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AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 17/2016
Caràcter: extraordinari i urgent
Dia: 28 de desembre de 2016
Hora: de 19 a 20.30 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'alcalde:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
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)
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. Diego Pons Pons
Sra. María Asunción Pons Fullana
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)
(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
Regidor:

Sr. Oriol Baradad Baldomà

(PSM MxM)
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Ordre del dia
1. Proposta d'aprovació de la despesa plurianual del que resta per pagar en concepte
de l'expropiació dels terrenys de Santa Rita, d'acord amb els preus dels terrenys
fixats a les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa (expedients
22/2008, 2597 i 2611) (exp. 2016/011224).
2. Proposta de reconèixer la compatibilitat d'un treballador de l'Ajuntament de Ciutadella
de Menorca per a l'exercici d'una segona activitat en el sector privat. (exp.
2016/011165).
3. Proposta de revisar d'ofici l'acord d'aprovació del Conveni amb el Club Voleibol
Ciutadella, adoptat dia 25-01-2008. (exp. 2016/009148).
4. Proposta de modificar el règim de dedicacions i retribucions dels regidors (exp.
2015/005922).
5. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
Intervé la Sra. Alcaldessa per a proposar la ratificació de la urgència de la convocatòria:
PROPOSTA D'ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE
LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DIA 28-12-2016
Com es va comunicar als senyors portaveus dels diferents grups polítics municipals, avui se
celebra sessió extraordinària del Ple d'aquest ajuntament per sotmetre a la seva consideració
diferents assumptes; un dels quals requereix ser aprovat dins el present exercici de 2016 per
tal d'aprofitar els recursos prevists en el pressupost de l'Ajuntament, i és el referit a la
despesa plurianual per acabar de pagar l'expropiació dels terrenys de Santa Rita.
Així es va explicar a la Comissió Informativa celebrada el passat dia 16 de desembre, el
mateix dia en què es va repartir la convocatòria de la present sessió.
El caràcter d'urgent de la mateixa es deu al fet que la convocatòria no es va poder fer amb
l'antelació mínima de dos dies hàbils que preveu l'article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. I no es va poder complir aquesta
mínima antelació pel fet que el termini per a la presentació d'al·legacions a l'aprovació inicial
del pressupost de l'Ajuntament per a 2017 acabà dia 20 de desembre (va ser publicat en el
BOIB núm. 149 de dia 26-11-2016) i necessàriament s'havien d'esperar uns dies prudencials
per si finalment se'n presentaven; la qual cosa no va ser així, com es va informar en la
comissió informativa esmentada. Afegit al fet que la proposta dels interessos de les quantitats
pel pagament de l'expropiació de Santa Rita estan comptats fins al dia d'avui.
Per tant, abans d'entrar a tractar l'ordre del dia de la present sessió, sotmet a la consideració
de la corporació la ratificació de la urgència d'aquesta sessió, la qual ha de ser acceptada per
majoria absoluta, d'acord amb el que estableix l'article 81.4 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre.
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L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch
Ciutadella, dia 28 de desembre de 2016
Acord
Motivada la urgència per part de Batlia, se sotmet a votació la urgència del Ple, que
s'APROVA per unanimitat (20 vots dels membres presents).
1. Proposta d'aprovació de la despesa plurianual del que resta a pagar en concepte de
l'expropiació dels terrenys de Santa Rita d'acord amb els preus dels terrenys fixats a
les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa (expedients 22/2008, 2597 i
2611) (exp. 2016/011224)
ASSUMPTE: Aprovació de la despesa plurianual del que resta a pagar en concepte de
l’expropiació dels terrenys de Santa Rita, d’acord amb els preus dels terrenys fixats a
les resolucions del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa (expedients 22/2008, 2597 i
2611)
El Ple de l’Ajuntament, celebrat en data del 24-02-2003, aprovà la relació de béns i drets de
necessària ocupació per a l’execució dels vials de connexió entre la rotonda 4 de la ronda
Nord i el nucli urbà de Ciutadella. Posteriorment, el 10-04-2003 aprovà la relació de béns i
drets relatius a les obres d’urbanització del sistema general d’equipament públic sanitari i
assistencial de Santa Rita (subsector I). Finalment, el 15-03-2006, l’Ajuntament aprovà la
relació de béns i drets de necessària ocupació relatius a la resta del sistema general de
Santa Rita (subsector II).
En la tramitació dels preceptius expedients expropiadors, l’Ajuntament de Ciutadella fixà els
següents preus justs dels terrenys a expropiar:
. Amb relació a l’expropiació de vials, la corporació determinà un valor unitari de
10,57 €/m2, en el full d’apreuament aprovada l’11-12-2003.
. En relació a l’expropiació dels terrenys inclosos a Santa Rita subsector I i subsector
II, l’Ajuntament fixà el justipreu de 60 €/m2 en la fulla d’apreuament aprovada el 1409-2006.
Atès que, mitjançant acord de Ple de data de l'11 de febrer de 2010, s’aprova la despesa
plurianual de l’expropiació en aplicar els preus fins al límit de la conformitat entre les parts, i
se n'ha d'efectuar el darrer pagament a finals del mes de juliol de 2016. Aquest límit es fixa
en els 10,57 €/m2 del full d’apreuament de l’expropiació dels vials, i els 60 E/m2 del full
d’apreuament de l’expropiació de Santa Rita I i II;
Atès que el mes de juny de 2009 el Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa va dictar les
resolucions dels expedients de preu just seguits, amb l'increment de les quantitats que
havien estat oferides per l’Ajuntament de Ciutadella als expropiats, de la manera següent:
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. Es fixa la indemnització expropiadora en 92,64 €/m2 (expedient 2597 Santa Rita II).
. Es fixa la indemnització expropiadora en 67,49 €/m2 (expedient 22/2008 – execució
obres vial – i expedient 2611 – Santa Rita I).
Aquestes resolucions del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa van ser objecte de diferents
recursos davant la jurisdicció contenciosa administrativa, a instància de l'Ajuntament mateix i
també a instància dels expropiats;
Una vegada resolts els procediments judicials i essent fermes les sentències, totes aquestes
coincideixen a confirmar els preus fixats en les resolucions del Jurat Provincial, per la qual
cosa s’ha procedit a calcular les quanties definitives a pagar a cadascun dels expropiats;
Atès que, una volta calculada la quantia pendent de pagar als propietaris dels terrenys
objecte de l’expedient d’expropiació, una volta fets els càlculs amb els preus fixats pel Jurat
Provincial d’Expropiació Forçosa i descomptats els imports ja abonats en concepte de
pagaments a compte, com a conseqüència de la plurianualitat aprovada mitjançant acord de
Ple de data de l'11-02-2010; quantia a la qual s’han de sumar els interessos legals
corresponents, en fa inassumible el pagament en una sola anualitat, ateses les dotacions
pressupostàries de l’Ajuntament de Ciutadella dins del pressupost del present exercici;
Atès que s’han mantingut converses amb tots els propietaris per tal d’acordar el pagament de
l’import a través d’una despesa plurianual de quatre anualitats;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar com a despesa plurianual el que resta per pagar als propietaris dels
terrenys de Santa Rita (expedients 2611, 2597 i 22/2008 del Jurat Provincial d'Expropiació
Forçosa), com a conseqüència del càlcul del valor dels terrenys d’acord amb el preu fixat pel
Jurat d’Expropiació Forçosa, una volta descomptats els pagaments a compte realitzats com a
conseqüència de l’acord de Ple de data de l'11 de febrer de 2010.
SEGON. Fixar com a període de pagament els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019, essent les
quanties a satisfer les següents:
ANY

CAPITAL

2016
2017
2018
2019

247.418,93 €
87.509,70 €
361.660,16 €
361.660,19 €

INTERESSOS*
105.292,06 €
37.490,30 €
165.833,56 €
176.683,38 €

TOTAL
352.710,99 €
125.000,00 €
527.493,72 €
538.343,57 €

DATA
30/12/16
31/01/17
31/01/18
31/01/19

*Els interessos calculats per als exercicis 2017, 2018 i 2019, són un càlcul estimatiu que
s’haurà de revisar anualment d’acord amb els interessos legals vigents a cada anualitat.
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No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.
Intervencions
Intervé el Sr. López Bosch, que dóna compte de la proposta.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que indica que han votat a favor, per responsabilitat, la
urgència de la sessió, encara que si la proposta que ha provocat el fet de convocar una
sessió extraordinària i urgent és la que s'ha presentat, considera que s'hauria pogut preveure
i presentar en un Ple ordinari. Indica que, com que entenen que la proposta està defensada
pels propietaris, hi faran un vot a favor.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que fa palès que en legislatures passades els plens extraordinaris
es convocaven amb una gran assiduïtat i, fins i tot, es cobraven, cosa que no passa
actualment. Confirma que el seu grup hi farà un vot favorable, ja que hi ha una sentència
judicial i s'ha d'acceptar. També fa la consideració que s'ha d'agrair al titular dels terrenys que
hagi facilitat la possibilitat que s'hi puguin ubicar les dependències dels jutjats.
Intervé la Sra. Alcaldessa per agrair el vot favorable.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S'APROVA per unanimitat (20 vots dels membres
presents).
2. Proposta de reconèixer la compatibilitat d'un treballador de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per a l'exercici d'una segona activitat en el sector privat. (exp.
2016/011165)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de l'Àrea
d'Organització i Seguretat, de dia 20 de desembre de 2016, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d'Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió extraordinària i urgent
de dia 23 de desembre de 2016, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot
(PP i UPCM), que, literalment copiada, diu:
«Vista la sol·licitud presentada pel Sr. M. A. L. P., enregistrada en aquest ajuntament el dia 508-2016 i amb registre d’entrada núm. 012070, on demana autorització per compatibilitzar la
seva tasca municipal amb la impartició d'ensenyament de l'assignatura Protocol i
Organització d'Esdeveniments a l'Escola de Turisme Felipe Moreno, a Ciutadella, durant el
curs acadèmic 2016-2017, a raó de 3 classes setmanals, i en horari de capvespre;
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data del 20-12-2016,
que, copiat literalment, diu:
"Mitjançant el registre d'entrada número 12.070, de data del 5-08-2016, l'empleat públic
municipal, contractat en règim laboral, M. A. L. P. ha sol·licitat autorització per compatibilitzar
la seva tasca municipal amb la impartició d'ensenyament de l'assignatura Protocol i
Organització d'Esdeveniments a l'Escola de Turisme Felipe Moreno, a Ciutadella, durant el
curs acadèmic 2016-2017, a raó de 3 classes setmanals, i en horari de capvespre;
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Per altra part, el Ple de l'Ajuntament, en sessió de data del 15-12-2016, punt 3r, aprovà -entre
altres coses- la clarificació del lloc de treball de secretari de Protocol i la conseqüent
rectificació de la plantilla pressupostària de personal, en el sentit d'adequar-la al lloc de
treball, un cop clarificat aquest;
Resulta que M. A. L. P. és personal laboral d'aquest ajuntament i s'hi troba contractat en
règim laboral, a jornada completa, per dur a terme feines de secretari de Protocol, titulat
mitjà. La seva jornada habitual de treball és continuada, de matí, amb disponibilitat fora de la
jornada. Inclou la prestació de treballs urgents i puntuals que siguin necessaris durant els
caps de setmana i els dies festius.
L'article 103.3 de la Constitució Espanyola establí que, per llei, s'ha de regular -entre altres
coses- el sistema d'incompatibilitats dels funcionaris públics;
Així mateix, l'article 149.1.18 CE diu que és l'Estat qui té competència exclusiva per a dictar
les bases del règim jurídic de les AP i del règim estatutari dels seus funcionaris, que, en tot
cas, garantirà als administrats un tractament comú davant d'aquelles.
Aquests mandats constitucionals han estat desenvolupats per mitjà de la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques,
l'àmbit d'aplicació de la qual inclou tot el personal al servei de les corporacions locals, sense
tenir-ne en compte la naturalesa jurídica (laboral o estatutària) de la relació de feina amb
l'Administració.
Aquesta llei proclama, a l'article 1.3, que s'ha de complir el principi de compliment dels
deures públics, d'imparcialitat i d'independència, cosa que és aplicable, tant al sector públic
com al privat, i diu: «(...) el desenvolupament d'un lloc de treball pel personal inclòs en l'àmbit
d'aplicació d'aquesta llei serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió
o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l'estricte compliment dels
seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència».
Per altra part, l'art. 11 (que regula l'exercici d'altres feines en l'àmbit privat), diu: «1. D'acord
amb el disposat a l'article 1.3 de la present llei, el personal comprès en el seu àmbit
d'aplicació no podrà exercir, per si mateix o per mitjà de substitució, activitats privades,
incloses les de caràcter professional, ja siguin per compte propi o sota la dependència o al
servei d'entitats particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi el
departament, l'organisme o l'entitat on estigui destinat.
Llavors, de l'article 11 i amb relació a l'article 1.3 abans reproduïts, es desprèn que hi ha una
prohibició de realitzar tasques en el sector privat si aquestes estan relacionades directament
amb les que desenvolupa com a empleat públic i també respecte d'aquelles que impedeixin o
menyscabin l'estricte compliment dels seus deures com a empleat públic o en comprometin
la imparcialitat o independència.
Hom no considera que les tasques d'impartició d'ensenyament d'una assignatura de Protocol
a l'Escola de Turisme es relacionin directament amb les que desenvolupa com a empleat
públic, atès que, com a secretari de Protocol, no es dedica a l'ensenyament, sinó a
l'organització dels esdeveniments públics, socials i culturals de l'Ajuntament, etc., entre altres
tasques de relacions públiques i exteriors de l'Ajuntament, així com a l'assistència als
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membres de l'equip de govern en les seves funcions de representació, comunicació, cultura,
documentació i publicacions de l'Ajuntament o de qualsevol altra de naturalesa anàloga.
Ara bé, aquestes tasques d'ensenyament d'una assignatura a l'escola de turisme en cap cas
han de poder impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus deures com a empleat
municipal, ni tampoc no poden comprometre la seva imparcialitat o independència.
En addició, l'article 12 de la mateixa Llei 53/1984 estableix una sèrie d'activitats que en cap
cas podrà dur a terme un empleat públic (cap de les quals semblen coincidir amb les de
l'autorització demanada) i que són les següents:
a) El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per
compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats particulars, en els assumptes en
què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos darrers anys o hagi d'intervenir per raó del
lloc públic.
S'hi inclouen, en especial, a aquestes incompatibilitats les activitats professionals prestades
a persones a les quals s'estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.
b) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats privades,
sempre que l'activitat d'aquestes estigui directament relacionada amb les que gestioni el
departament, l'organisme o l'entitat en què presti els seus serveis el personal afectat.
c) El desenvolupament, per si o per persona interposada, de càrrecs de tot ordre en
empreses o societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments,
arrendatàries o administradores de monopolis, o amb la participació o aval del sector púbic,
sense importar la configuració jurídica d'aquelles.
d) La participació superior al 10% en el capital de les empreses o societats a què es refereix
el paràgraf anterior.
2. Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència
efectiva de l'interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal
ordinària de treball en les administracions públiques sols es podran autoritzar quan l'activitat
pública sigui una de les enunciades en aquesta llei com de prestació a temps parcial.
És necessari afegir que l'article 16 dóna una sèrie de regles per poder autoritzar la
compatibilitat. En concret, a l'apartat 4, diu: «(...) per excepció i sense perjudici de les
limitacions establertes en els articles. 1.3, 11, 12 i 13 de la present llei, es podrà reconèixer
compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades al personal que desenvolupi llocs de treball
que comportin la percepció de complements específics, o un concepte equiparable, la
quantia fixa del qual no superi el 30% de la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes
que tenguin el seu origen en l'antiguitat.
En aquest sentit i d'acord amb la clarificació del lloc de feina i la rectificació de la plantilla
pressupostària de personal, M. A. L. percep un complement de càrrec i funció que vindria a
ser equiparable al complement específic aplicable als funcionaris públics. De fet, l'art. 29.2
del Conveni col·lectiu del personal laboral indica que aquest complement salarial s'assigna
amb relació a l'especialitat, la dificultat tècnica, la dedicació, la responsabilitat o qualsevol
altra circumstància del lloc de treball que impliqui un nivell d'exigència superior al normalment
requerit a la resta de treballadors de la mateixa o de diferent categoria.
Llavors, analitzat el complement salarial CIF que percep de manera fixa a la nòmina el
secretari de Protocol, aquest no supera el 30% de la seva retribució bàsica, exclosos els
conceptes que tenen l'origen en l'antiguitat, amb la qual cosa s'acompleix la regla establerta a
l'art. 16 de la Llei 53/1984.
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Finalment, indicar que l'art. 14 de la mateixa Llei 53/1984 estableix que l'exercici d'activitats
privades, laborals, mercantils o industrials fora de les administracions públiques requerirà el
previ reconeixement de compatibilitat. La resolució motivada s'ha de dictar en el termini de 2
mesos amb un informe previ, en el seu cas dels directors dels organismes, els ens i les
empreses públiques.
Indicar que la demora en la resolució de la petició de compatibilitat ha estat deguda al fet que
estava en tramitació la clarificació del lloc de treball i l'adequació de la plantilla pressupostària
respecte a açò. Amb la qual cosa, en haver estat aprovada aquesta pel Ple de l'Ajuntament
en sessió de data del 15-12-2016, ara es pot informar, un cop clarificat el lloc de treball i les
ses retribucions.
Per la qual cosa, la tècnica que subscriu aquest informe, que és fonamentat en dret i sens
perjudici de qualsevol altra informe que l'autoritat competent pugui sol·licitar respecte a açò,
informa favorablement perquè el Ple de l'Ajuntament (òrgan competent per autoritzar el
reconeixement de compatibilitats del personal d'aquesta administració, d'acord amb l'art. 14
de la llei 53/1984), adopti l'acord següent, amb les condicions següents:
PRIMER. Reconèixer la compatibilitat al treballador de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, M. A. L. P., per a l'exercici d'una segona activitat en el sector privat, per impartir
l'ensenyança d'una assignatura a l'escola Felipe Moreno, a raó de 3 classes setmanals, en
dies alterns; i sempre que compleixi les restriccions establertes al capítol IV de la Llei
53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
SEGON. M. A. L. P. està obligat a posar en coneixement d'aquest ajuntament qualsevol
modificació que es produeixi amb relació a les condicions de prestació de la segona activitat.
TERCER. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
1. Si l'activitat privada impedís o menyscabàs l'estricte compliment dels deures o en
comprometés la imparcialitat i independència.
2. Si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per
raó del càrrec públic.
3. Si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral pública o bé
amb la seva especial dedicació. En aquest sentit, cal recordar a M. A. L. P. que el seu lloc de
treball municipal inclou una especial dedicació d'acord amb el complement CIF que percep i
de conformitat amb l'aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de data del 15-12-2016, punt
3r.
QUART. Comunicar aquest acord a la persona interessada, així com als seus representants
de personal en règim laboral."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Reconèixer la compatibilitat al treballador de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, M. A. L. P., per a l'exercici d'una segona activitat en el sector privat, per impartir
l'ensenyança d'una assignatura a l'escola Felipe Moreno, a raó de 3 classes setmanals, en
dies alterns; i sempre que compleixi les restriccions establertes al capítol IV de la Llei
53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
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SEGON. M. A. L. P. està obligat a posar en coneixement d'aquest ajuntament qualsevol
modificació que es produeixi amb relació a les condicions de prestació de la segona activitat.
TERCER. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
1. Si l'activitat privada impedís o menyscabàs l'estricte compliment dels deures o en
comprometés la imparcialitat i independència.
2. Si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per
raó del càrrec públic.
3. Si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral pública o bé
amb la seva especial dedicació. En aquest sentit, cal recordar a M. A. L. P. que el seu lloc de
treball municipal inclou una especial dedicació d'acord amb el complement CIF que percep i
de conformitat amb l'aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de data del 15-12-2016, punt
3r.
QUART. Comunicar aquest acord a la persona interessada, així com als seus representants
de personal en règim laboral.»
Intervencions
Intervé el Sr. García Corro, que dóna compte de la proposta.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que explica que no queda especificat quin horari de
capvespres serà ni la regularitat, ni quina durada tindran les classes, com no s'especifiquen
quants de dies seran. Considera que s'hauria de tenir en compte que el que permet lla llei és
que la segona activitat no tengui una durada superior al 50% de la seva feina a l'Ajuntament,
cosa que no queda palès a la proposta. Indica que encara hi ha pendent un informe del
Consell Consultiu per valorar la productivitat del lloc de treball i el fet que s'havia de treure a
oferta pública, i no creuen del tot correcte aprovar una compatibilitat d'una plaça que encara
està en estudi. Consideren que el fet de no haver emès un informe dins els dos mesos que
preveu la llei per a la seva emissió fa que no considerin la seva urgència com a tal, ni la
necessitat de ser inclòs com a punt a un ple urgent. Fa la consideració de la possibilitat que
s'hagués tractat aquesta compatibilitat en una mesa negociadora de personal. Considera que
l'oposició havia d'estar al corrent d'aquesta nova sol·licitud, que les formes no han estat
correctes.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma el seu vot favorable a la proposta. Entén que la
present proposta no és urgent, com tampoc ho és la de la modificació de règim de
dedicacions i retribucions dels regidors, però ja que hi havia aquest ple es van incloure dins
l'ordre del dia. Exposa que el seu partit sempre ha votat a favor de les compatibilitats, sense
tenir clar que sigui fora de l'horari de feina de l'Ajuntament, i sempre que no entorpeixi la
feina habitual. També fa palès que en cap de les anteriors propostes de compatibilitat que
s'han duit a Ple amb tota l'especificació de què fan menció des del grup Popular, respecte de
la durada de les classes, ni horaris, ni dies. Afirma de nou el seu vot favorable per considerar
que el dret assisteix el treballador per poder fer una altra feina fora de la jornada laboral.
Intervé el Sr. García Corro, que confirma que mai no s'han detallat amb tanta profunditat les
propostes, com han exposat des del grup Popular, a cap dels anteriors treballadors que ho
han demanat. Indica a la Sra. Pericás que, en cas que el seu partit vulgui aquesta informació,
9
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ho sol·liciti per escrit i s'exigirà al treballador que ho presenti, però sempre fora de la present
proposta. Exposa que es va aprofitar que hi havia aquest Ple per introduir la proposta, i que
en cas contrari s'hauria presentat al Ple de gener. Indica que l'informe pendent del Consell
Consultiu no té res a veure amb la compatibilitat. Confirma que sí, que és una plaça que s'ha
de treure, però mentre no es faci el treballador que ocupa la plaça té el dret de demanar una
compatibilitat. Així mateix, confirma que cap altra sol·licitud de compatibilitat s'ha duit a les
meses de negociació de personal. Respecte de la disconformitat de les formes, demana que
li siguin especificades.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que indica que no posa en dubte el dret del treballador a
demanar una compatibilitat, però sí que creu que s'hauria d'haver esperat a tenir la plaça
consolidada i correctament catalogada a la relació de llocs de feina; perquè si no, creu que la
compatibilitat podria variar, o no estar correctament atorgada.
Intervé el Sr. García Corro, que confirma que la plaça està correctament definida en aquests
moments, que la revisió de llocs de feina es farà en el seu moment, però que mentrestant
s'ha de donar suport al treballador.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S'APROVA per catorze (14) vots a favor (5 PSM, 4
PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS; i sis (6) vots en
contra (PP): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
3. Proposta de revisar d'ofici l'acord d'aprovació del Conveni amb el Club Voleibol
Ciutadella, adoptat dia 25-01-2008. (exp. 2016/009148)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 21 de desembre de 2016, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió extraordinària i
urgent de dia 23 de desembre de 2016, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves
de vot (PP i UPCM), que, copiada literalment, diu:
«Expedient núm.: 9148
ASSUMPTE: Revisió d'ofici de l'acord d'aprovació del Conveni amb el Club Voleibol
Ciutadella, adoptat dia 25-01-2008
D'acord amb els ANTECEDENTS següents:
PRIMER. El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada dia 17-11-2016, va aprovar
l'inici del procediment de revisió d'ofici de l'acord de la Junta de Govern de dia 25-01-2008
relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i suport al Club Voleibol Ciutadella per poder
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jugar la temporada 2007-2008 a la Superlliga Femenina de Voleibol; atès que es considera
que en aquest hi concorren causes de nul·litat de ple dret de les previstes a l'article 47.1 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, especialment, i no de forma exclusiva, la lletra g), amb relació al que estableix
l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estableix que
serà nul·la la subvenció acordada amb manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb el
que estableix l'article 60 de la LGP; així com també fixa el límit de quatre anys per a convenis
que instrumentalitzen subvencions i pel fet que s'hauria acordat per òrgan manifestament
incompetent, atès que, en tot cas i sempre que es respectessin els límits de contingut
possible dels convenis, en competia al Ple l'aprovació.
SEGON. En el mateix acord de Ple, de dia 17-11-2016, s'acordà suspendre l'acte
administratiu consistent en l'aprovació del conveni esmentat, per les consideracions
anteriors; així com també notificar l'acord al Club Voleibol Ciutadella perquè, en el termini de
deu dies hàbils a partir de l'endemà de la seva recepció, presentessin les al·legacions i els
suggeriments que considerassin respecte a açò.
TERCER. La notificació a què fa referència el punt anterior, es va efectuar el dia 28-11-2016,
a la seu de l'entitat, i la va rebre J. L. M (41.739.090-R), com consta a l'expedient.
QUART. Consta a l'expedient diligència la NO-presentació d'al·legacions dins el termini
concedit.
Atesos els antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable, i se n'ha procedit a l'aprovació pel Ple municipal, en virtut de l'article
22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Per açò, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre;
Vist l'informe emès per part de la secretària municipal, en data del 21-12-16;
PROPÒS:
PRIMER. RATIFICAR els acords adoptats pel Ple en sessió de dia 17-11-2016, relatius a la
revisió d'ofici de l'acord de la Junta de Govern de dia 25-01-2008, relatiu a l'aprovació del
Conveni de col·laboració i suport al Club Voleibol Ciutadella per poder jugar la temporada
2007-2008 a la Superlliga Femenina de Voleibol, atès que es considera que en aquest hi
concorren causes de nul·litat de ple dret de les previstes a l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i esmentar
que, en el termini concedit a aquest l'efecte a l'entitat interessada, aquesta NO hi ha
presentat al·legacions.
SEGON. SOL·LICITAR al Consell Consultiu de les Illes Balears que emeti el seu dictamen,
preceptiu i vinculant, favorable a la declaració de nul·litat de l'acord esmentat, amb remissió
de còpia de l'expedient.
TERCER. SUSPENDRE el termini màxim legal per resoldre el procediment pel temps que
intervingui entre la petició del dictamen del Consell Consultiu, de conformitat amb el que
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estableix l'article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
QUART. NOTIFICAR aquests acords al Club Voleibol Ciutadella per al seu coneixement."
Intervencions
Intervé la Sra. Alcaldessa, que posa de manifest que el Ple es va convocar pel punt primer de
l'ordre del dia, i que la resta de punts es van afegir tot aprofitant la convocatòria.
Intervé la Sra. Torrent Pallicer, que confirma el vot d'abstenció del seu grup. Considera que la
proposta és legal, encara que el que es pretengui sigui anul·lar de manera unilateral el
conveni amb el club de voleibol. Creu, el seu grup, que es podria haver arribat al mateix
resultat, amb l'elaboració d'un nou conveni on hi quedàs reflectit que tot l'anterior quedava
sense efecte, sense arribar a la nul·litat de ple dret del conveni del 2008. Fa palès que potser
aquesta decisió pugui tenir conseqüències de responsabilitat patrimonial, ja que hi ha dues
sentències favorables al club, en les quals es declara la vigència del conveni, encara que es
pugui tramitar una revisió d'ofici.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que creu que les sentències fan referència a aspectes formals i no
de fons de la qüestió, i considera que és correcte procedir d'aquesta manera perquè mai s'ha
interpretat que la subvenció fos de per vida sinó per a l'any 2008. Confirma que el seu grup
farà un vot favorable a la proposta.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que considera que el conveni proposat pel Grup Popular s'hauria
pogut fer fa temps, durant l'anterior legislatura, atès que aquest és un problema que ve de
lluny. Confirma que l'equip de govern no ha fet una passa sense comptar amb el club de
voleibol, per tal d'informar-los i de comunicar-los les intencions de l'equip de govern. Exposa
que a l'anterior plenari es va prendre un acord en el qual el club podia presentar al·legacions
i no ho ha fet. Confirma que l'Ajuntament està fent el que el jutge va establir com a
procediment correcte.
Intervé la Sra. Torrent Pallicer, que informa que el PP estava pendent d'una sentència que va
arribar el setembre del 2016, i que, per tant, els quatre anys passats s'estava sub iudice.
Confirma la postura de negociar un conveni per tal d'evitar un contenciós administratiu.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma que, efectivament, hi mancava una sentència i indica
que hi havia un acord de Junta de Govern (PSOE-PSM) amb el qual, de manera unilateral,
es rescindia aquest contracte. Recorda que, anualment, el club de voleibol presentava
al·legacions als pressuposts i el PP presentava al Ple una proposta de desestimar-les, que
s'aprovava amb el suport del grup UPCM, mentre que els grups d'esquerra s'abstenien. Creu
que el PP, durant la seva legislatura, hauria pogut dur a terme el que ara proposa. Exposa
que el Sr. Juaneda va confirmar que hi havia un principi d'acord que minimitza qualsevol risc
judicial. Manifesta el seu vot favorable.
Intervé la Sra. Alcaldessa per confirmar que les decisions es van prendre en una Junta de
Portaveus i a la reunió que es va tenir amb el club se'ls va informar que, tal com va dir el
jutge, els 75.000 euros de la temprada 2011-2012 es pagarien, i es van fer una sèrie de
consideracions respecte de les condicions de la subvenció que es podia preveure i altres
termes. S'està a l'espera que el club confirmi si està d'acord amb les condicions que es van
estipular
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S'APROVA per catorze (14) vots a favor (5 PSM, 4
PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS; i sis (6)
abstencions de vot (PP): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER i el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO.
4. Proposta de modificar el règim de dedicacions i retribucions dels regidors (exp.
2015/005922)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia, de dia 22 de desembre de 2016, i, atès que la
proposta no va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva, se sotmet a votació la
ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del Reglament
orgànic municipal), la qual va ser aprovada per unanimitat (20 vots dels membres presents).
Aquesta votació es va dur a terme a la finalització del torn d'intervencions.
La proposta diu:
«ASSUMPTE: Modificar el règim de DEDICACIONS I RETRIBUCIONS dels regidors.
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;
Atès que el Sr. Josep Juaneda Mercadal va renunciar a les seves retribucions econòmiques
corresponents a un 50% de dedicació, mitjançant registre d'entrada número 15953 i data del
10-10-16;
Atès que es creu convenient que la Sra. Laura Anglada Seara assumeixi més responsabilitats
i dedicació, dins el desenvolupament de les competències que té atribuïdes, i potenciar la
participació ciutadana com a base del desenvolupament de la ciutat, així com també afegir la
tasca de planificació d'activitats;
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Atès que la Sra. Laura Anglada Seara a hores d'ara té un 33% de dedicació a la seva
jornada;
Per tot l'exposat,
PROPÒS AL PLE MUNICIPAL:
PRIMER: Aprovar la modificació de la relació de càrrecs de la corporació que exerciran en
règim de dedicacions parcials, en el sentit d'unificar en un sol regidor, i amb el total d'un 80%,
un 33% i un 50% de dedicació que actualment s'assignen a dos regidors diferents. Així, les
dedicacions seran les següents:
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 92% de jornada sencera seran dos
regidors i/o regidores.
El membre electe que exercirà el seu càrrec un 80% de jornada sencera serà un regidor o
una regidora.
El membre electe que exercirà el seu càrrec un 60% de jornada sencera serà un regidor o
una regidora.
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 50% de jornada sencera seran dos
regidors i/o dues regidores.
El membre electe que exercirà el seu càrrec un 40% de jornada sencera serà un regidor o
una regidora.
El membre electe que exercirà el seu càrrec un 33% de jornada sencera serà un regidor o
una regidora.
SEGON: Les retribucions per a les dedicacions parcials seran calculades de forma
proporcional a la de jornada sencera (2.110 €/mes) per 14 pagues (2 extres els mesos de
juny i desembre), tal com es va establir en l'acord del Ple adoptat en la sessió extraordinària
del 10 de juliol de 2015.»
Intervencions
Intervé la Sra. Alcaldessa, que dóna compte de la proposta.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas i exposa que, amb tot el respecte a la feina de la Sra.
Anglada, el seu parer respecte de l'adjudicació de certs continguts de cultura a la Sra.
Anglada no els van quedar molt especificats ni amb la claredat necessària a la Comissió
Informativa. Exposa que les quotes de poder queden molt paleses, i que les reserves del
PSOE van ser prou significatives. Explica que a hores d'ara el ciutadà no sap amb qui ha de
parlar de què, i opina que la transversalitat, a vegades, no funciona.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que també diu que rallarà amb el respecte corresponent a la feina
ben acceptable del Sr. Juaneda i de la Sra. Anglada. Deixa palès que no vol entrar en el
detall dels sous abusius que hi havia estipulats quan UPCM va entrar a l'Ajuntament, i que
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Versió web

mitjançant propostes del seu grup van anar minvant, i no vol entrar en les polítiques
retributives del passat, solament deixa dit que els sous actuals són raonables i moderats.
Entén que la proposta actual el que proposa és que les retribucions del Sr. Juaneda es
paguin a la Sra, Anglada, un repartiment que no creu que es correspongui amb el volum de
feina a fer. Les noves funcions que exercirà la Sra. Anglada no justifiquen, del seu punt de
vista, l'augment retributiu per la feina a realitzar. També considera que hi va haver certa
indefinició de les noves dedicacions, i afirma que del PSOE també van expressar els seus
dubtes. Considera que el que es fa és intentar mantenir una retribució que pertany al PSM, i
dotar de contingut, d'una forma més o manco artificial, l'augment. No queda justificat aquest
traspàs del percentatge de retribució per les competències a desenvolupar, i considera que hi
ha altres àrees, mirades des del prisma retributiu, que duen més feina que les noves
competències no molt definides i que assumirà la Sra. Anglada. Exposa que un 50% del Sr.
Juaneda, més un 33% de la Sra. Anglada són un 83%; si a la Sra. Anglada li correspon un
80%, hi queda un 3% que demana si és el valor que tindrà la feina del Sr. Juaneda. Per tot
l'exposat, el seu grup farà un vot contrari a la proposta.
Intervé la Sra. Alcaldessa per fer palesa la seva estranyesa davant les intervencions
anteriors. Explica que es van prendre unes decisions respecte del pacte de governabilitat, i
confirma que el PSOE tenia certs dubtes, però s'han aplicat els criteris del pacte acordat.
Creu que les àrees no es valoren per percentatge i demana si es pot explicar com es valoren
les àrees en funció del percentatge. Exposa que totes les legislatures han repartit les
dedicacions i retribucions en funció del que es creia convenient. Fa l'explicació pertinent
respecte del perquè no s'han fet canvis de delegacions, tot dient que el Sr. Juaneda
considera que pot continuar gestionant les àrees, especialment per una sèrie de temes que
ha gestionat personalment (Teatre des Born Can Saura, etcètera); mentre que tot el que faci
referència a planificació cultural i esportiva, tota la relació amb entitats i associacions que
compartia amb la Sra. Camps, es pugui gestionar dins el Projecte de ciutat. També afirma
que representar el grup PSM a les meses negociadores duu implícita una feina de
preparació. Fa explícit que els temes de participació i Projecte de ciutat són temes a
desenvolupar i que representen molta feina. Les atribucions de la Sra. Anglada també
serviran per donar suport als diferents regidors sobre participació, o altre temes, en les àrees
que duu el PSM. Per tot l'exposat, considera que queda justificat que la Sra. Anglada pugui
assolir aquesta dedicació. Considera que no es pot rallar de volum de feina en funció de les
retribucions.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que confirma que a la Comissió Informativa i, fins i tot, als
mateixos funcionaris els van quedar dubtes del contingut de la Regidoria. I fa palès que no es
va explicar de manera concreta quines eren les feines, cosa que creu que tampoc s'ha fet
avui. Fa evident que el que s'ha fet és repartir-se el sou del Sr. Juaneda, que correspon al
PSM. Exposa la seva creença que s'ha vestit una regidoria amb un contingut no prou aclarit.
Se suma a l'opinió expressada del Sr. Triay pel fet de no tenir dubtes de la feina del Sr.
Juaneda i la Sra. Anglada. Fa palès a la Sra. Anglada la necessitat de convocar les
associacions amb una setmana d'antelació i amb el contingut a tractar a la reunió
correctament definit; com també vol assabentar-los que el fet que en una reunió d'aquestes
característiques no hi hagi cap intervenció en contra no vol dir que hagi anat bé i que la
participació ciutadana funcioni, sinó que a vegades els assistents en tenien coneixements
suficients. Pel que fa als percentatges dels sous, diu que pel fet de governar podran fer el
que trobin convenient. Aprofita per donar les bones festes als assistents.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que també els desitja unes bones festes. Posa de manifest que a ell
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el sorprèn la tergiversació i distorsió de les seves paraules per part de la Sra. Alcaldessa.
Ateses les manifestacions de la Sra. Alcaldessa sobre confondre o equiparar tants per cents
de retribucions amb la proporció de feina assumida, vol recordar que ell va deixar de cobrar,
de manera voluntària, una quantitat per assistència a plens, i que la resta s'ingressa
directament al compte d'UPCM; com també va renunciar als imports de les juntes de
portaveus i comissions informatives. Confirma que a la Comissió Informativa no es van
concretar les feines que s'assumirien i que tot va quedar difuminat dins el concepte de
transversalitat i participació ciutadana. Fa palès que és la proposta que ralla del tant per cent
de dedicacions i retribucions. Torna a exposar i mantenir el seu dubte de quin tant per cent li
correspondrà a la feina del Sr. Juaneda. Així mateix, fa evident que el mateix PSOE, que
forma part de l'equip de govern, va exterioritzar els seus dubtes respecte a açò; manté que
s'ha fet una redistribució que va ser mal explicada a la Comissió Informativa, com ho està al
Ple actual. Fa una relació de les propostes del grup UPCM, quan va formar part de l'equip de
govern, quant a política de retribucions als regidors; i una exposició de la seva relació laboral
com a regidor durant la legislatura que va formar part de l'equip de govern.
Intervé la Sra. Alcaldessa per explicar que les retribucions no van en funció de les hores en
què es fa feina. Per tant, explica que el nombre d'hores que fa un regidor no és un criteri per
a les retribucions, i diu que no ho han estat mai; com també considera que no té res a veure
amb la proposta que s'ha presentat. Creu que és legítim que es pugui tenir dubte, però la
manera com es distribueixen les feines i les àrees es decideix des de l'equip de govern.
Exposa que tots els dubtes que tengui l'oposició es poden resoldre. Conclou i diu que
sempre, fins ara, l'oposició mai havia votat en contra d'una proposta d'aquest tipus; ja que és
l'equip de govern que decideix les redistribucions.
Intervé el Sr. Triay Lluch per comentar que ara hi ha una base a partir de la qual es pot
comparar; i si la suma de les retribucions dóna un 83%, creu que el Sr. Juaneda duu a terme
un volum de feina bastant més gran que l'equivalent a un 3%. Considera, per tant, que no
està ben redistribuït, i açò justifica el vot contrari.
Intervé la Sra. Alcaldessa per clarificar que si es mirassin i comparassin tots els percentatges
de tota la resta de regidors també s'hi podria trobar alguna mancança.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, que certifica que el que cobra del Consell Insular correspon
a totes les feines que fa al Consell durant les set hores i mitja de jornada laboral. Actualment,
no té retribucions de l'Ajuntament; i la feina que hi fa la fa fora de la seva jornada laboral, i
que té la intenció de dedicar-hi totes les necessàries com fins ara, encara que fora de jornada
laboral.
Intervé el Sr. Triay Lluch per manifestar que no té cap dubte de la seva feina i labor altruista
que durà a terme, com també afirma que considera prou correcta la feina de la Sra. Anglada.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per dotze (12) vots a favor (5 PSM MxM, 4
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el
senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el
senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor
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Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; dos (2) vots en contra
(UPCM): els del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS; i sis (6)
abstencions de vot (PP): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER i el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO.
5. Precs i preguntes
La Sra. Alcaldessa confirma que, tal com es va acordar, aquest punt no havia de ser inclòs a
l'ordre del dia i, per tant, es retira.
Abans d'aixecar la sessió, la Sra. Alcaldessa vol desitjar unes bones festes i un bon any a
tots els presents.
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

17

