quals l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca hagi
acordat la gestió.
c) La gestió i l'explotació de teatres i d’altres equipaments culturals, de titularitat pública o de
titularitat privada, per als quals l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca n'hagi acordat la
gestió.
d) El foment i la promoció de les activitats culturals, a Ciutadella i a la resta del territori de les
Illes Balears, i en especial la creació i la formació artística que es produeixi a Menorca.
e) El foment de la participació ciutadana en el desenvolupament cultural del municipi, i
l’accés dels ciutadans a les diverses manifestacions artístiques que es promoguin des de la
Fundació.
f) La coordinació de l’activitat artística promoguda per la Fundació amb les actuacions que es
duguin a terme per part d’altres persones i d'entitats amb la mateixa finalitat;
Vist que l’article 24 dels Estatuts de la Fundació Ciutadella Cultura fan esment de la
naturalesa i la composició del Consell Assessor, format per les persones i entitats que formen
part de les comissions municipals de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella:
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Vist que, una volta dissolt el Consell Municipal de Cultura, i, per altra banda, creades la
Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella i la Comissió Municipal d’Arts
Plàstiques de Ciutadella, es va considerar que al Consell Assessor de la Fundació Ciutadella
Cultura s'hi havien d’integrar els membres de les antigues comissions Musical i de Teatre i
Espectacles del Consell Municipal de Cultura i, per tant, aquestes entitats són les que van
passar a formar part del Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura;
Vist que en aquests moments l’Ajuntament de Ciutadella vol que la cultura sigui un element
de major cohesió social i donar un nou enfocament a la política cultural del nostre municipi;
Vist que, en aquest sentit, vol que s’estableixi una nova dinàmica més transversal entre
l’administració i les diferents entitats i, per tant, creu convenient fer una passa més en el
sentit d'integrar el Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura no només l'àmbit de la
música, del teatre i dels espectacles, sinó també altres entitats o persones que formin part de
l'àmbit de les arts plàstiques i del patrimoni històric i/o cultural, com poden ser les entitats o
les persones que componen la Comissió Municipal d'Arts Plàstiques de Ciutadella i la
Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella;
Vist que el Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura s’estructura com un
organisme de caràcter consultiu que es regirà pel que disposi aquest reglament i actuarà sota
la tutela de la Fundació Ciutadella Cultura, a la qual correspon vetllar perquè s’aconsegueixin
els fins previstos;
Vist que, amb aquests canvis, es té la intenció que el Consell Assessor de la Fundació
Ciutadella Cultura sigui l’organisme de participació ciutadana de tots els col·lectius, les
entitats i associacions culturals de la nostra ciutat, el regidor que subscriu
PROPOSA:
Per les motivacions esmentades més amunt, que el Ple de l'Ajuntament acordi:
1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Assessor de la Fundació
Ciutadella Cultura, que s'hi adjunta.
2. Publicar l'acord d'aprovació inicial d'aquest reglament al BOIB per tal que a partir del dia
següent d'aquesta publicació s'obri el període d'informació pública durant el termini d'un mes,
en el qual es podran presentar al·legacions per part de qualsevol ciutadà.
3. Sol·licitar el preceptiu informe a l'Institut Balear de la Dona.»
Intervé la Sra. Camps Villalonga, que llegeix íntegrament la proposta.
Intervé la Sra. Bagur López, que diu que el seu grup entén la proposta i veu adient l'entrada
en aquesta fundació de les arts visuals i el patrimoni històric i cultural, ampliar el concepte, i
l'ampliació beneficiarà de la visió de la cultura com un element de major cohesió social.
Encara que, diu, s'ha tardat un any a donar aquest nou enfocament a la política cultural del
municipi. Confirma que el seu partit estarà atent en aquesta política, ja que encara no han
vist prou aquest projecte cap als sectors culturals. Així mateix, posa de manifest que
consideren irregular la creació d'una comissió assessora, que es troba sota la tutela de la
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Fundació, sense que el patronat de la Fundació s'hagués reunit. Fa referència que als
estatuts, a l'article 24.3, es diu que correspondrà al Patronat fixar el nombre màxim i la
designació dels membres del Consell Assessor. Continua i exposa que creuen que aquest
tràmit primer hauria de passar pel Patronat. Saben de la urgència de la posada en marxa
d'aquesta fundació i fa palès que en un any de mandat Ciutadella ja hauria pogut tenir un poc
més d'activitat des de la Fundació, i que les línies culturals, una política patrimonial i cultural
valorassin la cultura com un element de dinamització social i econòmic. Per tots aquests
motius, i per la lentitud en la gestió cultural, confirma que el vot del seu grup serà d'abstenció.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que indica que el seu grup hi farà un vot favorable, encara que
considera que la lentitud d'aquesta fundació, creada l'any 2008, en diferents legislatures, ha
estat una constant. També considera que s'han fet algunes gestions incorrectes, i posa
d'exemple que el 2014 es va nomenar un gestor de la fundació, quan les competències de la
fundació implicaven elevar la seva proposta al Ple, no de nomenar.
Intervé la Sra. Camps Villalonga, que vol agrair el vot favorable d'UPCM. Comenta al grup
Popular que ells van assistir a la reunió amb totes les entitats, i explica què es va fer perquè
actualment no hi ha cap òrgan que les aglutini, necessitat que s'havia constatat des dels
inicis de la legislatura. Insisteix que, com ja els va contestar en un anterior ple, hi ha
liquidacions pendents des del 2011, la qual cosa no és un tema de voluntat política, sinó un
tema tècnic. Exposa que la primera reunió que es farà amb la Fundació serà per constituir els
altres òrgans, i després s'elevarà la proposta de les liquidacions. Com ja va quedar clar en
una de les reunions amb les entitats, la Fundació té dos objectius: liquidar els exercicis
anteriors i elaborar una pla d'acció. Quant al tema de no convocar el patronat, diu que els
patrons hi eren presents a les reunions amb les entitats, i s'està fent feina paral·lelament per
tal de donar agilitat.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per quinze (15) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els del Sr. José Antonio JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta
MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ BOSCH, del Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ, de la
Sra. Laura ANGLADA SEARA, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés
GARCÍA CORRO, de la Sra. María Gracia MERCADAL MARQUÉS, del Sr. Joan SALORD
JUSTO, de la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO,
del Sr. Sebastià SERVERA MOLL, del Sr. Juan TRIAY LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS
i de la Sra. Alcaldessa; i sis (6) abstencions de vot (PP): els 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 i del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO.
6. Proposta d'aprovació de la rectificació de l'Inventari Municipal consolidat de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca el 31-12-2015 (exp. 2016/005468)
Prèviament al debat, es passa a votació la ratificació de la inclusió del punt en l'ordre del dia
(d'acord amb l'article 53.3 del Reglament orgànic municipal), que s'aprova per unanimitat (21
vots), atès que la proposta no va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva. Es
tracta d'una proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics de l'Àrea d'Organització i
Seguretat Ciutadana, de dia 13 de juny de 2016, que, copiada literalment, diu:
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"ASSUMPTE: Aprovació de l'inventari municipal en data del 31-12-15.
Atès que l’empresa SILME SA ha lliurat els treballs relatius a la situació real de l’inventari
municipal el 31-12-15, es proposa que el Ple de l’Ajuntament acordi:
PRIMER: Aprovar la rectificació de l’inventari consolidat de l’Ajuntament reflectit en el resum
següent:

RESUM PER EPÍGRAFS
1. Immobles

AJUNTAMENTS

PMEI

PMH

CONSOLIDAT

70.690.675,13

435.716,28

2. Drets reals

0,00

0,00

0,00

0,00

3.
Mobles
històrics/artístics

0,00

0,00

0,00

0,00

23.820,26

0,00

0,00

23.820,26

951.646,30

0,00

66.794,97

1.018.441,27

0,00

0,00

0,00

0,00

5.663.349,38

164.151,55

1.378.373,85

7.205.874,78

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Valors mobiliaris
5. Vehicles
6. Semovents
7. Altres béns mobles
8. Béns i drets revertibles

77.329.491,07

599.867,83

123.375,76 71.249.767,17

1.568.544,58 79.497.903,48

SEGON: Aprovar l’inventari classificat comptablement segons el resum següent:
VALOR
Ajuntament
Patronat Hospital
Patronat E. Infantils

AMORTITZACIÓ

VALOR ACTUAL

77.329.491,07

1.285.577,03

51.418.417,54

1.568.544,58

64.123,09

188.604,74

599.867,83

17.661,79

295.361,36

TERCER: Trametre còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzada pel secretari i amb el
vistiplau de l’alcalde president, a la Delegació del Govern a la CAIB.»
Intervé la Sra. Alcaldessa. Diu que es passarà primer a l'aprovació per a la inclusió de la
proposta a l'ordre del dia. Tal com es va comunicar a la Junta de Portaveus, es duu en aquest
ple perquè el mes de juliol s'ha de retre comptes, i per poder-ho fer s'ha de tenir aquest tema
aprovat.
Es passa a aprovació la inclusió de la proposta a l'ordre del dia, que s'aprova per unanimitat
(21 vots).
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Intervé el Sr. López Bosch, que fa lectura de les dades generals de la proposta i posa de
manifest que hi ha hagut un increment, i fa una exposició de les dades que justifiquen aquest
increment:
- Increment a l'epígraf 1 de béns immobles (adquisició de terrenys i habitatges: terrenys de
Santa Rita, Hort des Llinyà, Zona verda del Canal Salat, terrenys de la piscina coberta).
- Millores que s'han duit a terme en edificis públics (col·legi Pere Casasnovas i Escorxador).
- Increment a l'epígraf 5 de vehicles, per a l'adquisició de vehicles (per a la Policia, i pel
servei de Cementeri).
- Increment a l'epígraf 7 de béns mobles (equips informàtics, bombes d'aigua, maquinària per
a l'Escorxador, petites adquisicions de maquinària per a la Brigada d'Obres).
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per tretze (13) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 3 GxC): els del Sr. José Antonio JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta MARQUÈS
SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ BOSCH, del Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ, de la Sra. Laura
ANGLADA SEARA, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés GARCÍA
CORRO, de la Sra. María Gracia MERCADAL MARQUÉS, del Sr. Joan SALORD JUSTO, de
la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO, del Sr.
Sebastià SERVERA MOLL i de la Sra. Alcaldessa; i vuit (8) abstencions de vot (6 PP i 2
UPCM): els 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, del Sr. Juan TRIAY
LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS.
7. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) en què
es demana que es facin complir cinc acords ferms de plens d'anys anteriors: sobre el
pàrquing de l'Estació Marítima, sobre la constitució de la Junta Municipal de
Cementeris segons el reglament vigent, sobre el carril velo entre el centre del Canal
Salat i la Sala Multifuncional, i sobre la revisió d'actes administratius de Sanitat (exp.
2016/005251)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), amb registre d'entrada 008715, de dia 2 de juny de 2016, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat —amb la votació prèvia de la seva inclusió
en l'ordre del dia per urgència, aprovada per majoria absoluta—, en sessió ordinària de dia 2
de juny de 2016, amb 1 vot a favor (UPCM) i 5 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i PP), que
traduïda al català, diu:
Hi ha diferents mocions aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Ciutadella que no s'han
materialitzat. Correspon a l'actual equip de govern fer complir els acords ferms del Ple que
encara no s'han executat, per la qual cosa insistim que es procedeixi segons el que disposen
tots els acords presos, entre aquests:
Acord ferm del Ple de març de 2010 d'aprovar una moció d'UPCM en el sentit “d'instar
Ports de les Illes Balears a restablir l'accés directe al pàrquing de l'estació marítima
des del moll comercial a través de la zona maritimoterrestre”. En el port de Ciutadella,
en la zona del moll comercial, existia un accés que comunicava el moll esmentat amb el
pàrquing de l'Estació Marítima. El pas que existia antigament s'ubica íntegrament en la zona
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maritimoterrestre, i en l'actualitat ha estat obstruït per mitjà d'un mur de blocs de formigó,
amb l'impediment de la comunicació directa amb el pàrquing des del port.
Acord ferm del Ple d'abril de 2010, amb l'acord de constituir la Junta Municipal de
Cementeris segons la composició prevista en el Reglament de cementeris vigent. Si bé
la Junta va arribar a constituir-se, no se'n va celebrar cap altra sessió ordinària, i la
convocada en tres vegades el febrer de 2011 va ser desconvocada en altres tantes ocasions;
i, en aquest moment, després de la formació de l'últim govern el 2015, tampoc s'ha constituït
encara.
Acord ferm del Ple d'abril de 2012 per a escometre les obres necessàries per a enllaçar
de la manera més econòmica possible el carril velo en el tram en què el circuit queda
interromput entre el Centre de Salut Canal Salat i la Sala Multifuncional, basant-se en
un projecte tècnic que consideri eliminar el mur de contenció.
Per a habilitar el tram de carril velo en aquest tram de 90 metres de longitud no cal fer cap
mur de contenció; per la qual cosa el preu aproximat de les obres consistents en l'aportació
de rebliment i piconament de materials, una solera de formigó i barana rústica en fusta
d'ullastre podria estar entorn dels 15.325 euros.
Acord ferm del Ple de juliol de 2015 d'acordar la revisió dels actes administratius que
es troben en l'expedient 2175 de l'Àrea de Sanitat i el Decret de Sanitat 213 de 2015, i
d'estudiar-ne l'abast de les conseqüències jurídiques de la nul·litat o anul·labilitat.
Acord ferm del Ple de juliol de 2015 d'acordar que es revisi el Decret de Sanitat 214 de
2015 i se n'estudiï l'abast de les conseqüències jurídiques de la nul·litat o anul·labilitat.
Raons per les quals el Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella presenta al Ple la
moció següent:
Que es facin complir aquests acords ferms del Ple, que es tornin instar els organismes
competents quan escaigui, que es materialitzin com més prest millor els que són
competència directa de l'Ajuntament de Ciutadella i que també es procedeixi de la mateixa
manera amb qualsevol altre acord plenari aprovat i no executat.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que llegeix íntegrament la proposta.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que confirma que es donarà un vot favorable en aquesta moció,
atès que considera que entra dins les seves obligacions. Fa referència a cada un dels acords
tractats a la proposta, per tal de deixar palesa la seva situació actual.
Aparcament de l'estació marítima: Llegeix la resposta d'un missatge correu enviat al gerent:
«Actualment l'accés no es troba restablert, continua ocupat pels veïns amb un mur i una
porta que van construir envers l'any 2003. En un cert moment Ports va fer una actuació per
recuperar l'ús públic d'aquest accés; però, per manca de formalismes administratius, aquesta
acció va ser sancionada per decisió judicial. A dia d'avui tenim previst reprendre aquest
objectiu, seguint les passes administratives necessàries i poder tornar l'accés a l'ús públic. Es
tracta d'incoar un expedient de recuperació possessòria que no sembla que hagi de suposar
cap dificultat, i amb açò és amb el que estarem fent feina.» Ofereix al Sr. Triay la possibilitat
de passar-li el missatge de correu a ell.
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Junta Municipal de Cementiris: expressa que amb el Sr. Salord s'ha tractat aquest tema, que
ara que s'ha recuperat la competència de gestió del Cementeri, seria important tenir activa la
Junta i reunir-la per donar-li un nou enfocament, atesos els canvis succeïts i la nova situació
actual. Explica que s'està pendent que els Serveis Jurídics de l'Ajuntament indiquin que es
pot fer en aquest sentit i com es podria gestionar el servei. Aquest seria el motiu que fins ara
no s'hagi posat en marxa.
Carril velo: Fa evident que els doblers generats de quan la LOUS va permetre poder
legalitzar alguns edificis en rústic, es poden gastar en unes coses molt concretes. Explica
que s'ha de decidir en què es creu important destinar aquests doblers, i una de les
probabilitats era aquest carril velo. S'ha fet, explica, una primera anàlisi topogràfica del
terreny, encara que remarcar que l'objectiu és que la voravia quedi bé, que hi hagi una
barana per llevar el perill, i aconseguir que el carril velo estigui continuat fins al Canal Salat.
Deixa constància que és un tema que l'equip de govern té damunt la taula i que creuen que
es podrà finançar amb els doblers de la LOUS.
Expedients de sanitat: pel que fa al tema de desratitzar, s'havia fet des de Secretaria un
informe, en data del 2 de desembre, per mor que s'havien de pagar els serveis. L'anterior
secretària va considerar que no era del tot coherent anar pagant serveis que no estaven
contractats, i a l'informe s'explica tot el procés dels diferents expedient que hi havia respecte
del tema. Confirma que passarà còpia de l'informe al Sr. Triay i a la resta de membres de
l'oposició.
Pel que fa l'altre tema, com que s'havien de pagar els serveis del camió de transport de la
carn de l'Escorxador, també hi ha un informe de Secretaria per poder abonar els serveis de
l'Escorxador, al mateix temps que reflecteix tot aquest procés. En lliurarà la còpia.
Respecte al tema del camió frigorífic comunica que no s'ha comprat el camió frigorífic, sinó
que s'ha fet un contracte menor fins al novembre, ja que a escala jurídica no es veu molt clar
el fet de separar el transport de la carn de la resta de l'Escorxador. Alhora que s'ha fet el
contracte s'està estudiant com s'ha de dur a terme aquest contracte. Explica que s'ha parlat
amb el Consell Insular, l'Ajuntament de Maó, la Cooperativa Agrària, els matadors, per mirar
de trobar una solució per l'escorxador de Ciutadella.
Intervé el Sr. Pons Anglada, que confirma que el seu grup farà un vot favorable, ja que els
acords de Ple s'han de respectar, tot i que entenen que en algunes ocasions hi hagi
dificultats. Explica que n'hi ha d'altres, d'acords de Ple, que no vénen inclosos en la moció
d'UPCM: com fomentar el turisme de creuers (que va ser aprovat en el Ple per majoria); la
dels patis interiors (que va ser aprovat en el Ple per majoria); millores en el port de
Ciutadella; seguiment de contractes i la periodicitat d'una sèrie d'informes pel tècnic (que s'ha
tractat en altres mocions i altres precs, que des de l'Àrea de Cultura se'ls havia manifestat
que no es pensava respectar aquest acord de Ple); punts de recàrrega elèctrica (una
convocatòria del Ministeri d'Indústria); millora d'il·luminació i estalvi energètic (convocatòria
del Govern Central). Fa explícit que aquests dos darrers ja no es podran complir, perquè ja
ha acabat el termini.
Intervé el Sr. Triay Lluch per indicar que el seu grup està d'acord amb el Sr. Pons, que s'han
de complir tots els acords, i que la moció que ells presenten abraça tots els acords de Ple
que no s'hagin duit a terme. Diu que la legalitat vigent especifica que els acords de Ple són
immediatament executius, i solament fa una única excepció quan parla que els acords
impliquin altres administracions. Agraeix les explicacions rebudes de la Sra. Alcaldessa i el
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seu grup municipal considera inaudit que Ports de les Illes Balears tengui una zona portuària
envaïda amb un accés bloquejat, per anar a un aparcament públic, des d'una zona pública
des de l'any 2003 i que solament hagi fet el que ha quedat dit al correu. Diu que Ports va
actuar, en aquell moment, per la via del hecho i no de derecho, i es va tirar baix el mur de
formigó, amb la qual cosa el tribunal no els va dir que no tinguessin raó de fons, però no es
poden fer les coses d'aquesta manera. Considera que 13 anys són suficients per restablir-ho.
El seu grup considera greu aquesta inacció per part d'una administració, davant l'ocupació
d'un bé comú.
Pel que fa al tema de la Junta Municipal del Cementeri, considera que està molt bé que
s'hagi d'adaptar a les noves circumstàncies, però aquestes hi són des d'abans de l'inici
d'aquesta legislatura; hi són des del moment que es va rescindir el contracte a la
concessionària. Posa de manifests que l'any 2010, amb un govern PSOE-PSM, es va
anunciar la constitució de la Junta i es va fer una primera reunió, i el novembre del 2011 el
PP va dur a Ple una proposta sol·licitant la constitució de la Junta; el regidor del Cementeri
pretenia incloure-hi la concessionària, cosa a la qual es van oposar frontalment UPCM i
l'Associació per a la Defensa de la Propietat. Així mateix, considera que ja ha passat prou
temps per posar en marxa la Junta de Cementeris.
Pel que fa el tercer punt, estan totalment d'acord a no gastar per fer un mur de contenció per
al tram de carril velo esmentat. Referent als punts quart i cinquè, confirma que quan hagin
vist els informes ja es pronunciaran.
Respecte del tema del camió frigorífic, matisa que el seu grup no parlava de comprar un
camió, sinó de fer els estudis necessaris en vista que el lloguer en un període inferior a un
any havia costat més de quinze mil euros.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que indica que, respecte de les mocions del PP, s'ha instat a Ports
pel tema de les millores i ja s'estan fent algunes actuacions quant a infraestructures (s'ha
pintat el pont del port vell, al port nou s'han posat arbres i lluminàries, s'ha eixamplat l'entrada
per facilitar-hi la circulació dels camions, s'està fent un estudi per tal de millorar el tema de
desembarcar quan fa segons quins vents, s'està redactant un projecte que inclou el tema de
clavegueram per la part dels vianants en el port); i que, per tant, aquest acord de Ple s'ha
complert. Respecte del tema dels creuers, es va demanar que aquests poguessin arribar en
condicions; i s'ha construït, en el port vell, una passarel·la per poder desembarcar les
barques que arriben dels creuers.
Respecte de la resta, hi ha unes esmenes que va afegir l'equip de govern, que s'estudiaria i
que, si era possible, es faria.
Intervé el Sr. Pons Anglada, que confirma que la passarel·la és, sens dubte, una millora per
als creuers; però l'acord de Ple anava més enllà de millorar les condicions, diu, que,
concretament, parlava de promocionar creuers. Fa evident que la resta de millores que s'han
fet a la zona del port nou s'han executat en aquesta legislatura, però estava pressupostat
dins el 2015 i venia de l'anterior equip de govern del Govern Balear. Remarcar que,
efectivament, s'estan fent coses, però que d'altres no s'estan duent a terme en el sentit de les
mocions presentades o, senzillament, no s'està fent com és la promoció del turisme de
creuers.
Intervé el Sr. Triay Lluch i confirma que els informes que li ha lliurat la Sra. Alcaldessa no els
havien tingut mai (desratització i camió frigorífic) i són molt clars quant a la il·legalitat en què
es va procedir. Expressa la seva queixa de la forma de governar del Partit Popular, en els
darrers dies de mandat de la seva legislatura. Fa esment d'alguns paràgrafs dels informes
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rebuts, on es fa referència a la legislació respecte a les resolucions preses; concretament, en
el Decret 213/2015 de l'Àrea de sanitat de l'Ajuntament. Per tot açò, el seu partit està satisfet
de totes les passes que en aquest sentit van fer, quant al comportament dels darrers dies de
govern del PP de l'anterior legislatura.
Acord
Es passa la moció a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
El Sr. Pons Anglada intervé per explicar que el grup Popular va presentar (13-06-2016) una
moció d'urgència per debatre en aquest Ple. Confirma que es va presentar amb anterioritat a
la Junta de Portaveus i sol·licita com es procedirà amb aquesta.
Intervé la Sra. Gomila Lluch, que diu que, tal com va explicar a la representant del grup
Popular que va assistir a la Junta, que, quan es va entrar la moció, l'ordre del dia estava
pràcticament fet; es van fer les consultes a la Secretària de l'obligatorietat d'incloure la moció
quan no és urgent, com és el cas de la moció presentada. Segueix i diu que es va consultar
el ROM, en el qual es diu que les mocions s'han de presentar, com a mínim, amb quatre dies
d'antelació; que algunes mocions s'han inclòs com a urgència, perquè se les ha considerat
amb aquesta característica; en vista de la qual cosa des d'Alcaldia es va considerar que no
era una moció urgent, atès que, com s'expressa en aquesta, és un tema que prové del març
del 2015. També evidencia que el grup d'UPCM també havia advertit que presentaria una
moció sobre el tema, però que no ho consideraven un tema a dur per urgència i que es faria
en el Ple del mes de juliol. Fa explícit que aquests són els motius pels quals no s'ha inclòs la
moció a l'ordre del dia.
Intervé el Sr. Triay Lluch per puntualitzar que, primer, una setmana abans que el Partit
Popular presentàs aquesta moció, va sortir pels mitjans que UPCM presentaria una moció
que tenien redactada. El seu partit va considerar que no era urgent i va ser entrada el mateix
dia que el Partit Popular va entrar la seva. Considera que, partint de la premissa que el seu
partit no considera la seva moció, que va del mateix tema que la del PP, com a urgent, UPCM
no pot concloure que la del PP sigui urgent. Però fa l'observació que des de l'any 2007, any
de la seva entrada a l'Ajuntament, s'han votat totes les urgències que han entrat,
independentment que poguessin o no ser considerades com a urgents; tot açò sense
desmerèixer les indicacions de Secretaria.
Intervé el Sr. Pons Anglada per fer palès que el seu partit sí que considerava urgent la moció
i que per açò la van presentar. També diu que la moció estaria presentada en temps i que a
l'Ajuntament s'han presentat mocions abans i després de la Junta de Portaveus; abans i
després de les comissions informatives, com el mateix equip de govern, que durant el seu
actual mandat ha presentat mocions en qualsevol de les formes imaginables. Posa l'exemple
de la proposta de Leader, que va ser duita a un Ple per urgència, es va retirar i s'ha presentat
uns mesos després. Fa evident que mai s'ha votat que no a la inclusió d'una moció al Ple.
Posa de manifest que hi ha manifestacions dels bombers d'un cert perill de la situació i amb
la moció es pretenia actuar. Volen que la seva moció sigui tractada de la mateixa manera que
s'han tractat totes les mocions, tant si són de l'equip de govern com de l'oposició. Expressa el
seu mal estar que per una decisió d'Alcaldia la seva moció no sigui tractada amb igualtat.
Intervé la Sra. Alcaldessa per dir que li sembla bé el seu punt de vista, però que ella ja ha
explicat els motius pels quals no estava a l'ordre del dia. Sol·licita una explicació del perquè
consideren que és urgent i afegeix que la moció no fa referència a res dels bombers, sinó a
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un conveni (que en un Ple del 2015 va dir que es faria una nova negociació), que no es va
signar; no té a res veure amb el tema que els bombers diguin o no alguna cosa de
l'estructura. Confirmar que en el Ple del 2015 ja va quedar clar que, en cap l'administració
pública havia de pagar el que era estructural i de desperfectes; simplement es va considerar
la possibilitat de fer-ho amb les aspes i els motors que podien ser considerats amb un
aspecte més patrimonial. La moció d'UPCM parla exactament del mateix i vaig considerar
que es podrien tractar ambdues a la vegada; per tot açò no ha estat considerada urgent, i no
ha estat inclosa a l'ordre del dia.
Intervé el Sr. Pons Anglada, que expressa que els dol molt aquesta postura intransigent i que
consideren que sí que hi té a veure, perquè creuen que és la via més adequada per tractar el
tema de la millor manera. Fa explícit que la decisió de l'alcaldessa crea un precedent en la
institució, que és no acceptar una moció per urgència. Fa evident que el seu partit se sent
maltractat i discriminat com a formació política que representa uns ciutadans. Comunica que
el seu grup abandonarà el Ple, ja que considera que no són maneres de tractar els
representants dels ciutadans.
Demanar que quedi constància en acta que abandonen el Ple per aquest motiu, perquè se
senten maltractats com a representants dels ciutadans. Demanen que els precs i les
preguntes que hi ha formulats per a aquest Ple es contestin per escrit.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que considera que tothom es lliure per prendre la decisió que
consideri, i comunica que els precs i preguntes els seran respostos en el proper Ple del mes
de juliol.
Els representants del Partit Popular abandonen el Ple.
8. Precs i preguntes.
Precs
Els precs presentats en aquest Ple pel Partit Popular són els que van ser registrats en la data
i els números que es detallen a continuació, i seran respostos en el Ple del mes de juliol:
1. Registre d'entrada telemàtic núm. 009340 de 14 de juny de 2016.
2. Registre d'entrada telemàtic núm. 009342 de 14 de juny de 2016.
3. Registre d'entrada telemàtic núm. 009343 de 14 de juny de 2016.
Preguntes
Les preguntes presentades en aquest Ple pel Partit Popular són les que van ser registrades
en la data i el números que es detallen a continuació, i seran respostes en el Ple del mes de
juliol:
1. Registre d'entrada 009396, de dia 15 de juny de 2016, sobre el programa Obrint
Portes 2015-2016.
2. Registre d'entrada 009397, de dia 15 de juny de 2016, sobre el Pla del CIM per a
fillets amb malnutrició en època de vacances.
3. Registre d'entrada 009398, de dia 15 de juny de 2016, sobre la construcció d'un
gimnàs al CEIP Pintor Torrent.
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4. Registre d'entrada 009410, de dia 15 de juny de 2016, amb relació a l'exposició
'Calidoscopi'.
5. Registre d'entrada 009412, de dia 15 de juny de 2016, amb relació al «Programa
d'Activitats de Juny. Festes de Sant Joan 2016».
6. Registre d'entrada 009413, de dia 15 de juny de 2016, sobre els espais recuperats
de l'Escola de Turisme.
7. Preguntes del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
amb registre d'entrada 009471, de dia 15 de juny de 2016.
REFERENTS A LES CAROTES DE SANT JOAN
7.1 Pregunta el Sr. Triay Lluch: A la gravació de la sessió ordinària del mes passat s'escolta
com a resposta a les preguntes formulades per UPCM sobre les carotes que se cedeixen a
l'Ajuntament, i algunes de les quals s'han perdut, al regidor de Festes com contesta dient
inicialment que hi mancaven les carotes «corresponents a les edicions de les festes de Sant
Joan dels anys 1981, 1982 i 1991 ..., i ja està.» Però com que, prèviament, havia respost que
es vénen cedint carotes a l'Ajuntament, com a mínim, des de les festes de Sant Joan de 1973
inclòs... Per tant, l'Ajuntament hauria de tenir 43 carotes, i el mateix regidor va dir que només
en tenien 37 (per tant, faltaven 6 carotes). Quan li vam fer notar que, d'acord amb les seves
respostes, no podia ser que hi faltessin 3 carotes, corresponents a 1981, 182 i 1991 i «ja
està», ell mateix va afegir primer que, a més, hi mancava la corresponent a les festes de
Sant Joan 1988. Quan vam continuar insistint que, segons les dades facilitades al Ple pel
regidor, semblava que hi faltaven més carotes, va acabar informant que dels anys 1974, 1975
i 1976 només hi havia 1 carota inventariada i n'hi mancaven 2. A quina edició -1974, 1975 o
1976- de les festes de Sant Joan correspon la carota inventariada que és a
l'Ajuntament?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que hi ha 38 carotes inventariades, comptant la que es va
poder recuperar enguany gràcies a les preguntes d'UPCM. La carota que s'ha recuperat seria
la de l'any 1979.
Intervé el Sr. Triay Lluch per indicar que en la documentació rebuda del regidor es diu que la
carota de l'any 1979 consta amb el número d'inventari MMC14.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal per explicar que les carotes perdudes fins a la data són 5
(1975, 1976, 1980, 1987 i 1990) Per tant, la que hi ha és la del 74; a la qual cosa li respon el
Sr. Triay que la informació que ara rep no té res a veure amb la que se li havia atorgat amb
anterioritat.
7.2 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Dies després que, arran d'unes preguntes d'UPCM,
aparegués a la premsa una notícia sobre les carotes perdudes ens vam assabentar, també
per la premsa i no per l'equip de govern, que se n'havia recuperada una. Ens alegram molt
que per l'efecte de la publicació de la notícia a la premsa que hi havia carotes
desaparegudes, arran de les preguntes fetes per UPCM, se n'hagi recuperat una. A
l'esmentada notícia s'informava que, des d'una entitat, «van contactar amb la regidoria de
Cultura» i, una volta comprovat «després de repassar el llistat de les carotes propietat de
l'Ajuntament que hi manquen, que es tractava d'una de les obres extraviades. Exactament és
una de les obres que pintà Miquel Capó per als Jocs des Pla de 1983, i que va ser indultada
per entregar-la al poble de Ciutadella». Però resulta que a la resposta escrita que va ser
entregada al Grup UPCM, per part del regidor de Festes, consta que la carota corresponent a
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les festes de l'any 1983 ja estava dipositada en el Museu amb el número d'inventari MMC
1409 i, per tant, o bé la informació apareguda no és del tot correcta o hi ha un error respecte
de la relació de carotes inventariades i dipositades en el Museu, que ens va entregar al
regidor de Cultura i Festes. Correspon realment la carota recuperada a l'edició de les
festes de 1983?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que la carota recuperada el mes de juny és la de 1983, atès
que es van reunir amb l'autor (Miquel Capó), que va confirmar que es tractava de la carota
indultada i regalada a l'Ajuntament pel caixer del Senyor del bienni: Francisco de Borja de
Soto y Martorell l'any 1983. Explica que hi va haver un error tipogràfic del registre del Museu
a la base de dades informatitzada. En revisar aquesta base i per mor de la informació de
Càritas Diocesana es va poder verificar que la carota que es va recuperar era la de l'any
1983.
Intervé el Sr. Triay i indica que li queda contestada la següent pregunta; i que la resta,
explica, les hi ha respost el diari Menorca, amb l'edició del dia d'avui.
REFERENTS A L'ESCOLA DE TURISME
Intervé el Sr. Triay per indicar que, atès que en una notícia del diari Menorca referent a
aquest tema ja quedaven respostes les preguntes que avui presenten, no les formularà.
Les preguntes eren:
7.3 No es considera des de l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Ciutadella i l'equip de
govern que és important i positiu assegurar el manteniment de l'escola de turisme a
Ciutadella?
7.4 Pensen fer alguna cosa per procurar que l'escola quedi a Ciutadella?
7.5 S'ha fet ja alguna cosa per tal que l'escola de turisme continuï a Ciutadella?
7.6 En cas afirmatiu, què s'ha fet?
Intervé la Sra. Alcaldessa per deixar clar que l'Ajuntament no ha donat el contracte per
extingit abans d'hora, sinó que se'ls va comunicar que en acabar el contracte, l'any 2017,
haurien d'abandonar l'edifici. Explica que l'escola de turisme ja feia temps que cercava una
altra ubicació i també puntualitza que el lloguer es paga al Govern Balear. Des de l'escola de
turismes es va agrair que se'ls hagués avisat amb prou temps, i l'Ajuntament els va fer la
petició que, en la mesura que fos possible, l'escola quedàs a Ciutadella.
Intervé el Sr. Triay Lluch i fa palès l'error en el qual induïa la lectura de la notícia al diari pel
que fa la finalització del contracte
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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