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AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 3/2017
Caràcter: ordinari
Dia: 16 de març de 2017
Hora: de 19 a 22.30 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:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Juan Andrés García Corro
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
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. José Felipe Negrete Caballero

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

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S'ha excusat d'assistir-hi:
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Regidor:

Sr. Diego Pons Pons

(PP)

La senyora Marta Marquès Seguí abandona la sessió un cop acabat el punt 12è de
l'ordre del dia.
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 15 de setembre de 2016.
2. Presa de possessió del senyor José Felipe Negrete Caballero com a regidor del Grup
Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), (exp. 2017/001241).
3. Comunicacions d'Alcaldia.
4. Proposta d'atorgament de dies addicionals de vacances i d'assumptes propis als
empleats municipals per motiu d'antiguitat (exp. 2017/001322).
5. Proposta de donar suport a les peticions fetes per part de l'Equip d'Atenció
Primerenca i dels centres d'educació infantil de primer cicle de Menorca (exp.
2017/001760).
6. Proposta d'aprovar el projecte de declaració dels serveis de 0-3 anys com a serveis
de caràcter prioritari (exp. 2017/001875).
7. Proposta de denominar la sala d'actes de la Casa de Cultura amb el nom de Joana
de Vigo i Esquella (exp. 2017/001839).
8. Proposta de declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis
de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció
d'importància per a la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d'un règim preventiu de
protecció d'aquesta àrea, així com de mesures per a la reducció del renou submarí
(exp. 2017/001719).
9. Proposta de compromís de dotació de clavegueram a la urbanització de Cala Morell,
segons el previst a la Disposició transitòria 4a de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del
sòl (exp. 2017/001730).
10. Proposta d'aprovar el programa temporal d'impuls a les tasques de planejament
municipal (exp. 2017/001963).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les ajudes de menjador per a
educació infantil de primer cicle (exp. 2017/001878).
12. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) sobre
la subvenció del FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears)
corresponent a 2016 i destinada a l'Escorxador Municipal (exp. 2017/001873).
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a impulsar un acord urgent entre
els grups parlamentaris al Congrés de Diputats per a la tramitació i aprovació dels
pressupostos generals de l'Estat de 2017 (exp. 2017/001953).
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14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la il·luminació del tram
d'avinguda comprès entre la ronda Sud i el carrer de sa Mitgera (exp. 2017/002052).
15. Precs i preguntes.
Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 15 de setembre 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 15 de setembre de 2016.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l'acta a votació, que s'APROVA per tretze (13)
vots a favor (6 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, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, 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 i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i sis (6) abstencions de vot (5 PP i 1
UPCM): les de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT
PALLICER, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO i el senyor Juan TRIAY LLUCH.
2. Presa de possessió del senyor José Felipe Negrete Caballero com a regidor del
Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), (exp. 2017/001241)
Intervé l'alcaldessa, que llegeix el text legal i confirma la recepció de l'acta de regidor, del
grup UPCM, del Sr. Jose Felipe Negrete Caballero, en substitució, per renúncia, d'Antoni
Florit Pons
Intervé el senyor Negrete Caballero, que procedeix a jurar el càrrec de regidor del grup
UPCM de l'Ajuntament de Ciutadella.
3. Comunicacions d'Alcaldia
3.1. Resolució de l'Àrea de Territori i Entorn número 000198 de 2017 (exp. 2017/001182)
«RESOLUCIÓ DE L'ÀREA DE TERRITORI I ENTORN NÚMERO 000198 DE 2017
ASSUMPTE: RECONEIXEMENT DE DEUTE I PAGAMENT DE FACTURES PENDENTS A
L'EMPRESA OBRA NOVA, CORRESPONENTS A LES FEINES D'ADAPTACIÓ DEL SÒL
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA MÀQUINA PELADORA DE PORCS A L'ESCORXADOR
MUNICIPALS
Atès que resten pendents de pagament les factures (A-2 i A-63) corresponents a les feines
d'adaptació del sòl per a la instal·lació de la màquina peladora de porcs a l'Escorxador
Municipal;
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Atès que aquestes obres es van haver de fer de forma urgent per poder col·locar la màquina
peladora de porcs;
Atès l'informe emès, en sentit favorable, en data del 31 de gener de 2017, per part del
responsable de l'Escorxador Municipal;
Atès l'informe emès, en data 27 de febrer de 2017, per part de la interventora municipal;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar el reconeixement de deute a favor de l'empresa Obra Nova amb NIF:
B57386765 per import total de 1.513,96 € (IVA inclòs), en concepte de factures
corresponents a les obres d'adaptació del sòl per a la instal·lació de la màquina peladora de
porcs a l'Escorxador Municipal.
SEGON. Notificar l'acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.
TERCER. Donar compte del present acord al Ple.
El regidor delegat
Juan García Corro

Davant meu
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 28-02-2017"
3.2. Resolució de l'Àrea de Territori i Entorn número 000215 de 2017 (exp. 2016/010262)
RESOLUCIÓ DE L'ÀREA DE TERRITORI I ENTORN NÚMERO 000215 DE 2017
ASSUMPTE: ABONAR LA FACTURA PER A CANVI DE CANONADES I COLL EN LA
BOMBA POU NÚM. 7 CARAGOLÍ
Vist l'informe tècnic emès per part de l'enginyer municipal de data del 18-11-2016, el qual diu:
"La motobomba del pou núm. 7 es va espatllar en data de l'1-08-2016. En data del 8-08-2016
INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA SL va treure la bomba i es va comprovar que el motor
estava comunicat, cosa que en feia necessària la substitució urgent per poder garantir el
subministrament d'aigua. També es va comprovar que era necessari substituir 5 canonades
d'impulsió de 3" que es trobaven en mal estat, així com adaptar el coll de la bomba existent a
la sortida del pou. Els treballs es van executar per part d'INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA
SL.
Per part d'INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA SL s'ha presentat la factura corresponent del
subministre per un import de 1.838,26 € (1519,22 + IVA).
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I considera que es procedeix a abonar LA FACTURA NÚM. 76, CANVI CANONADES
BOMBA POU NÚM. 7 CARAGOLÍ, a INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA SL (NIF
B07567472) per un import total (IVA inclòs) de 1.838,26 € (segons pressupost)".
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar i abonar a l'empresa INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA SL (NIF
B07567472) LA FACTURA NÚM. 76 per un import total (IVA inclòs) de 1.838,26 € (segons
pressupost).
SEGON. Donar compte al Ple d'aquest acord.
El regidor delegat
Noemí Camps Villalonga

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 3-03-2017".
3.3. Resolució de l'Alcaldia número 000015 de 2017
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 000015 DE 2017
Atès que, per absència de la Sra. JOANA GOMILA LLUCH, alcaldessa, el dia 3 de març del
2017, es fa necessari el nomenament d'una persona que exerceixi les atribucions de
l'alcaldessa, d'acord amb el Reglament legalment vigent respecte a açò;
RESOLC:
Nomenar el Sr. JOSEP JUANEDA MERCADAL, primer tinent d'alcalde, en qualitat d'alcalde
accidental el dia 3 de març de 2017.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 23-02-2017".
3.4. Resolució de l'Alcaldia número 000020 de 2017 (exp. 2017/001118)
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 000020 DE 2017
Atès que, per absència de la Sra. JOANA GOMILA LLUCH, alcaldessa, el dia 22 de març del
2017, es fa necessari el nomenament d'una persona que exerceixi les atribucions de
l'alcalde, d'acord amb el Reglament legalment vigent respecte a açò,
RESOLC:
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Nomenar la Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, segona tinenta d'alcaldessa, en qualitat
d'alcaldessa accidental el dia 22 de març de 2017.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 13-03-2017".
3.5. Resolució de l'Alcaldia número 000024 de 2017 (exp. 2017/001118)
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 000024 DE 2017
Atès que, per absència de la Sra. JOANA GOMILA LLUCH, alcaldessa, el dia 24 de març del
2017, es fa necessari el nomenament d'una persona que exerceixi les atribucions de
l'alcaldessa, d'acord amb el Reglament legalment vigent respecte a açò;
RESOLC:
Nomenar la Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, segona tinenta d'alcalde, en qualitat
d'alcaldessa accidental el dia 24 de març de 2017.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 15-03-2017".
3.6. Acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 22-02-2017, pel qual
s'aprova la relació de factures número 3/2017 de crèdit reconegut (exp. 2017/001442)
"Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 22-02-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
"ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 3.2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 3.2017 de crèdit reconegut per un import brut de
236.541,67 € (import líquid de 257.522,59 €);
Atès el disposat a la base 10a de les bases d'execució del pressupost d'aquest ajuntament
de l'exercici 2017;
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."
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3.7. Acord de la Junta de Govern, en sessió extraordinària de dia 3-03-2017, pel qual
s'aprova la relació de factures número 4/2017 de crèdit reconegut (exp. 2017/001750)
"Que la Junta de Govern, en sessió extraordinària de dia 3-03-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
"ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 4/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Aprovació de la relació de factures núm. 4/2017 de crèdit reconegut per un import
brut de 23.553,38 € (import líquid de 23.658,07 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d'Execució del pressupost d'aquest ajuntament
de l'exercici 2017;
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."
3.8. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió extraordinària de dia 3 de març de
2017, pel qual s'aprova el reconeixement de deute a favor de l'empresa JOMI MAR
SEGURIDAD PRIVADA SLU (exp. 2017/000690)
"Que la Junta de Govern en sessió extraordinària de dia 3-03-2017, a proposta de la regidora
delegada d'Atenció Social, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
"Vista la sol·licitud presentada pel senyor/per la senyora ÀREA SOCIOEDUCATIVA,
enregistrada en aquest ajuntament el dia 27-01-2017 i amb registre d'entrada núm. 001345,
demanant reconeixement del deute i del pagament de factures pendents a JOMI MAR
SEGURIDAD PRIVADA SLU corresponents als períodes de l'any 2016 compresos entre el 15
i el 30 de novembre, l'1 i el 9 de desembre, el 12 i el 16 de desembre, i el 19 i el 30 de
desembre i el pagament de les factures pendents de pagament a la mateixa empresa de les
factures corresponents als períodes de l'any 2017 compresos entre el 2 i el 5 de gener i entre
el 9 i el 20 de gener;
Atès que resten pendents de pagament de l'any 2016 les factures números 10240, 10237,
10238 i 10241, corresponents al servei de vigilància i seguretat realitzat a les dependències
municipals de Ca sa Milionària (Serveis Socials) durant els períodes compresos entre el 16 i
30 de novembre, l'1 i el 9 de desembre, el 12 i el 16 de desembre i el 19 i el 30 de desembre,
per imports respectius de 918,39 €, 417,45 €, 417,45 € i 745,41 €;
Atès que, d'altra banda, resten pendents de pagament de l'any 2017 les factures números
000001 i 000002, corresponents al mateix servei, durant els períodes compresos entre el 2 i
el 5 de gener i el 9 i el 20 de gener, per imports respectius de 333,96 € i 751,41 €;
Atès que el servei s'ha prestat durant els períodes esmentats sense que existís un contracte
en vigor, considerant, emperò, imprescindible el pagament d'aquestes factures pendents;
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Vist l'informe tècnic emès per part de la directora de l'Àrea de Serveis Socials en data del 2601-17, en sentit favorable;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Aprovar el reconeixement de deute a favor de JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA
SLU per import de 3.590,07 €, en concepte de factures corresponents al servei de vigilància i
seguretat realitzat a les dependències municipals de Ca sa Milionària (Serveis Socials),
durant els períodes compresos entre el 16 i 30 de novembre, l'1 i el 9 de desembre, el 12 i el
16 de desembre, el 19 i el 30 de desembre (2016) i els 2 i el 5 de gener, i el 9 i el 20 de gener
(2017).
Segon. Notificar aquest acord a l'interessat per al seu coneixement i els efectes oportuns".
Per unanimitat, s'acorda aprovar la proposta de la regidora delegada d'Atenció Social."
3.9. Acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 8-03-2017, pel qual
s'aprova la relació de factures número 5.2017 de crèdit reconegut (exp. 2017/001967)
"Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 8-03-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
"ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 5.2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 5.2017 de crèdit reconegut per un import brut de
4.618,80 € (import líquid de 5.137,47€);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d'execució del pressupost d'aquest ajuntament
de l'exercici 2017;
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."
3.10. Resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 000781 de 2017
(exp. 2017/002502)
"RESOLUCIÓ DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
000781 DE 2017
ASSUMPTE: Aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini, període 2018-2020
Format el Pla pressupostari a mitjà termini, d'aquest ajuntament, corresponent al període
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2018-2020, de conformitat amb el que disposa l'article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;
Vist l'informe emès per la interventora municipal de data del 15 de març de 2017;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar el Pla pressupostari a mitjà termini d'aquest ajuntament, pel període 20182020.
SEGON: Donar compte del present acord al primer Ple que se celebri.
TERCER: Remetre el Pla pressupostari a mitjà termini de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a
l'efecte.
El regidor delegat
José López Bosch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 15-03-2017"
3.11. Escrit remès pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, de dia 1 de març de 2017
(registre d'entrada 003652 de 6 de març de 2017), pel qual es mana donar compte al Ple
de l'incompliment de l'obligació d'avaluació davant el Ple del compliment anual del Pla
de sanejament, que va aprovar l'any 2009 l'Ajuntament de Ciutadella, i del qual se
n'havia de donar compte cada any en què va estar vigent: del 2009 al 2015.
Es dóna compte d'aquest incompliment i, en conseqüència, s'entén per acomplerta aquesta
obligació de retre davant el Ple la informació sobre l'avaluació de cadascun d'aquests
exercicis en què va estar vigent aquest pla de sanejament: del 2009 al 2015.
Intervé la senyora alcaldessa per posar en coneixement al Ple que dia 22 de març estarà
absent perquè, juntament amb el primer tinent de batle, es desplaça al Ministeri de Foment, i
dia 24 assistirà a Granollers a l'Assemblea Internacional de Ciutats Educadores. Així mateix,
comunica que es procedirà a tractar el punt 7è de l'ordre del dia perquè les persones, els
alumnes i professors, que van fer la proposta de la nova denominació de la sala d'actes de la
Casa de Cultura, hi són presents, i d'aquesta manera s'evitarà que el temps d'espera sigui
molt llarg.
7. Proposta de denominar la sala d'actes de la Casa de Cultura amb el nom de Joana
de Vigo i Esquella (exp. 2017/001839)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei d'Igualtat de l'Àrea
Socioeducativa, de dia 27 de febrer de 2017, signada digitalment dia 28 de febrer de 2017,
que va ser dictaminada a la Comissió Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 3 de març
de 2017, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i d'UPCM (1); i les
9

reserves de vot del PP (2), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA DE DENOMINAR LA SALA D'ACTES DE LA CASA DE
CULTURA AMB EL NOM DE JOANA DE VIGO I ESQUELLA
«Durant el curs 2014-2015, el grup de 5è del CEIP Pere Casasnovas, centre que forma part
de la Xarxa de Centres Cooperants, va analitzar l'equitat de gènere al nostre municipi en el
marc del programa que impulsa el Fons Menorquí de Cooperació entre tots els centres
adherits a la Xarxa. I, motivats per aquest interès, el grup d'alumnes, juntament amb la seva
mestra, Joana Majó, va investigar els noms dels carrers de Ciutadella i va concloure que
només tres duen nom de dona que no sigui verge ni santa. Arran de la investigació i
d'aquesta evidència, i amb l'afany de promoure algun canvi, van presentar la proposta a
l'Ajuntament de posar el nom de Joana de Vigo i Esquella (nascuda a Ciutadella el 29 de
maig 1779 i morta el 19 de juny de 1855) a un carrer del municipi. L'objectiu era fer visible a
la via pública el paper de les dones ocult en la història i, d'altra banda, l'aportació a la cultura
il·lustrada, en concret, de la ciutadellenca Joana de Vigo i Esquella.
A partir d'aquesta proposta, l'equip de govern, que va recollir la proposta de les mans dels
mateixos alumnes el 23 d'octubre del 2015, ha considerat amb molt d'interès i responsabilitat
aquesta iniciativa. Creiem que té molt de valor per diversos motius: és una iniciativa
ciutadana que sorgeix de la participació d'uns infants que tenen interès per millorar el seu
municipi i que ho fan des de la visió de construir un municipi en igualtat sense oblidar els
orígens i les nostres arrels. Per una banda, Ciutadella, com a ciutat amiga de la infància,
dóna molt de valor a la visió i a les aportacions que puguin fer els infants, atès que és
essencial per tenir una millor ciutat, perquè el Projecte de Ciutat el feim entre tots i totes.
D'altra banda, no es pot concebre una ciutat millor si no es pensa d'igual manera en els
homes i en les dones, i, en aquest sentit, la iniciativa vol contribuir a construir un municipi en
igualtat. I, per últim, com bé deia Fina Salord en el seu parlament durant la Diada del Poble
de Menorca, el 16 de gener de l'any 2016: «Un poble culte és aquell que sap dialogar amb la
seva tradició» i aquesta iniciativa és «la millor mostra que la modernitat només es pot
construir des de la tradició, amb tots els drets que ens corresponen i, entre aquests, els de
l'equitat de gènere».
Després de fer diverses investigacions per trobar un possible carrer al qual posar-li el nom de
Joana de Vigo i Esquella, es conclou que no hi ha possibilitats immediates d'aquest fet, atès
que actualment no es preveu obrir cap nou carrer al municipi.
Atès el valor de la proposta, l'equip de govern ha volgut cercar una alternativa per donar
resposta a l'objectiu final de la iniciativa que van tenir els infants de Pere Casasnovas: fer
visible el paper ocult de les dones en la història i en l'espai públic de Ciutadella.
Tenint en compte la trajectòria i l'aportació de Joana de Vigo, l'Ajuntament ha valorat que el
més adequat era cercar un espai públic lligat a la cultura, com ho és la Sala d'Actes de la
Casa de Cultura. Joana de Vigo i Esquella és una mostra i un exemple de com Menorca va
participar en el cosmopolitisme de la cultura europea. Ella il·lustra aquell col·lectiu de dones
que no només llegien, sinó que també escrivien i traduïen en català. Segons Fina Salord,
encara que la traducció d'Ifigènia a Tàurida de Claude Guimond de La Touche del 1801
bastaria per situar Joana de Vigo en un lloc clau en la història de la literatura catalana, és pel
conjunt de la seva obra que pot ser considerada una figura destacada de la cultura
il·lustrada, tant en el vessant humanístic com en el científic. I, a la fi, també representa una
dona capdavantera que, en un moment en què les estructures patriarcals encara atorgaven
10

un paper subordinat a les dones, va saber aconseguir espais d'autonomia i de llibertat
personal per desenvolupar el seu coneixement i personalitat creativa.
Per tot el que ella representa, creiem que està justificat que la Sala d'Actes de la Casa de
Cultura es denomini amb el seu nom, com a espai dinàmic i actiu que és, i a través del qual
es promouen diversitat d'activitats culturals, socials i educatives al nostre municipi, i que
alhora forma part d'un edifici que representa l'espai de la cultura per excel·lència a Ciutadella.
Aquesta proposta no exclou el fet que més endavant, si escau, se segueixi amb el seu
reconeixement, que han iniciat els alumnes de Pere Casanovas, i se cerquin, com
proposaven, un nou carrer i altres activitats que es considerin oportunes.
Per tot açò, qui subscriu, PROPOSA:
1. Posar el nom de Joana de Vigo i Esquella a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura.
2. Posar una placa que així ho informi.
3. Convidar els alumnes i la mestra del grup de 5è de Pere Casasnovas perquè participin en
l'acte d'inauguració d'aquesta placa.»
Intervé la Sra. Anglada Seara, que dóna compte de la proposta i fa una esmena al tercer
punt, que queda com segueix: «Convidar els alumnes i la tutora que durant el curs
2014/2015 formaven el grup de 5è de primària del CEIP Pere Casasnovas perquè
participin en l'acte d'inauguració d'aquesta placa.»
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que dóna la benvinguda al Sr. Negrete. Agraeix als
alumnes de Pere Casasnovas i a la seva tutora aquesta proposta, i deixa palès que aquests
tipus d'iniciatives poden anar més enllà de la feina de classe. Confirma el vot favorable del
seu grup, però fa menció de la possibilitat que es faci un estudi exhaustiu del motiu del canvi
de llinatge Squella per Esquella, encara que el seu grup entén l'explicació rebuda respecte
de l'aplicació de la normativa lingüística.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que dóna l'enhorabona al Sr. Negrete. Exposa el suport a
l'observació presentada pel grup PP, i proposen que es mantengui el llinatge Squella, tal com
l'escriuen els actuals descendents de Joana de Vigo. Agraeix les investigacions que s'han fet
de l'Àrea Socioeducativa i de Participació Ciutadana. Confirma el vot favorable del seu grup a
la proposta.
Intervé la Sra. Anglada Seara per dir que hi ha diverses fonts d'informació que argumenten la
proposta. El que es proposa des de la Comissió d'Assessorament Lingüístic de la Universitat
és que, encara que particularment cadascú pot utilitzar la forma que desitgi d'un llinatge,
quan el llinatge passa a formar part d'un topònim, aquest s'ha d'adaptar a la forma normativa.
Un altre criteri, recomanat per l'Enciclopèdia de Mallorca, com la Catalana, és que quan una
persona fa més de cent anys que és morta, com és el cas, també es recomana que s'apliqui
la normativa. Explica que l'equip de govern es va posar en contacte amb la família existent
que ja no duen el llinatge Squella/Esquella, i que no hi van posar cap objecció. Afegeix que
es va consultar la qüestió amb la Sra. Fina Salord, que té publicat un estudi sobre aquesta
figura; i la lingüista de l'Ajuntament. I ambdues van considerar que s'havia d'escriure seguint
la normativa.
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Intervé el Sr. Benejam Escandell, que fa les consideracions pertinents respecte de les quals
el seu grup considera que s'hauria d'escriure Squella, i confirma l'enhorabona i el seu vot
favorable.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que manté el seu vot favorable i considera que s'hauria de mantenir
Squella.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que reitera la felicitació als alumnes i al professorat del CEIP Pere
Casasnovas per la seva iniciativa, i els anima a fer propostes per seguir millorant Ciutadella.
Intervé la Sra. Anglada Seara per fer l'incís que a la petició també es feia una sol·licitud
respecte dels semàfors; i indica que es té en compte, que s'està mirant, i que si es produeix
alguna novetat els la comunicarà.
Acord
Se sotmet la proposta esmenada a votació, que s'APROVA per unanimitat (20 vots a favor
dels membres presents).
4. Proposta d'atorgament de dies addicionals de vacances i d'assumptes propis als
empleats municipals per motiu d'antiguitat (exp. 2017/001322)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 23 de febrer de 2017, signada digitalment dia 24
de febrer de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i
Seguretat, en sessió ordinària de dia 2 de març de 2017, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i
GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA PEL PLE, D'ATORGAMENT DE DIES ADDICIONALS DE
VACANCES I D'ASSUMPTES PROPIS ALS EMPLEATS MUNICIPALS PER MOTIU
D'ANTIGUITAT
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data del 22-02-2017,
que, copiat literalment, diu:
"Resulta que el vigent RDL 5/2015, de 30 d'octubre, per mitjà del qual s'aprovà el text refós
de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, preveu les disposicions addicionals següents:
“DA13a. Permís per assumptes particulars per antiguitat.
Les administracions públiques podran establir fins a 2 dies addicionals de permís per
assumptes particulars en complir el sisè trienni, i s'incrementarà, com a màxim, en 1 dia
addicional per cada trienni complert a partir del vuitè”.
DA14a. Dies addicionals de vacances per antiguitat.
Cada administració pública podrà establir fins a un màxim de 4 dies addicionals per
vacances en funció del temps de servei prestats pels funcionaris públics.”
Llavors, amb aquesta regulació, amb el terme «podran» o «podrà» es preveu que cada
administració pública, de manera potestativa i tenint en compte el dret de negociació
col·lectiva amb la representació del personal, pot fixar dies addicionals de vacances i per
assumptes particulars per raó de l'antiguitat dels funcionaris fins al límit màxim de dies abans
reproduït.
No hi ha constància que el Ple de la corporació municipal hagi adoptat cap acord respecte a
açò; no obstant açò, consta que a la mesa extraordinària de negociació del personal
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funcionari i laboral de data del 5-10-2015 hi ha un punt a l’ordre del dia (el 2n) relatiu a
vacances i dies d’assumptes propis per antiguitat, si bé al contingut de l’acta en qüestió no hi
ha reproduïda cap proposta de regulació d’aquests dies suposadament debatuts en
negociació. Per aquesta raó, es va procedir a tornar-ho a presentar davant la mesa de
negociació del personal funcionari i laboral del passat dia 22-02-2016, on s'ha aprovat i
deixat palès el contingut concret de la proposta de regulació dels dies addicionals de
vacances i d'assumptes propis per raó d’antiguitat del personal, dins els límits permesos per
TREBEP, per la qual cosa procedeix ara sotmetre la proposta esmentada davant l’òrgan
competent per a la seva aprovació, que és el Ple de l’Ajuntament.
D'acord amb tot l'exposat, i de conformitat amb la proposta que ha estat sotmesa a la mesa
de negociació de personal funcionari i laboral del passat 22-02-2017, qui subscriu considera
que procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans sotmeti al Ple de la
corporació municipal l'adopció de la següent:
PROPOSTA:
PRIMER. Acordar concedir 2 dies addicionals de permís per assumptes particulars a cada
persona empleada pública municipal (ja sigui funcionària o contractada en règim laboral)
quan compleixi el sisè trienni a l’administració pública, i incrementar-ho, com a màxim, en 1
dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè trienni.
SEGON. Acordar concedir 4 dies addicionals de vacances, en funció del temps de serveis
prestats pels empleats públics municipals (tant si és personal funcionari o contractat en règim
laboral), per antiguitat en l’administració pública, d’igual manera com ho fa l’Administració de
l’Estat, per al gaudi dels següents dies de vacances anuals:
-Per 15 anys de servei: 23 dies hàbils.
-Per 20 anys de servei: 24 dies hàbils.
-Per 25 anys de servei: 25 dies hàbils.
-Per 30 o més anys de servei: 26 dies hàbils.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Acordar concedir 2 dies addicionals de permís per assumptes particulars a cada
persona empleada pública municipal (ja sigui funcionària o contractada en règim laboral)
quan compleixi el sisè trienni a l’administració pública, i incrementar-ho, com a màxim, en 1
dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè trienni.
SEGON. Acordar concedir 4 dies addicionals de vacances, en funció del temps de serveis
prestats pels empleats públics municipals (tant si és personal funcionari o contractat en règim
laboral), per antiguitat en l’administració pública, d’igual manera com ho fa l’Administració de
l’Estat, per al gaudi dels dies de vacances anuals següents:
-Per 15 anys de servei: 23 dies hàbils.
-Per 20 anys de servei: 24 dies hàbils.
-Per 25 anys de servei: 25 dies hàbils.
-Per 30 o més anys de servei: 26 dies hàbils.
No obstant, el Ple amb el seu superior criteri, ho resoldrà»
Intervé el Sr. García Corro, que dóna compte de la proposta.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que comença indicant que ells sempre han defensat que els
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funcionaris no tenen culpa de la situació política d'estalvi imposada. Continua dient que es va
augmentar la jornada laboral dels funcionaris, i, com a contrapartida, es van posar en
pràctica unes concessions de més dies d'assumptes propis i vacances dins un context
correcte, i que en cap cas ha alterat el bon funcionament de l'Ajuntament. El dubte sorgeix
quan es planteja la possibilitat que, algun dia, la jornada torni a ser de trenta-cinc hores i es
mantenguin aquests dies afegits, ja que considera que llavors sí que es podria veure afectat
negativament el servei. Confirma el seu vot d'abstenció.
Intervé el Sr. García Corro, que indica que la proporció de dies treballats serà la mateixa, ja
siguin trenta-cinc o trenta-set hores i mitja, perquè es tracta de jornades senceres, no
d'hores; per tant, en ser jornades completes, el percentatge serà el mateix.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que indica que ell parla de dies i que és en aquest sentit que anirà
la pregunta que es farà en el seu moment. Considera, si més no, xocant que es duguin a Ple
propostes de personal que ja s'estan aplicant, i que el seu dubte és, respecte de les
conseqüències, en el servei en cas de tornar a reduir la jornada laboral a trenta-cinc hores.
Intervé la Sra. Alcaldessa per aclarir que és una aplicació que solament afecta el personal
que faci com a mínim 15 o 18 anys que treballi a l'Ajuntament.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per tretze (13) vots a favor (6 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, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, 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 i el senyor Sebastià
SERVERA MOLL; i set (7) abstencions de vot (5 PP i 2 UPCM): les de la senyora María
Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora
Raquel PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER, el senyor Juan
CARRASCO DOMINGO, del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO.
5. Proposta de donar suport a les peticions fetes per part de l'Equip d'Atenció
Primerenca i dels centres d'educació infantil de primer cicle de Menorca (exp.
2017/001760)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei d'Educació i Convivència
de l'Àrea Socioeducativa, de dia 24 de febrer de 2017, signada digitalment dia 28 de febrer
de 2017,que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió
ordinària de dia 3 de març de 2017, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1), i de GxC
(1); i les reserves de vot del PP (2) i d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: Donar suport a les peticions fetes per part de l'Equip d'Atenció
Primerenca i dels centres d'educació infantil de primer cicle de Menorca.
Atès que el passat dia 8 de febrer de 2017 es va reunir la Comissió Executiva del Patronat
Municipal d'Escoles Infantils i va acordar proposar al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella que
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donés suport a la petició feta per l'Equip d'Atenció Primerenca i les escoles infantils de
Menorca;
Atès que el passat dia 2 de febrer de 2017 el Consell Escolar Municipal i va acordar proposar
al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella que donés suport a la petició feta per l'Equip d'Atenció
Primerenca i les escoles infantils de Menorca;
Atès que es presenten adjunts els diferents escrits remesos a la Conselleria d'Educació i
Universitats i que aquests no han tingut resposta per part de la Conselleria d'Educació i
Universitat;
Atès que la LOE, a l’article 72.2, en el capítol I del títol II, estableix: “Corresponde a las
administraciones educativas dotar a los centros de los recursos necesarios para atender
adecuadamente a este alumnado. Los criterios para determinar estas dotaciones serán los
mismos para los centros públicos y concertados”;
Atès que la LOMCE, a l'article 57.2 estableix: “Corresponde a las Administraciones
educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran
una atención educativa diferente a la ordinaria (...), puedan alcanzar el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado.»;
Atès que totes les lleis educatives des de fa quaranta anys així ho han considerat;
Atès que el pes dels costos econòmics del funcionament de les escoles infantils de primer
cicle d'educació infantil recauen de forma quasi exclusiva en l’Ajuntament i les famílies;
Atès que els costos de les diferents ajudes econòmiques imprescindibles per a l’accés a
l’escoleta dels infants i les famílies més desfavorides socialment també recau en
l’Administració local fins al punt que, inexplicablement, tant aquesta conselleria com la de
Serveis Socials i Cooperació han exclòs de forma explícita els infants menors de 3 anys del
dret a sol·licitar ajuda econòmica pel menjador escolar i, així, han posat en risc fins i tot la
seguretat alimentària dels infants;
Atès que, des de qualsevol àmbit social i educatiu, es reclama la detecció i l'atenció
primerenca dels infants amb dificultats;
Atès que en l’àmbit de l’atenció a la diversitat, en la qual aquesta conselleria té competències
exclusives, i tanmateix les escoles infantils de primer cicle és l’únic tram escolar en el qual no
han fixat criteris de dotació de recursos per a l’atenció a la diversitat, tot i ser considerat un
període educatiu fonamental;
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Que la Conselleria d'Educació i Universitats faci públics els criteris de dotació de
recursos humans per a l’atenció a la diversitat als centres sostinguts amb fons públics de
primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), així com ho ha fet per la resta del sistema escolar.
Segon. Que la Conselleria d'Educació i Universitats garanteixi que els centres de 1r cicle d’EI
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comptaran com a mínim amb 3 hores de suport setmanal per unitat a càrrec d’especialistes
del suport, com són els i les PT i AL.
Tercer. Que la Conselleria d'Educació i Universitats reconegui el dret de tots els infants més
menuts a comptar amb ajudes de menjador escolar, com el tenen el resta d’alumnat dels
centres escolars públics de les Balears.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
La Sra. Alcaldessa informa que es procedirà a debatre, de manera conjunta, els punts
5è i 11è de l'ordre del dia, i s'emetran les votacions per separat de cada un dels punts.
Intervé la Sra. Benejam Bagur, que indica que, abans de procedir a donar compte de la
proposta, voldrà fer una breu explicació de l'evolució de la destinació que ha fet la
Conselleria en matèria d'educació infantil en els darrers anys:
Primer període, 2008-2011, IEPI, es destinen 16 milions d'euros a l'educació infantil.
Segon període, 2012-2015, es destinen 970 mil euros, i puntualitza que el 2015 la destinació
cap a l'educació infantil va ser de zero euros.
Tercer període, que correspon a l'actualitat, el 2016 es van destinar 1.400.000 euros, i el
2017 un import d'1.780.000 euros.
Seguidament, dóna compte de la proposta i fa una esmena de viva veu al punt primer de
la proposta, el redactat del qual seria el següent: "Primer. Que la Conselleria d'Educació i
Universitats redacti i faci públics els criteris de dotació de recursos humans per a l’atenció a
la diversitat als centres sostinguts amb fons públics de primer cicle d’educació infantil (0-3
anys), així com ho ha fet per a la resta del sistema escolar."
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que confirma el vot favorable del seu grup a la proposta.
Indica que la situació econòmica de la Conselleria no és la mateixa que fa uns anys i, per
tant, els recursos tampoc són els mateixos, encara que les necessitats de reforços dels
especialistes en educació continuïn presents en aquest sector. Fa menció que són les
administracions educatives les responsables de promoure l'escolarització en l'educació
infantil de l'alumnat que necessiti atencions especials, així com el desenvolupament de
programes per a la seva integració en les escoles de primària i secundària.
Respecte a la moció presentada pel grup Popular referida als ajuts pels menjadors escolars,
la Sra. Pericás en llegeix el darrer paràgraf, que diu el següent: «Instar la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitat del Govern de les Illes Balears que adopti les mesures
necessàries perquè en el curs 2017/2018 l'educació infantil de primer cicle es trobi inclosa en
la convocatòria de les beques/dels ajuts de menjador.»
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma que el vot del seu grup serà favorable a la proposta i a
la moció, perquè les consideren, ambdues, equitatives.
Intervé la Sra. Benejam Bagur, que confirma que les circumstàncies tal vegada no són les
mateixes, però creu que no invertir res en educació el 2015 és un fet destacat. Exposa que,
com es va expressar a la Comissió Informativa, els pressuposts del 2017 estan tancats, i
sol·licita si el redactat de la moció del grup Popular podria indicar: «per al curs 2018/2019»;
en cas contrari, haurien de fer un vot contrari a la moció.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que explica que, precisament, la moció és per sol·licitar que
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el govern faci l'esforç d'incloure aquests ajuts en el curs 2017/2018.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que explica que el pressupost de 2017 cobreix una part del curs
2016/2017 i una part del curs 2017/2018, perquè el curs lectiu escolar no coincideix amb un
any natural. D'aquí que, diu, la Sra. Benejam sol·liciti que s'hi redacti: «el curs 2018/2019»,
per incloure aquesta sol·licitud als pressuposts del 2018.
El Grup Popular accepta l'esmena a la seva moció (punt 11è de l'ordre del dia), la
redacció de la qual quedaria com segueix: "Instar la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitat del Govern de les Illes Balears que adopti les mesures necessàries en el
pressupost del 2018, perquè, tan prest com sigui possible, l'educació infantil de primer
cicle es trobi inclosa en la convocatòria de les beques/dels ajuts de menjador."
Intervé el Sr. Triay Lluch, que manté el seu vot favorable a la proposta i a la moció, i indica
que els sembla correcta l'apreciació tècnica respecte als pressuposts.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, amb l'esmena en el primer punt d'acord, la redacció del qual
és la següent: "Primer. Que la Conselleria d'Educació i Universitats redacti i faci públics els
criteris de dotació de recursos humans per a l’atenció a la diversitat als centres sostinguts
amb fons públics de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), així com ho ha fet per a la
resta del sistema escolar.", i que s'APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents).
La votació del punt 11è de l'ordre del dia queda reflectida al punt corresponent d'aquesta
acta.
6. Proposta d'aprovar el projecte de declaració dels serveis de 0-3 anys com a serveis
de caràcter prioritari (exp. 2017/001875)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei d'Educació i Convivència
de l'Àrea Socioeducativa, de dia 28 de febrer de 2017, signada digitalment el mateix dia, que
va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 3 de
març de 2017, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1), i de GxC (1); i les reserves de
vot del PP (2) i d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: Aprovar el projecte de declaració dels serveis de 0-3 anys com a serveis
de caràcter prioritari per part del Ple.
Atès que el passat dia 27 de febrer de 2017 es va reunir la Comissió Executiva del Patronat
Municipal d'Escoles Infantils i va acordar proposar al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella el
projecte que s'adjunta a aquesta proposta per donar sortida a les necessitats de les famílies
de la nostra població;
Atès que aquest any hi ha moltes demandes d'escolarització d'infants nats el 2016;
Atès que es tracta d’una situació que es va produint els darrers anys i que, sobretot, ve
motivada pel treball estacional de les famílies; i també per la necessitat, davant els pocs
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mesos de feina i de les retribucions més baixes, que ambdós membres de la parella treballin,
encara que sigui únicament durant la temporada d'estiu;
Atès que l'objectiu del Patronat Municipal d'Escoles Infantils és, segons l'article 2 dels seus
estatuts:
«Article 2n El Patronat té com a finalitat atendre i ajudar a cobrir les necessitats de l’educació
infantil de Ciutadella, i vetllar per potenciar la cultura educativa familiar, estiguin o no
escolaritzats els infants.";
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Aprovar el projecte que s'adjunta per donar alternatives a les famílies que treballen,
sobretot durant la temporada d’estiu, per poder tenir cura dels seus fills i filles dins l’horari
laboral, i per intentar que els infants estiguin ben atesos en els moments en què les famílies
tenen dificultat per garantir una atenció acurada dels seus fills i filles.
Segon. Declarar els serveis de 0-3 anys que s'inclouen al projecte com a prioritaris i que
afecten serveis públics essencials per a la nostra població.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà."
Intervé la Sra. Benejam Bagur, que dóna compte de la proposta.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que confirma el vot favorable del seu grup, atesa la
demanda. Aporta algunes apreciacions i plantejaments a la proposta. Demana la situació de
l'obertura de l'escoleta Borja Moll i l'obertura durant més mesos.
Intervé la Sra. Benejam Bagur, que, respecte al tema de l'escoleta Borja Moll, l'Ajuntament
està pendent de l'IEPI, i confirma que l'escoleta sa Galera obre durant el mes d'agost. No
consideren prou pedagògic que totes les escoletes puguin obrir tot l'any, atès que consideren
que els pares també han de ser presents en l'educació. Agraeix els vots favorables.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents).
El punt 7è de l'ordre del dia va ser tractat després de les comunicacions d'alcaldia.
8. Proposta de declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis
de la demarcació marina llevantina balear com a zona d'especial protecció
d'importància per a la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d'un règim preventiu de
protecció d'aquesta àrea, així com de mesures per a la reducció del renou submarí
(exp. 2017/001719)
Es dóna compte d'una proposta de l'Àrea de Territori i Entorn, de dia 23 de febrer de 2017,
firmada pels portaveus de l'Ajuntament, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa
Permanent ordinària de Territori i Entorn, de dia 3 de març de 2017, amb el vot favorable de
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tots els representants [PSM (2), PP (2), PSOE (1), GxC (1) i UPCM (1)], que, copiada
literalment, diu:
«ASSUMPTE: Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis
de la demarcació marina llevantina balear com a zona d’especial protecció
d’importància per a la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d’un règim preventiu de
protecció d’aquesta àrea així com mesures per a la reducció del renou submarí.
Atès que el nivell de renou submarí s'ha agreujat enormement en les últimes dècades a
causa de la creixent interferència humana en els ecosistemes marins (s'ha anat duplicant
dècada rere dècada els últims 60 anys) i s'ha posat en risc la supervivència de les poblacions
de fauna marina, especialment de cetacis; s'han oferit les dramàtiques imatges
d'embarrancaments massius de balenes i dofins;
Atès que l’informe Visión general de los puntos negros de ruidos submarinos en el área
mediterránea, sota els auspicis d’ACCOBAMS (Acord sobre la conservació dels cetacis en el
Mar Negre, la Mar Mediterrània i la Mar Atlàntica contigua, adoptat l’any 1996 i ratificat per
Espanya l’any 1999), ha realitzat, per primera vegada, un mapa que mostra, en tota la conca
del mar Mediterrani, la densitat de les principals fonts de soroll submarí antropogènic: ports i
marines; projectes industrials (incloses les instal·lacions de petroli i producció de gas i els
parcs eòlics offshore); l'exploració sísmica comercial i científica; i els exercicis militars, i la
seva evolució en el període 2005-2015;
Atès que, segons l'informe, és particularment preocupant l'augment que s'ha produït en el
citat període d'estudi de les activitats d'adquisició sísmica (sondejos acústics 250dB, el doble
que els d'un avió, que ens fa uns 140dB) sobretot amb relació a les exploracions per a la
cerca de jaciments de petroli i gas en el subsòl marí, en les quals s'utilitzen canons d'aire
comprimit d'alta pressió (armes d'aire o air guns); mentre que el 2005 un 3,8% de la
superfície del Mediterrani es va veure afectada per l'ús de sondejos acústics amb els canons
d'aire comprimit (air guns), el 2013 aquest percentatge havia augmentat fins al 27%. Els
polsos d'aire comprimit produeixen danys fisiològics irreversibles en cetacis, tortugues,
peixos i invertebrats, i, fins i tot, la seva mort;
Atès que la conclusió principal del citat informe és que un significatiu nombre d'àrees dins de
la conca mediterrània pateixen una acumulació d'activitats productores de soroll submarí
d'origen antropogènic són els denominats “punts negres de soroll submarí”; molts d'aquests
punts negres se superposen amb importants hàbitats de cetacis;
Atès que a l'àrea marina localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i la
Comunitat Valenciana existeix un corredor migratori de cetacis de gran valor ecològic de
fonamental importància per a la supervivència d'aquests mamífers marins en el Mediterrani
Occidental;
Atès que així mateix ho assenyala el Proyecto Mediterráneo (Proyecto Mediterráneo para la
identificación de las Áreas de Especial interés para la Conservación de los Cetáceos en el
Mediterráneo Español) del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que a les
seves conclusions destaca la necessitat de protegir aquesta zona pel fet que concentra gran
nombre de cetacis; i, a més, és un indret d’especial rellevància com a zona de pas migratori
del rorqual comú cap a les àrees de cria i alimentació en el nord de la Mediterrània;
Atès que aquest corredor té un indubtable valor ecològic i científic, i es troba sotmès a una
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greu amenaça; La seva part nord se superposa amb les zones de prospecció d’hidrocarburs
de les companyies Spectrum Geo Limited a la mar balear i amb la de Services Petroliers
Schlumberger al Golf de Lleó; aquest fet afegeix un element greu a l’impacte negatiu
d’aquests projectes;
Atès que l’any 1976 l’Estat espanyol signà el Conveni de Barcelona, que té per objecte la
protecció de la Mar Mediterrània contra la contaminació;
Atès que l'octubre de 1999, en el marc del Conveni de Barcelona i per decisió de la Comissió
Europea, entrà en vigor el Protocol sobre Zones Especialment Protegides i Diversitat
Biològica en el Mediterrani pel qual s'estableixen la llista de ZEPIM;
Atès que totes les dades científiques disponibles recomanen la declaració com a ZEPIM del
Corredor de Migració Cetacis, tal com proposa el citat Projecte Mediterrani, ja que aquest
actuaria com a zona protegida per evitar impactes sobre les seves poblacions, tant les
sedentàries com les migratòries; i més encara tenint en compte, com ja s’ha comentat, que
un gran percentatge de l'àrea de prospecció dels projectes de prospeccions d'hidrocarburs de
les companyies Spectrum Geo Limited en el mar Balear i Services Petroliers Schlumberger
en el golf de Lleó se superposa espacialment amb la part nord del citat Corredor de Migració
de Cetacis;
Atès que el Plenari de l'Ajuntament de Ciutadella en sessió extraordinària de dia 2 d'abril de
2014 va aprovar per unanimitat la moció presentada per UPCM per a sol·licitar que sigui
emesa una declaració d'impacte ambiental negativa del projecte denominat Campaña de
adquisición sísmica 3d en los permisos b, g, am-1 y am-2 en el golfo de Valencia, promogut
per la companyia petroliera csl (exp. 2014/000841), on quedava palesa l'afectació negativa
d'aquests tipus de projectes a les espècies marines i, en especial, als cetacis;
Atès que el Plenari de l'Ajuntament de Ciutadella, en sessió ordinària de dia 17 de setembre
de 2015, va aprovar per unanimitat una proposta sobre el desacord amb les prospeccions
petrolieres a la Mediterrània i a favor d'una llei que declari la Mediterrània zona lliure de
prospeccions petrolieres;
Atès que la declaració i gestió d'aquest ZEPIM correspon al Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi ambient (MAGRAMA), ja que l'àmbit marí que abasta no té cap continuïtat
ecològica amb un espai natural terrestre objecte de protecció;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, conscient dels efectes d'aquestes
recomanacions, es vol sumar a la iniciativa liderada per l'Aliança Mar Blava, a la qual ja s'han
sumat el Parlament de les Illes Balears, així com d’altres administracions locals i insulars tant
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com de les comunitats Catalana i Valenciana;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Instar el Govern espanyol a traslladar al Conveni de Barcelona la petició de
declaració de Zona Especialment Protegida d’Importància per a la Mediterrània (ZEPIM),
l’esmentat corredor de migració de cetacis, de l’àrea marina localitzada entre les costes de
les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana; en aquest sentit l’Ajuntament valora
positivament les passes inicials que amb aquesta finalitat ha pres recentment el Ministeri
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d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Segon. Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en conseqüència amb
l’actuació referida al punt anterior, a adoptar i aplicar de forma immediata en aquesta àrea un
rigorós règim de protecció preventiva que comporti l’adopció de mesures estrictes de gestió
de les activitats potencialment productores de renou submarí a la zona.
Tercer. En coherència amb tot l‘anterior, instar el Govern Espanyol a:
a) L’aprovació d’una moratòria d’efecte immediat a la presentació de noves sol·licituds de
permisos d’investigació, exploració i explotació d’hidrocarburs, així com de projectes
d’exploració d’hidrocarburs al Mediterrani espanyol.
b) La terminació i l'arxiu definitiu dels expedients en tramitació de permisos d’investigació
d’hidrocarburs de Cairn Energy al golf de Lleó (denominats Nordeste 1 a Nordeste 12”), així
com els projectes d’exploració d’hidrocarburs de Spectrum Geo Limited al mar balear i de
Services Petroliers Schlumberger al golf de Lleó.
c) Sol·licitar al Govern Espanyol l’adopció d’un pla de reducció dels nivells de contaminació
acústica submarina al Mediterrani espanyol i establir un registre de dades transparent sobre
les fonts de renou antropogènic en aquest mar, fet que és, a la vegada, part del Pla d’acció
actual de la directiva Marc sobre l’Estratègia Marina de la Unió Europea.
Quart. Notificar aquests acords al ACCOBAMS, al Conveni de Barcelona, a la Comissió
Europea, al Govern Espanyol, al Govern Balear, al Consell Insular de Menorca i a l’Aliança
Mar Blava.»
Intervé la Sra. Marquès Seguí, que dóna compte de la proposta.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que confirma el vot favorable del seu grup. Considera que
el Mediterrani s'ha de protegir, sempre amb les garanties jurídiques suficients, especialment
pel que fa referència a l'arxiu de procediments.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma el vot favorable del seu grup, atès que va en la línia
de la moció presentada pel seu grup, i aprovada per unanimitat, al Ple de la sessió
extraordinària de dia 7 de febrer de 2014.
Intervé la Sra. Marqués Seguí, que agraeix la col·laboració per poder presentar la proposta
de manera conjunta entre tots els grups. Confirma que sí, que hi ha un assessorament legal
qualificat, per part d'Aliança Mar Blava, pel tema dels arxius.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents).
9. Proposta de compromís de dotació de clavegueram a la urbanització de Cala Morell,
segons el previst a la Disposició transitòria 4a de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl
(exp. 2017/001730)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Manteniment i Millora
de la Via Pública de l'Àrea de Territori i Entorn, de dia 23 de febrer de 2017, signada
digitalment el mateix dia, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Permanent
ordinària de Territori i Entorn, de dia 3 de març de 2017, amb el vot favorable dels
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representants del PSM (2), PSOE (1) i GxC (1); i la reserva de vot dels representants del PP
(2) i UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: COMPROMÍS DE DOTACIÓ DE CLAVEGUERAM A LA URBANITZACIÓ
CALA MORELL, SEGONS EL PREVIST A LA DT 4a DE LA LLEI 2/2014 D'ORDENACIÓ I
ÚS DEL SÒL
Atès l'especificat a la disposició transitòria 4a de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i
ús del sòl, modificada per la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes
Balears, que fa referència al procediment d'implantació de la xarxa de clavegueram;
Atès l'especificat a l'informe emès per l'enginyer municipal en data del 22 de febrer de 2017
que, literalment copiat, diu:
"Actualment la urbanització de Cala Morell sols disposa de clavegueram en aproximadament
en un 5 % com a màxim de la urbanització, a la resta d'urbanització no hi ha clavegueram.
Els antecedents d’aquesta urbanització són els següents:
URBANITZACIÓ CALA MORELL
29-11-1966 Aprovació Pla general parcial
31-01-1968 Aprovació definitiva Pla Parcial A
31-01-1968 Aprovació definitiva Pla Parcial C
3-01-1973 Aprovació definitiva Pla Parcial B
11-04-1985 Aprovació inicial projecte urbanització
10-12-1987 Aprovació definitiva projecte urbanització
23-03-1988 Aprovació definitiva Pla general d’ordenació urbana
14-07-1988 Recepció obres d’urbanització
En el vigent PGOU s’indica: «A Cala Morell hi ha els serveis urbanístics exigits en el seu dia
pel pla parcial corresponent, com es pot comprovar en els plànols d’infraestructures de
Serveis Tècnics a escala 1:10000.
Qui subscriu considera convenient que l’Ajuntament, mitjançant un acord plenari, es
COMPROMETI a dotar de clavegueram la urbanització de CALA MORELL, segons
l'especificat al punt 1.d.i de la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, modificada per la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental
de les Illes Balears (BOIB núm. 106 de 20 d’agost de 2016). Segons l'especificat al punt e)
de l'esmentada disposició transitòria, l’acord de Ple serà eficaç a partir de la data de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears»;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
- PRIMER. Que l'Ajuntament de Ciutadella es comprometi a dotar de clavegueram la
urbanització de Cala Morell.
- SEGON. Que l'acord adoptat sigui remès al BOIB per a la seva publicació.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé la Sra. Camps Villalonga, que dóna compte de la proposta.
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Intervé la Sra. Torrent Pallicer, que agraeix que s'hagi tingut en compte el prec del Grup
Popular, i consideren que és un tema primordial per als propietaris de Cala Morell. Confirma
el vot favorable del seu grup a la proposta. Al mateix temps, demana si els dubtes exposats
per la Sra. Camps el mes passat s'han solucionat.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma el vot favorable del seu grup.
Intervé la Sra. Camps Villalonga, que indica que la proposta no es va presentar fins que no
es va tenir clar el finançament de part del projecte. Indica que el 9 de febrer es va mantenir
una reunió amb la directora general de recursos hídrics; s'ha fet un ofici demanant un
compromís; i avui la directora ha confirmat a l'alcaldessa que es tindran en compte totes les
possibilitats per poder obtenir una resposta afirmativa, que es remetrà per escrit.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents).
10. Proposta d'aprovar el programa temporal d'impuls a les tasques de planejament
municipal (exp. 2017/001963)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de
dia 2 de març de 2017, signada digitalment el mateix dia, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn, de dia 3 de març de 2017,
amb el vot favorable dels representants del PSM (2), PSOE (1) i GxC (1); i la reserva de vot
dels representants del PP (2) i UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«Atès que la recuperació econòmica, després d'uns anys de recessió, es fa palesa a l'àmbit
municipal d'una forma especial al Servei d'Ordenament del Municipi. Al llarg de l'any 2015
s'ha experimentat un augment important de les sol·licituds de llicència d'obra que ha anat
incrementant-se al llarg de 2016, la qual cosa ha coincidit amb el termini transitori que
establia la disposició transitòria desena de la LOUS per a la regularització d'edificacions en
sòl rústic, la qual, encara que a dia d'avui estigui derogada, encara té expedients pendents
de resoldre;
Atès que aquest increment de volum en la tasca d'informar sol·licituds de llicències
(comunicacions prèvies, sol·licituds amb i sense projecte, llicències integrades...) coincideix
amb la posada en marxa d'una iniciativa molt important, no només pel Servei d'Ordenament
del Municipi, sinó també per l'interès general de tot el municipi: la revisió del Pla general
d'ordenació urbana de Ciutadella;
Atès que, amb independència del volum de feina existent en el Servei d'Ordenament del
Municipi, des del segon semestre de 2016, alguns llocs de treball de tècnics han estat
temporalment vacants per diferents causes, la qual cosa ha fet que els recursos s'hagin
hagut de racionalitzar en prioritzar l'informe de llicències davant altres tasques, com és la de
gestió, planejament i inspecció de les obres, sense poder evitar que el termini de resolució
d'expedients mantingués el retard acumulat o, fins i tot, que s'incrementés en algun cas
concret;
Atès que, així, la concessió de llicències d'obra té en l'actualitat un retard de sis mesos de
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mitjana, cosa que afecta negativament el servei que demanda el ciutadà i, en segon terme,
l'economia local, amb l'afavoriment de les actuacions irregulars o al marge d'autorització
municipal; si a això darrer s'afegeix que no es pot procedir a dur a terme les tasques
d'inspecció amb la deguda dedicació, la situació es fa especialment preocupant;
Atès que, per acabar d'alentir l'actuació municipal en el servei, cal esmentar que la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
va entrar en vigor dia 2 d'octubre de 2016, la qual cosa implica importants canvis en la
manera de relacionar-se entre particulars i administració, i malgrat a la llarga i quan es
disposi dels elements i dels recursos adients per a la seva posada en marxa ha de donar
agilitat a les gestions administratives, de moment ha donat més complexitat a la gestió diària
dels serveis;
Atès que, per aquest motiu, s’ha redactat per part dels serveis jurídics municipals el
corresponent programa temporal d’impuls a les tasques de planejament municipal en el qual
es considera necessari comptar, al menys durant el termini d'UN ANY, d’un/a arquitecte/a i
un/a advocat/ada, que serien els necessaris per mantenir i avançar en la millora del servei;
Atès que s’ha de tenir en compte que la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressuposts
generals de l'Estat per a l'any 2016 va preveure no incrementar les plantilles de personal de
cap de les administracions públiques, aquesta llei encara és d'aplicació, ja que no s'ha
aprovat la Llei de pressupostos de 2017;
Atès que la llei abans esmentada preveu: «Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.
Dos. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, a las funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales»;
Atès, per tant, que per dur aquest programa endavant i poder nomenar dos tècnics com a
personal funcionari interí és necessari que el Ple de l'Ajuntament declari aquest programa
com a prioritari per no afectar els serveis públics municipals i per justificar els dos
nomenaments excepcionals;
Atès que, quant a sostenibilitat financera, cal dir que aquest seria un programa puntual per
als mesos d'abril de 2017 a març de 2018, aproximadament; per tant, econòmicament aquest
programa seria puntual i extraordinari per UN ANY, i no implicaria un problema per a la
sostenibilitat financera de l'Ajuntament; en tot cas, la/es pròrroga/ògues del programa hauran
de ser informades per la Intervenció municipal abans de la seva aprovació;
PROPÒS:
Aprovar el programa temporal d’impuls a les tasques de planejament municipal i declarar-lo
com a prioritari a l'efecte de posar de manifest l'excepcionalitat del nomenament d'un/a
arquitecte/a i un/a assessor jurídic com a funcionaris interins per dur a terme aquest
programa de reordenació de tasques en el Servei d'Ordenament del Municipi, durant el
termini d'un any, i mentre es realitza el seguiment de les tasques d'elaboració del nou Pla
general d'ordenació urbana de Ciutadella de Menorca, per oferir un servei adequat al ciutadà.
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Segons l’article 16 de la Llei 3/2007 de la funció pública de les Illes Balears, cessaran del seu
càrrec en finalitzar els programes temporals que motiven el seu nomenament.
Excepcionalment, per naturalesa del programa, podran autoritzar-se dues pròrrogues d’un
any, fins a un màxim de tres anys en global. En tot cas, es considerarà que el programa ha
finalitzat una vegada el Ple de l'Ajuntament aprovi provisionalment la revisió del PGOU de
Ciutadella."
Intervé la Sra. Torrent Pallicer, que sol·licita que consti en acta que no intervindrà en el debat
d'aquest punt per tenir, possiblement, la condició de persona interessada.
Intervé el Sr. López Bosch, que dóna compte de la proposta.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que considera adequada la proposta perquè donarà agilitat a
la tramitació d'expedients i a la concessió de llicències d'urbanisme. Demana si, en cas que
s'aprovés el Pla general, els contractes finalitzarien abans. Confirma el vot favorable del seu
grup.
Intervé el Sr .Triay Lluch, que confirma el vot favorable del seu grup per coherència amb el
seu criteri de no afegir demores al treball d'urbanisme i perquè els ciutadans ho agrairan.
Intervé el Sr. López Bosch per dir que la contractació és per un any i es podrà fer any per
any, fins a un màxim de tres anys, sempre que hi hagi partida pressupostària. Consideren
l'aprovació inicial del PGOU com un fet determinant per finalitzar aquest programa temporal,
perquè quan açò es doni els tècnics ja podran invertir tota la seva jornada a les feines del dia
a dia, mentre que, actualment, han de compaginar-la amb el PGOU.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per unanimitat (19 vots a favor), tenint en
compte que la senyora Nuria TORRENT PALLICER (PP) no intervé en el debat ni en la
votació perquè manifesta que hi pot tenir interès.
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les ajudes de menjador per a
educació infantil de primer cicle (exp. 2017/001878)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada
telemàtic número 003338 de 27 de febrer de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 3 de març de 2017, amb els vots a
favor del PP (2) i d'UPCM (1); i les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1),
que, traduïda del castellà al català, diu:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR, AMB RELACIÓ ALS AJUTS
DE MENJADOR PER A EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia, que comprèn des del
naixement fins als sis anys. Aquesta etapa és de caràcter voluntari, i s'ordena en dos cicles.
El primer comprèn fins als tres anys i el segon fins als sis.
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Correspon a l'administració educativa determinar els continguts educatius del primer cicle,
regular els requisits que han de complir els centres, les ràtios i les instal·lacions.
A les Illes Balears hi ha molts d'ajuntaments que han realitzat inversions importants per a
dotar els municipis de les corresponents escoles infantils amb l'aportació de fons públics per
al seu manteniment. Les famílies, per la seva banda, fan un important esforç econòmic en
assumir la part més important de la despesa. S'ha de recordar que una plaça d'escola infantil
de primer cicle té un cost per a les famílies que varia entre els 100 i els 300 € al mes, més o
menys, en funció del municipi.
Conformement a l'article 27 i al punt 30.1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola, i tal
com consta en l'article 36 de l'Estatut d'Autonomia, correspon a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la competència del desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyança
en tota la seva extensió, els nivells i graus, les modalitats i especialitats.
Per al curs 2016/2017 es va publicar la convocatòria d'ajuts per a menjador, en la qual es
justificava la mesura següent: "Sens dubte, el servei escolar de menjador és avui en dia una
prioritat, i és necessari convocar ajudes per a menjador"; i es deixava fora d'aquesta
convocatòria el primer cicle d'educació infantil. Tot i haver-se presentat queixes per al curs
2016/2017, s'han tornat a discriminar els infants de les escoles infantils.
En la Resolució del conseller d'Educació i Universitat del 28 d'abril de 2016, se'n fa menció a
l'article 83 de la Llei 2/2006 d'educació, que estableix: "Per a garantir la igualtat de tots els
ciutadans en l'exercici del dret a l'educació s'han d'establir beques i ajuts per a l'estudi, per a
compensar situacions socioeconòmiques desfavorables".
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant del Ple, per al seu
debat i l'aprovació, si és procedent, el següent:
- Instar la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat del Govern de les Illes Balears que
adopti les mesures necessàries perquè en el curs 2017/2018 l'educació infantil de primer
cicle es trobi inclosa en la convocatòria de les beques/dels ajuts de menjador.
Acord
Se sotmet la moció, esmenada en el punt d'acord, a votació, que s'APROVA per unanimitat
(20 vots a favor dels membres presents).
Les intervencions d'aquesta moció queden reflectides al punt 5è de l'ordre del dia, atès que
es van debatre de manera conjunta.
Es va acceptar, per part del Grup Popular, una esmena a la moció, la redacció de la qual és
la següent: "Instar la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat del Govern de les Illes
Balears que adopti les mesures necessàries en el pressupost del 2018, perquè, tan prest
com sigui possible, l'educació infantil de primer cicle es trobi inclosa en la convocatòria de
les beques/dels ajuts de menjador."
12. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) sobre
la subvenció del FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears)
corresponent a 2016 i destinada a l'Escorxador Municipal (exp. 2017/001873)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
26

(UPCM), amb registre d'entrada 003362, de dia 27 de febrer de 2017, que va ser dictaminada
a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 3 de març de 2017,
amb el vot favorable del representant d'UPCM (1); i la reserva de vot dels representants del
PP (2), del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1), que, traduïda del castellà al català, diu:
Les respostes per escrit a les preguntes formulades per UPCM en l'últim Ple sobre la
subvenció del FOGAIBA corresponent al 2016 (notificada el 6-02-2017) destinada a
l'Escorxador Municipal confirmen el següent:
1r Almenys en exercicis anteriors, l'import dels ajuts destinats a Menorca i, a pesar que,
segons documentació del FOGAIBA mateix, l'«import màxim auxiliable" es fixa en funció dels
«caps sacrificats», resulta que l'ajut «es dividia entre els dos escorxadors a parts
pràcticament iguals (la qual cosa no deixava de ser un criteri més que discutible, atesa la
major concentració d'activitat a Ciutadella)».
Efectivament, és «més que discutible» aquest repartiment de les subvencions del FOGAIBA
a raó de, aproximadament, el 50 % entre els escorxadors de Ciutadella i Maó, quan en el de
Ciutadella es concentra més del 80 % de l'activitat del sector a l'illa.
2n La subvenció pendent de rebre corresponent a l'exercici 2016 és sensiblement inferior
respecte de les d'exercicis anteriors, a pesar de l'enorme augment de costos que suporten
els dos escorxadors de Menorca i, especialment, el de Ciutadella; a causa de la seva major
activitat des que, a l'estiu de 2016, la direcció tècnica de la UTE es Milà, que gestiona el
Centre de Tractament de Residus del mateix nom, prengué la decisió, davant de la passivitat
del Consorci de Gestió de Residus Sòlids Urbans de Menorca, de procedir, a partir del 18-072016, a incinerar els subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) de les
categories 2 i 3 que abans se soterraven en la planta.
Concretament, l'ajut el 2014 va ser de 36.999 euros i el del 2015 de 36.830 euros, i ha
descendit la del 2016 a només 20.242,85 euros, amb una disminució, per tant, de 16.587,15
euros en termes absoluts i al voltant del 45,04 % en termes relatius respecte del 2015.
3r Segons les bases publicades d'aquestes subvencions per al 2016: «Hi ha un límit
d'inversió màxima auxiliable en funció dels caps sacrificats el 2015», que el FOGAIBA ha
fixat en 29.409,30 euros en el cas de l'Escorxador Municipal de Ciutadella, i hi ha atorgat
finalment una subvenció de 20.242,85 euros.
No obstant açò, segons les respostes a les preguntes d'UPCM entregades, resulta que,
segons les dades remeses per l'Ajuntament de Ciutadella a SEMILLA (Serveis de Millora
Agrària i Pesquera) i el barem en euros per unitat publicat en les bases de les subvencions
per al 2016, l'import màxim auxiliable per a l'Escorxador Municipal «seria més pròxim als
75.725 euros».
El termini per a presentar reclamacions, com per exemple sobre l'assignació d'un límit màxim
de la subvenció tan sensiblement inferior al calculat de 75.725 euros, acaba el dia 7-03-2017.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta la següent moció al Ple de
l'Ajuntament de Ciutadella:
1r Que l'equip de govern informi el Ple de si ha presentat reclamació dins del termini habilitat,
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a la vista que l'import màxim de la subvenció s'ha fixat molt per davall del calculat segons la
resposta escrita a les preguntes formulades per UPCM; tenint en compte que com que «el
conjunt de sol·licituds amb dret a subvenció suposen un import total superior» a la quantitat
que té disponible el FOGAIBA per a aquestes, la subvenció per a cada escorxador es fixa
aplicant «un prorrateig proporcional d'acord amb el límit d'inversió màxim auxiliable i l'ajut
sol·licitat».
2n Instar l'equip de govern a sol·licitar al FOGAIBA informació sobre com es realitzava la
distribució de les subvencions en els últims exercicis entre els escorxadors de Ciutadella i
Maó, i especialment en el de 2016, tenint en compte que -almenys en els immediatament
anteriors al 2016- i a pesar que «l'import màxim auxiliable» es fixa en funció dels «caps
sacrificats», l'ajut es distribuïa a raó de, aproximadament, el 50 % entre els escorxadors de
Ciutadella i Maó, quan en el de Ciutadella es concentra més del 80 % de l'activitat del sector
a l'illa.
3r Instar l'equip de govern a sol·licitar al FOGAIBA informació sobre per què s'ha operat
aquesta dràstica disminució de la subvenció al voltant del 45,04 % en la corresponent a
l'exercici del 2016 respecte del 2015, precisament quan els costos que suporten en els dos
escorxadors de Menorca i, especialment, el de Ciutadella, a causa de la seva major activitat,
s'han incrementat enormement des que, a l'estiu del 2016, la direcció tècnica de la UTE es
Milà, que gestiona el Centre de Tractament de Residus del mateix nom, prengué la decisió de
procedir, a partir del 18-07-2016, a incinerar els subproductes animals no destinats al consum
humà (SANDACH) de les categories 2 i 3 que abans se soterraven a la planta.
4t Instar l'equip de govern —en vista de la situació creada per l'espectacular increment de
costos a l'Escorxador Municipal a causa de la incineració dels SANDACH de les categories 2
i 3, que no sembla que estigui en via de solucionar-se òptimament amb l'eliminació per mitjà
de soterrament, segons el que preveu la normativa per a zones remotes o amb absència de
plantes de transformació o de plantes d'incineració suficients, o no estigui en funcionament la
infraestructura que possibiliti el tractament dels SANDACH a un preu assumible i no
desproporcionat— a tenir molt present en la sol·licitud de subvencions per a l'exercici de
2017 i els anys successius, d'acord amb les inversions que s'han anunciat per a l'Escorxador
Municipal, que, com a mínim, nominalment, les subvencions del FOGAIBA s'atorguin, entre
altres coses, per a “la gestió i la disminució dels subproductes d’origen animal no destinats al
consum humà i residus...”.
Intervé el senyor Triay Lluch, que dóna compte de la moció.
Intervé el senyor García Corro, que confirma que el dia anterior a la finalització del termini,
dia 6 de març, es va a presentar un recurs d'alçada per sol·licitar, per una banda, la quantia
que consta a la resolució, de 29.400,30 euros, ja que, segons el nombre de sacrificis del
2015 de l'Escorxador, seria de 75.725 euros. I, per altra banda, la sol·licitud de la concessió a
l'Ajuntament d'una ajuda suficient per dur a terme les inversions presentades per millorar les
instal·lacions de Ciutadella, i que donen suport i servei a la resta de municipis de Menorca, i
que ha suportat únicament l'Ajuntament de Ciutadella. Indica que, pel que fa al punt 2 de la
moció, sol·licitarà al tècnic municipal que el remeti a FOGAIBA per tal de rebre'n la
informació. Indica que passarà una còpia del recurs d'alçada als membres de l'oposició.
Intervé la senyora Pons Fullana, que confirma el suport del seu grup a la moció.
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Intervé el Sr. Triay Lluch, que agraeix que s'hagin fet totes aquestes gestions, així com la
resposta a les preguntes que va fer el seu grup, i els vots favorables a la moció.
Acord
Se sotmet la moció a votació, que s’APROVA per unanimitat (20 vots).
La senyora Marta Marquès Seguí abandona la sessió una vegada acabat el punt 12è de
l'ordre del dia.
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a impulsar un acord urgent
entre els grups parlamentaris al Congrés de Diputats per a la tramitació i aprovació
dels pressupostos generals de l'Estat de 2017 (exp. 2017/001953)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP), de dia 27 de febrer de 2017,
amb registre d'entrada telemàtic 003455, de dia 2 de març de 2017, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 2 de març de
2017 -amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia per urgència i aprovada per
unanimitat- amb 2 vots a favor (PP) i 5 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i UPCM), que,
copiada literalment, diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR, AMB RELACIÓ A
IMPULSAR UN ACORD URGENT ENTRE ELS GRUPS PARLAMENTARIS AL CONGRÉS
DE DIPUTATS PER A LA TRAMITACIÓ l L'APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L'ESTAT DE 2017
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Avui ningú pot negar que, gràcies a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local de 2013 i la resta de normes i mesures aprovades en favor de les corporacions locals
pel Govern del Partit Popular, el conjunt de les entitats locals està en superàvit i la
immensa majoria d'ajuntaments espanyols compleix amb les seves obligacions de
pagament. D'aquesta manera, s'ha desmuntat l'injust estigma del malbaratament amb el qual
s'havien etiquetat els governs locals.
Aquest conjunt de mesures ha servit per impulsar un model d'administració que estimula
la bona gestió al servei del ciutadà, tal com s'ha demostrat amb les xifres obtingudes per les
entitats locals: 0,44% de superàvit el 2015 (el 2011 tenien dèficit, del 0'40% del PIB) i el seu
deute només representa el 3,28% del PIB. Superàvit que arriba als 4.765 milions d'euros i
que tot indica que es tornarà a repetir el 2016.
S'ha de posar en valor, i així creiem que ho està fent el Govern de Mariano Rajoy, que més
del 90% dels ajuntaments tinguin superàvit i estiguin ajudant la resta d'administracions a
complir els seus objectius de dèficit. Les entitats locals són les administracions més eficients i
més eficaces en la gestió pública i, en conseqüència, s'ha de correspondre amb decisions i
mesures que facilitin la seva tasca, com la revisió i la flexibilització de la regla i el sostre de
despesa.
Precisament perquè l'actuació dels ajuntaments i altres ens locals ha contribuït, sense dubte,
a millorar el clima i l'estabilitat en moments de grans dificultats econòmiques al nostre país,
és just fer valer la necessitat de comptar amb mecanismes actualitzats de gestió que
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permetin reinvertir aquest superàvit amb més flexibilitat, i suavitzar l'aplicació de la Regla de
despesa, millorar la ràtio de la taxa de reposició i, en conseqüència, la publicació de l'oferta
d'ocupació pública; i tot això per poder seguir prestant i mantenint els serveis públics locals,
augmentar-ne la qualitat i, en definitiva, afavorir la creació d'ocupació.
A més, el municipalisme espanyol ha apostat sempre per la modificació simultània i vinculada
del finançament autonòmic i la local i dels seus respectius tributs, que eviti superposicions,
defineixi els límits competencials i garanteixi els recursos necessaris per a la prestació
adequada dels serveis públics.
EI nou sistema de finançament local, que estudia la Comissió d'Experts creada a l'efecte,
haurà d'aportar més recursos a les hisendes locals perquè els governs locals puguin
desenvolupar de forma adequada les competències que tenen legalment atribuïdes d'acord
amb el que preveu la Llei. I ha de recollir reivindicacions històriques de les entitats locals,
relatives a la participació de les entitats locals en els ingressos de l'Estat i el
desenvolupament d'un model de participació d'aquestes entitats locals en els tributs de les
comunitats autònomes, així com l'establiment dels mecanismes de coordinació entre el
finançament incondicionat autonòmic i local.
No obstant això, tota aquesta planificació es pot esfondrar si no estan aprovades i en vigor
les grans línies mestres de l'economia espanyola a través dels pressupostos generals de
l'Estat (PGE); i tot el que s'ha aconseguit fins ara podria patir un retrocés imperdonable, del
qual e serien els ciutadans els principals perjudicats i, dins d'ells, els més desfavorits, que
són els més directament beneficiats per les polítiques locals.
No hem d'oblidar que hem sofert una paràlisi institucional de més de nou mesos des que es
van celebrar les Eleccions Generals el desembre del 2015, i que la repetició d'aquestes
eleccions el juny del 2016 ha llançat una composició del Parlament espanyol que obliga les
forces polítiques amb representació parlamentària a entendre, negociar i pactar.
Especialment urgent és la negociació que afecta, com ja s'ha dit, els PGE perquè
d'aquesta es deriva el manteniment del full de ruta dels serveis públics locals o el seu
retrocés. Però no només això; sense pressupostos no es pot invertir el superàvit municipal,
el que, sense cap dubte, anirà en detriment de la creació d'ocupació. Així mateix, la manca
d'aprovació de la Llei de pressupostos dificulta la gestió del Fons de Finançament, creat pel
Govern per a atendre necessitats financeres dels governs locals.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, per al seu debat i l'aprovació,
si escau, el següent:
A) L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta els grups polítics amb representació
parlamentària a les Corts Generals a:
PRIMER. Establir les bases i assolir els acords necessaris que permetin arribar a
l'aprovació definitiva de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici
2017.
SEGON. Impulsar un ampli acord per aconseguir la reforma del finançament local
que compleixi les expectatives dels governs locals reclamades durant molt de temps.
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B) Per al seu coneixement, traslladar aquesta petició a la Vicepresidència del Govern
d'Espanya, al ministre d'Hisenda i Funció Pública, als portaveus dels grups parlamentaris del
Congrés i del Senat, i a la Junta de Govern de la FEMP.»
Intervé el senyor Benejam Escanellas, que dóna compte de la moció.
Intervé el senyor Juaneda Mercadal, que fa menció i consideració de diferents punts de la
moció, i indica que les administracions locals són per a servir els ciutadans i no per a
solucionar les males gestions econòmiques del Govern central. Considera que les
administracions locals han de disposar de millors recursos per donar un millor servei a la
ciutadania, i que el Govern Central ha de prendre mesures sobre la pròpia gestió. La
flexibilització de la llei, diu, no pot anar lligada a l'aprovació dels pressuposts generals de
l'Estat del 2017.
Intervé la senyora Camps Villalonga, que diu que el dèficit del deute públic és responsabilitat,
principalment, del Govern central i de les comunitats autònomes, ja que les administracions
locals són les que manco deute han generat en conjunt. El retard per pagar deutes de les
administracions locals ve donat pet l'endarreriment en rebre els pagaments per part d'altres
administracions. Indica que la prohibició d'incorporar romanents dels recursos generals
impedeix la inversió de doblers, que, en el cas de l'Ajuntament, són al banc. Creu que el PP
és qui ha de cercar els suports necessaris en el Parlament per aprovar els pressuposts
generals. El PSOE, diu, sap que les peces claus del sistema institucional són les
administracions, en contra del PP que sempre ha apostat pels interessos del govern
d'Espanya. Explica que la responsabilitat del Govern central no pot ser transferida als
ajuntaments.
Intervé el senyor Servera Moreno, que confirma que Gent x Ciutadella farà un vot contrari a
la moció, atès que consideren la moció una estratègia política del Partit Popular, que sap que
tindrà moltes dificultats per aprovar els pressuposts generals de l'Estat a Madrid. Demanen,
diu, un acord respecte als pressuposts, dels quals l'Ajuntament desconeix com s'aplicaran i
repartiran les partides. Creu que el PP ha d'aprendre a governar sense una majoria absoluta,
i no la resta de partits esforçar-se a votar favorablement els pressuposts. Creu que el PP ha
de fer uns pressuposts més susceptibles d'aprovar per tota la resta de partits. Indica que el
PP no sap consensuar ni fer uns pressuposts participatius, que governen d'esquena al poble i
a les demandes socials. Demana que s'elimini la Llei Montoro per via legislativa.
Intervé el senyor Triay Lluch, que explica que la resta d'administracions que no són els
ajuntaments acumulen més del 96% del total del deute públic. Considera que les
administracions del Govern central i de les comunitats autònomes han tingut una despesa
pública desbocada; mentre que el Sr. Rajoy, diu, posa tot el pes del problema damunt les
administracions locals, que representen manco del 4 % del problema. Referint-se a la frase:
«D'aquesta manera s'ha desmuntat l'injust estigma del malbaratament amb el qual s'havien
etiquetat els governs locals», que apareix a la moció, indica que aquest fet va ser una realitat,
com ho demostra l'etapa del govern del PP a l'Ajuntament de Ciutadella iniciada l'any 2003.
Seguidament, fa una extensa relació de despeses i pèrdues produïdes durant aquesta època,
amb operacions urbanístiques, pujades de sous de l'equip de govern, lots nadalencs, creació
de pàgines web, i altres tipus d'operacions i transaccions fraudulentes que van provocar que
el malbaratament fos una realitat.
Intervé el senyor Benejam Escanellas, que indica que les persones responsables d'aquest
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tipus d'accions van ser expulsades del PP, i que les persones que ara representen el PP en
aquest consistori mai donarien per bons aquests comportaments. Explica que durant els
governs de PSOE i PSM es va augmentar el deute amb els proveïdors. Creu que no s'ha
entès la moció. No considera que s'hagi de derogar la Llei Montoro; sí, però, que són
partidaris de suavitzar-la, perquè considera que està incompleta, ja que no preveu que ha de
passar amb els ajuntaments quan es complissin tots els requisits. Exposa que a la moció no
es demana l'aprovació dels pressuposts generals en cap moment, sinó l'establiment de les
bases i assolir els acords necessaris que permetin arribar a l'aprovació definitiva de la Llei de
pressupostos generals.
Intervé el senyor Juaneda Mercadal, que diu que el PP no va fer res mentre les persones que
van ser expulsades d'aquest encara hi formaven part. PSM Més x Menorca dóna per fet que
els grups parlamentaris en representació al Congrés i al Senat tenen la responsabilitat
d'arribar a acords i establir el marc legal per facilitar la gestió dels recursos públics en
benefici de la ciutadania, i no establir unes normes per tapar la mala gestió del PP. Fa palès
que ara el PP demana un consens per aprovar els pressuposts generals, quan va ser l'únic
partit que va votar en contra del pressupost de l'Ajuntament de Ciutadella.
Intervé la senyora Camps Villalonga, que considera que la postura del PP és de molta
comoditat, ja que ells són els únics responsables per assentar les bases i els acords per a
assolir l'aprovació dels pressuposts generals. L'acord pel finançament local no es pot
subordinar a l'existència de pressuposts, diu, ja que ho considera un xantatge. Creu que el
PP té dues feines: la primera, presentar uns pressuposts que siguin compartits per la majoria
del Congrés dels Diputats, cosa que és indicativa que s'hi ha de treballar; i la segona,
presentar una proposta de finançament local que compleixi les expectatives dels governs
locals. Diu que el seu vot serà negatiu, i no és un vot en contra del finançament local.
Intervé el senyor Servera Moreno, que creu que el xantatge està a vincular l'aprovació dels
pressuposts, en la Llei Montoro i el finançament. Considera una anomalia que els
ajuntaments presentin superàvit i que als carrers dels municipis hi hagi drets bàsics que no
estan atesos. Explica que Gent x Ciutadella vol la construcció d'un nou municipalisme, més
autònom, més sobirà, i que és necessari frenar la recentralització i l'asfíxia financera i les
retallades imposades als municipis per l'Estat.
Intervé el senyor Triay Lluch per fer palès que, abans de fer fora alguns membres del PP,
aquest els va consentir durant molt temps, indica que el seu grup, UPCM, va insistir fins a
anar als tribunals. Explica que la gran majoria de les despeses que ha enumerat a la seva
anterior intervenció no estaven pressupostades, ja que era la seva manera d'actuar.
Continuar insistint que el malbaratament econòmic, durant certes legislatures passades del
PP va ser una realitat. Confirma la idea que el malbaratament no ha estat un estigma, sinó
que, en certes èpoques de govern del PP, ha estat una realitat; i considera que els governs
anteriors del PSM i del PSOE van ser un pàl·lid reflex de les actuacions de mala gestió a
Ciutadella del PP. Exposa que el seu grup es volia abstenir, però que, arran de tot el que s'ha
dit, perquè considera que els plens no tenen cap competència respecte açò i perquè no
disposen de suficient informació, hi votaran en contra,
Intervé el senyor Benejam Escanellas, que explica que els membres del PP que van cometre
aquest malbaratament van ser expulsats del partit. Indica que el Grup Popular va votar els
pressuposts del 2017 de l'Ajuntament en contra, especialment perquè l'equip de govern no va
acceptar una baixada de l'IBI. Considera que la moció presentada avui és per arribar a un
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consens, i no sol·licita un nou sistema de finançament, perquè ja s'està fent, sinó que es
demana que s'estableixin unes bases i uns criteris. Creu que és important tenir els
pressuposts generals aprovats, i posa l'exemple de la impossibilitat d'una tarifa plana sense
aquesta aprovació, ja que la seva aplicació significa duplicar el capítol de despesa. Expressa
la importància d'aprovar els pressuposts com un fet cabdal per l'estabilitat i per reforçar
mesures importants. Indica que, tal com ja va dir, la moció està oberta a qualsevol tipus
d'esmena.
Intervé el senyor Triay Lluch, que recorda el perquè de considerar que van ser expulsats els
membres del PP que van arribar a ser trànsfugues.
Intervé l’alcaldessa, que puntualitza que totes les despeses que ha mencionat el Sr. Triay
s'estan pressupostant actualment. Diu al Sr. Benejam que els membres expulsats del PP van
ser presentats a dues candidatures, la del 2003 i la del 2007. Referent a la tarifa plana al
Parlament, el PP ho va votar a favor, i al Congrés no ho poden fer sense els pressuposts.
Intervé el senyor Benejam Escanellas, que confirma que el PP no està en contra de la tarifa
plana, sinó que simplement no té cabuda als pressuposts. Fins i tot s'ha demanat més
informació per defensar la tarifa plana davant Europa; confirma que no es tracta de cap tipus
de xantatge.
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S'APROVA per cinc (5) vots a favor (PP): els de 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. i catorze (14) vots en contra (5 PSM MxM, 4 PSOE, 3 GxC i
2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio
JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD
BALDOMÀ, 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 José Felipe NEGRETE CABALLERO.
14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la il·luminació del tram
d'avinguda comprès entre la ronda Sud i el carrer de sa Mitgera (exp. 2017/002052)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP), de dia 3 de març de 2017,
amb registre d'entrada número 003557 de dia 3 de març de 2017, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 3 de març de 2017,
amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la reserva de vot dels representants del
PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, AMB RELACIÓ A
LA IL·LUMINACIÓ DEL TRAM D'AVINGUDA COMPRÈS ENTRE LA RONDA SUD I EL
CARRER DE SA MITGERA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que, amb la construcció i l'entrada en funcionament del port exterior de Son Blanc, ha
augmentat considerablement tan el trànsit rodat com el trànsit de persones i ciclistes per tots
es carrers i les avingudes que enllacen el dic amb el centre de la ciutat i amb la ronda Sud;
Atès que a l'anterior legislatura el Govern del Partit Popular va destinar una partida
pressupostària per a la millora i la il·luminació d'alguns carrers i avingudes dels voltants del
dic;
Atès que el tram d'avinguda comprès entre el carrer de sa Mitgera i la ronda Sud compta, a
dia d'avui, amb voravies, carril velo i arbres, el que la converteix en una avinguda força
transitada i amb un paisatge amable i atractiu;
Atès que l'avinguda esmentada no disposa de cap sistema ni d'instal·lació d'enllumenat, fet
que la converteix en una avinguda perillosa, sobretot per a vianants i ciclistes, durant les
hores en què no hi ha llum natural;
Atès que aquell carrer enllaça directament les instal·lacions portuàries amb la ronda sud, fet
que provoca que hi hagi un trànsit considerable de camions i vehicles pesats que transporten
mercaderies;
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, per al seu debat i l'aprovació,
si escau, el següent:
Instar el Consell Insular de Menorca a habilitar una partida pressupostària suficient per dotar
d'enllumenat públic el tram de carrer comprès entre el carrer de sa Mitgera i la ronda Sud»
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, que dóna compte de la moció.
Intervé el Sr. López Bosch, que diu que la moció cerca millorar unes infraestructures
públiques i una actuació positiva per als ciutadans. Confirma que és una carretera que
pertany al Consell Insular, i que l'equip de Govern hi farà un vot favorable.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma el vot favorable del seu grup.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo per agrair els vots favorables i les gestions fetes pel Sr.
López per confirmar la titularitat del tram del qual es tracta.
Acord
Se sotmet la moció a votació, que s'APROVA per unanimitat (19 vots dels membres
presents).
15. Precs i preguntes
Precs
Prec del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 004259 de 15 de març de 2017, que, traduït del castellà al català, diu:
“Quan ens atracam a l'equador del mandat i l'equip de govern duu prop de dos anys exercint
34

les seves funcions, ja no resulten gens convincents excuses com les pretextades en l'última
Junta de Portaveus en resposta a UPCM quan demanam explicacions sobre el sorprenent
retard en l'adjudicació del quiosc des Born, amb la consegüent pèrdua d'ingressos per al
municipi i altres dilacions injustificables o negligències.
Un exemple més és la inexplicable demora en lliurar al col·lectiu de taxistes el calendari de
guàrdies i lliurances 2016-2017 del servei públic de taxis a Ciutadella del període comprès
entre l'1 de novembre 2016 i el 30 d'abril 2017.
El calendari o quadrant de guàrdies i lliurances 2016-2017 del servei públic de taxis a
Ciutadella del període que va de l'1-11-2016 al 30-04-2017 es va presentar per part de
l'oficial de Policia encarregat a la corresponent àrea de l'Ajuntament de Ciutadella a mitjan
octubre de 2016.
No obstant això, per part de l'Ajuntament no es va lliurar al col·lectiu de taxistes el quadrant
aprovat per l'Ajuntament de Ciutadella del servei públic de taxis del període que va de l'1-112016 al 30-04-2017 fins al voltant de quatre mesos després, a mitjan febrer del 2017.
Un retard semblant no s'havia produït mai, ni de bon tros.
Per sort, els taxistes, a pesar de no estar obligats a açò, atesa la inexistència fins a mitjan
febrer d'un quadrant oficial supervisat per l'Ajuntament, han respectat de mutu acord un
esborrany de quadrant per anar cobrint les guàrdies nocturnes i lliurances, però aquesta
situació d'enteniment mutu no s'ha produït sempre.
Segons l'article 38 de l'Ordenança de taxi de Ciutadella: "l'autoritat municipal... determinarà
l'horari mínim de serveis que cal prestar, i regularà els dies de descans... de manera que
quedi suficientment garantida la continuïtat del servei". Obligació que l'Ajuntament ha
incomplert enguany fins al febrer, de manera que si la continuïtat del servei ha quedat prou
garantida ha estat gràcies a la bona voluntat de tots i de cada un dels taxistes del municipi
davant de la negligència i la passivitat municipals.
A més de diverses infraccions previstes a l'Ordenança com a greus o molt greus (per
exemple, a l'article 69 k: No respectar els horaris de servei fixats..., o en l'article 70 s: Prestar
servei els dies de descans), es converteixen en paper mullat mentrestant la l'autoritat
municipal no regula horaris de servei, dies de descans, etc.
Raons per les quals des del Grup Municipal d'UPCM instam l'equip de govern a actuar amb
la més elemental diligència per evitar pèrdues d'ingressos per al municipi, i per evitar també
que es reprodueixin d'ara en endavant situacions com l'injustificable retard en el lliurament
del quadrant de guàrdies i lliurances del servei públic de taxis que eventualment poden
arribar a perjudicar seriosament el servei.
Joan Triay Portaveu d'UPCM”
Intervé el Sr. Triay Lluch, que dóna compte del prec.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que indica al Sr. Triay que té constància que el regidor ja li va
explicar quin havia estat el motiu d'aquest retard. Respecte a la resta que menciona, al prec
indica que, tal com es van comprometre els regidors de l'equip de govern i ella mateixa, quan
van prendre possessió del càrrec, seguiran actuant amb diligència dins el marge que
permeten els recursos humans i materials de l'Ajuntament, i vetllaran per una bona gestió
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dels ingressos i de les despeses públics, mirant pels interessos de Ciutadella i dels seus
veïns, des de la transparència, la proximitat i el diàleg, retent sempre comptes als ciutadans.
Intervé el Sr. Triay Lluch per indicar que els agradaria que aquestes coses no passassin,
perquè pensen que hi ha prou mitjans perquè no passin.
Preguntes
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada 004207 de 15 de
març de 2017, que, copiades, diuen:
1.1 Pregunta la Sra. Pons Fullana: L’equip de govern municipal va anunciar i afirmar aquest
dilluns 13 de març que el Ministeri de Justícia ha acceptat rescindir el contracte de lloguer de
l’edifici de Can Saura Miret. En quina data ha comunicat aquesta decisió el Ministeri de
Justícia a l’Ajuntament de Ciutadella?
Respon la Sra. Alcaldessa:
El 6 de febrer va fer un correu a la Sra. Amalia Castro, subsecretària d'Obra i Patrimoni
Ministeri de Justícia, per sol·licitar si ja havien estudiat la proposta que se'ls va presentar a
l'estada a Madrid, i la rescissió del contracte de Can Saura.
El 7 de març va tornar a demanar si el 22 de març, que anava a Madrid per fer una visita al
Ministeri de Foment, es podria aprofitar per fer una visita al Ministeri de Justícia; però es va
respondre que, per motius d'agenda de la subsecretària, no era possible.
El 8 de març demana de nou si ja s'havia pres cap decisió respecte dels terrenys i de la
rescissió del contracte i d'una nova data d'entrevista.
Dia 9 de març la Sra. Castro va contestar. Explica que, com que tots aquests tràmits es van
fer amb el correu de la Secretaria d'Alcaldia, i aquesta no hi va ser fins al 13 de març i, per
tant, aquest va ser el dia que es va fer saber a l'equip de govern la recepció de la resposta.
Dia 16 de març es respon a la Sra. Castro a totes les peticions que va fer.
1.2 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Quins són els termes i el contingut de l’escrit remès
pel Ministeri a l'Ajuntament?
Respon la Sra. Alcaldessa, que llegeix un correu rebut de la Sra. Castro i que comunica que
la rescissió del contracte de Can Saura ha estat informat favorablement, el passat més de
gener, per Hisenda, i que s'ha redactat una resolució en la qual en dóna per acabat el
contracte i que està en els preceptius tràmits per a la seva aprovació. Així, també, respecte
als terrenys proposats, diu: «Se observa que del informe del secretario del ayuntamiento
(puntualitza l'alcaldessa que l'informe està emès pel TAE), indica que la expropiación del
solar no se ha culminado todavía, al igual que la publicación del planeamiento modificando el
uso. Por otra parte, en relación a la autorización de dicho suelo, para que se puedan realizar
actuaciones previas deberá estar subscrita por los órganos del ayuntamiento, todo ello con
independencia que a día de hoy no se cuenta con un presupuesto específico para acometer
una posible actuación de nueva planta, y que cualquier inicio de obra deberá contar
previamente con la dotación presupuestaria correspondiente».
Intervé la Sra. Pons Fullana per sol·licitar una còpia del document.
1.3 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Quin és el registre d’entrada d’aquesta comunicació?
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Respon la Sra. Alcaldessa que no té registre d'entrada perquè és la contestació a un correu
electrònic.
1.4 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Té intenció el govern municipal de gestionar i tancar
amb rapidesa l’expropiació dels terrenys de Santa Rita perquè puguin acollir la nova
seu dels Jutjats de Ciutadella?
Respon la Sra. Alcaldessa, que confirma que al Ple de desembre es va aprovar
l'expropiació del darrer tram de Santa Rita. Recorda que el 2010 es va aprovar una proposta
de resolució de fer una plurianualitat de l'any 2010 al 2015 per un total de tres milions quatrecents mil euros. Amb aquest import es pagaven seixanta euros per m 2, que era el que
l'Ajuntament s'havia compromès, més els interessos. En data del 28 de desembre de 2016 es
va aprovar la despesa de plurianualitat del que resta a pagar en concepte de l'expropiació
dels terrenys de Santa Rita, d'acord amb els preus dels terrenys fixats en la resolució del
Jurat Provincial. I s'explica que es farà un pagament el 2016, un el 2017, un el 2018 i un el
2019; pagaments que pugen un total d'1.543.000, i que es faran a principi d'any per tal
d'abreujar el temps. Per tant, diu, el que es demana a la pregunta ja està fet. També explica
que la Llei d'expropiació forçosa de 1954 diu que no es poden ocupar les finques mentre no
s'hagi acabat de pagar; tot i que, també diu: sense perjudici d'arribar a un acord amb el
propietari afectat per ocupar la finca abans de finalitzar el pagament. Confirma l'existència
d'una carta del Sr. Dubón, amb la qual es compromet a atorgar escriptura pública dels
terrenys, en el moment que siguin requerits, de la mateixa manera que també fa palesa la nooposició al fet que la finca sigui ocupada a partir de la data de la carta per part de
l'Ajuntament. La resposta a la pregunta, diu, seria sí.
1.5 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Gestionarà el govern municipal els tràmits urbanístics
d’aquests terrenys per a la construcció de la nova infraestructura de l’Administració de
Justícia a Ciutadella?
Respon la Sra. Alcaldessa que per descomptat, que es faran els tràmits urbanístics
pertinents i quedarà enllestit. Explica que el que resta pendent de fer són uns tràmits per tal
que es pugui publicar en el BOIB. Des del 2009 està aprovat en el Consell Insular de
Menorca i encara l'Ajuntament no ho havia tramitat. Fa explícit a la Sra. Pons que el PP va
disposar de quatre anys per fer aquesta gestió.
2. Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
amb registre d’entrada 004260 de 15 de març de 2017, que, traduïdes del castellà al
català, diuen:
REFERENTS A DIES ADDICIONALS I ASSUMPTES PROPIS DELS EMPLEATS
MUNICIPALS.
2.1 Pregunta el Sr. Triay Lluch: En la «Proposta d'atorgament de dies addicionals de
vacances i d’assumptes propis als empleats municipals per motiu d’antiguitat» que l'equip de
govern duu a Ple i que suposa «concedir 2 dies addicionals de permís per assumptes
particulars a cada persona empleada pública municipal quan compleixi el sisè trienni a
l’administració pública, i incrementar, com a màxim, en 1 dia addicional per cada trienni
complet a partir del vuitè trienni» i «concedir 4 dies addicionals de vacances en funció del
temps de serveis prestats pels empleats públics municipals per antiguitat en l’administració
pública, d’igual manera com fa l’Administració de l’Estat», no s'ha realitzat cap estudi de les
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possibles afectacions al servei, segurament perquè, en tractar-se d'una mesura que ja
s'aplica fa temps a pesar que encara no ha estat aprovada pel Ple, s'evidencia que l'afectació
no és significativa amb l'actual horari de 37,5 hores setmanals. Però, és ver que tampoc no
s'ha fet el corresponent estudi de la possible afectació al servei en el cas que es tornàs
a l'anterior horari de 35 hores setmanals, i en aquest cas la mesura continuaria essent
aplicable una vegada aprovada en Ple?
Respon el Sr. García Corro que no. Diu que vol fer una reflexió a títol personal indicant que
part de la crisi de l'Estat es va carregar damunt els funcionaris i els ajuntaments; per aquest
motiu creu que és de justícia que puguin recuperar en part aquests dies, i recuperar les
trenta-cinc hores setmanals; i s'haurà de regular l'excés que hi podria haver en algunes
corporacions (tenint en compte que abans del 2012 cada una d'aquestes podia marcar
quants eren els dies de lliure disposició i els addicionals de vacances).
REFERENT ALS AJUTS DE FOGAIBA
2.2 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Quin va ser l'ajut sol·licitat al FOGAIBA destinat a
l'Escorxador Municipal per a l'exercici de l'any 2016?
Respon el Sr. García Corro que se sol·liciten 35.282,03 euros.
[Les preguntes 3, 4 i 5 del Grup Municipal Popular (PP), que es detallen a continuació, amb
els respectius registres d'entrada de l’Ajuntament números 004311, 004313 i 004315, de 16
de març de 2017, van ser registrades d’entrada telemàticament, en primera instància, al
Consell Insular de Menorca, amb el número 4831, de data 15 de març de 2017, per part de la
senyora Nuria Torrent Pallicer, d’acord amb l’article 16, punt 4, apartat a, de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El dia 16
de març de 2017, el Consell Insular de Menorca va trametre la documentació esmentada a
l’Ajuntament amb el registre d’entrada telemàtic 4353 de 16 de març].
Intervé la Sra. Alcaldessa per indicar que, atès que les preguntes han entrat a l'Ajuntament
aquest mateix dia 16 de març, es respondran totes les que es pugui i la resta seran respostes
en el proper plenari.
3. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada 004311 de 16 de
març de 2017, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
REFERENTS A LES ACTUACIONS A DIFERENTS URBANITZACIONS
3.1 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: En el Ple del mes de febrer se'ns va dir que es
realitzarien una sèrie d'actuacions en les diferents urbanitzacions de Ciutadella: Quines són
les actuacions previstes que es realitzaran en les diferents urbanitzacions de
Ciutadella abans de Setmana Santa i abans de l'inici de la temporada turística? I
Quines actuacions es deixaran pendents una vegada iniciada la temporada?
Respon el Sr. José López que les actuacions que ja estan en marxa o finalitzades són les
següents:
• Reconstrucció d'unes voravies de la part dreta del passeig del riu a Serpentona
• Reparació de la passarel·la de la zona de l'aparcament de Serpentona; es
començaran, diu, l'1 d'abril, i seran unes tres setmanes de feina.
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A Cala en Blanes s'han reposat i augmentat les lluminàries de la plaça on hi ha els
jocs infantils.
• A Cala en Bosc, col·locació de moltes plaques de carrers.
• A Cala Morell i Serpentona s'han retirat diferents arbres que ocupaven la via pública i
s'han repassat les voreres.
Actuacions que es té pensat fer abans de l'inici de la temporada:
• A Serpentona, canviar 18 punts de llum de la zona comercial.
• A Cala en Blanes, reposar uns quants de llums de l'avinguda Simón de Olivar.
Explica que hi ha un PIC demanat per poder-les canviar totes.
• A Cala en Bosc es vol intentar podar totes les palmeres del moll comercial, cosa que
s'hauria de fer mitjançant contractació externa.
• A Santandria, fer net la zona verda de darrere i reparar els arrambadors d'ullastre.
•

Diu que la intenció és que tot el que s'ha indicat pugui estar fet abans de l'estiu.
Intervé la Sra. Pericás Negrete i diu que el que volia saber era quines actuacions té previstes
l'Ajuntament per preveure una posada a punt de les zones turístiques i urbanitzacions, ja que
per Setmana Santa ja hi ha establiments turístics oberts; posa l'exemple de la reparació i
l'adequació de la zona de replans.
Intervé la Sra. Alcaldessa per posar de manifest que les actuacions que es fan anualment per
posar a punt les urbanitzacions i zones turístiques quedaria contestada a la tanda de
preguntes del Sr. Domingo Carrasco,
3.2 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quina és la planificació i quin és el calendari de les
actuacions? Que seguidament indica que dóna per contestada la pregunta amb les
indicacions fetes pel Sr. López.
3.3 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quin personal es destinarà a la realització
d'aquestes actuacions?
Respon el Sr. López Bosch que, referint-se a les actuacions que ell ha mencionat, respon
que seran efectuades per la Brigada Municipal, dirigida pels enginyers municipals, juntament
amb l'ajuda de la brigada d'urbanitzacions, els pintors municipals, i, si es fa necessari, es
recorrerà a algun suport extern.
Intervé la Sra. Pericás per indicar que el que volia saber era la quantitat de personal que es
faria necessari, a la qual cosa respon el Sr. López que no s'ha fet un calendari ni una previsió
en aquest aspecte, perquè es fa difícil, atès que qualsevol emergència desmunta qualsevol
planificació que es tengui feta.
3.4 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Podríem tenir una còpia de la informació? )Aquesta
pregunta, inclosa en el registre de referència, no va ser efectuada de viva veu).
REFERENT A LES ACTUACIONS PER A INFRAESTRUCTURES A REALITZAR EN ELS
CENTRES EDUCATIUS DE CIUTADELLA:
3.5 Quins són els projectes ja redactats?
3.6 Quins projectes estan pendents de redacció: licitació, adjudicació i formalització?
3.7 Quines són les al·legacions presentades pels centres educatius a les actuacions
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previstes en el Pla d'infraestructures?
3.8 El dia 24 de febrer es va realitzar una reunió en la qual es va fer el calendari i es van
aclarir els temes tractats en la reunió realitzada anteriorment. Podríem tenir un resum dels
temes tractats: actuacions a realitzar, competència, etc?
Intervé la Sra. Alcaldessa per indicar a la Sra. Pericás Negrete que les preguntes de la 3.5 a
la 3.8 seran respostes per escrit pel Sr. Salord Justo.
REFERENT ALS AJUTS REBUTS RELACIONATS AMB LA CONVOCATÒRIA A LA
XARXA D'ESCOLES PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS PER AL SOSTENIMENT DE
LES ESCOLES INFANTILS PÚBLIQUES DE PRIMER CICLE.
3.9 Pregunta la Sra. Pericàs Negrete: Quins han estat els ajuts rebuts per aquest
ajuntament amb relació a: manteniment d'escoles, ajuda a les famílies i atenció
primerenca durant els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017?
Respon la Sra. Benejam Bagur, que, primer, comenta que quant a l'atenció a la diversitat o
atenció primerenca, d'aquesta subvenció la xarxa d'escoletes no en rep res, perquè no va
directament a les escoles, sinó que es dóna al Consell Insular, i aquest ho inverteix amb
SAEI i l'EAP. Diu que la subvenció rebuda correspon a l'exercici del 2016, ja que la
convocatòria per al 2017 encara no ha estat publicada. La informació per anys és la següent:
2009 111.520€
2013
14.000 €
2010 106.640 €
2014
10.886 €
2011 No hi va haver convocatòria
2015 No hi va haver convocatòria
2012
27.350 €
2016
61.900 €
4. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada 004313, de 16 de
març de 2017, que, copiades, diuen:
REFERENTS A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES AL CARRER MALLORCA PER MOR DE
LES OBRES.
4.1 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: S’ha previst cap dispositiu especial o s’ha
redactat algun pla per l’augment de trànsit del carrer Mallorca a partir de l’inici de la
temporada turística?
Respon el Sr. Baradad Baldomà: No.
4.2 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Seria necessari fer-lo?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que consideren que el volum de trànsit a l'inici de la
temporada no serà tan considerable i que en les restriccions de circulació d'algun tipus de
vehicle que hi ha, i les desviacions pels carrers adjacents, no provocaran un augment
significatiu. Considera que una cosa és actualment, i l'altra durant els mesos de juliol i agost.
REFERENTS A LES MULTES DE TRÀNSIT
4.3 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Qui és l’instructor de les multes i qui és el
funcionari que introdueix les multes al sistema?
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Respon la Sra. Alcaldessa que aquesta pregunta serà resposta per escrit.
REFERENTS ALS PARQUÍMETRES
4.4 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Qui és el funcionari que s’encarrega actualment
de fer les totalitzacions dels parquímetres i de recollir la recaptació?
Respon la Sra. Alcaldessa que aquesta pregunta serà resposta per escrit.
REFERENTS AL SERVEI DE GRUA
4.5 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quina és l’empresa que dóna el servei de grues?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que Grues Quintana i Son Salomó.
4.6 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quin tipus de contracte regeix aquest servei?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que cap.
4.7 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quins imports han estat facturats per l’empresa
que dota del servei durant els següents trimestres:
•
•
•
•
•

1r trimestre 2016
2n trimestre 2016
3r trimestre 2016
4t trimestre 2016
Gener i febrer 2017

Acorden que es respondrà aquesta pregunta per escrit.
4.8 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quan es retira algun vehicle, on es fa el dipòsit?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que depèn de la causa que provoqui la retirada.
REFERENTS ALS MONITORS DEL POLIESPORTIU DEL PROGRAMA EDUQUEM AMB
L’ESPORT
4.9 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quins criteris s’han seguit per contractar
aquests monitors?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que demana que es aclareixi si es ralla dels monitors o
dels joves qualificats; a la qual cosa respon el Sr. Benejam que als monitors.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que indica que, de monitors, hi ha els de sempre; no se n'ha
ampliat el nombre per dur a terme el program Eduquem amb l'Esport.
Les següents preguntes incloses en el registre no es van fer de viva veu en el Ple.
4.10 Quants de monitors hi ha que donen aquest servei?
4.11 Quin procés de contractació s’ha seguit?
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4.12 Quin cost mensual tenen aquests monitors?
5. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada 004315 de 16 de
març de 2017, que, copiades, diuen:
REFERENTS A LES OBRES DEL CARRER MALLORCA
5.1 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Com avancen les obres del Carrer Mallorca?
Respon el Sr. López Bosch que dins la normalitat, encara que amb certs imprevists.
5.2 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quines previsions es té amb relació al termini
d’execució de les obres?
Respon el Sr. López Bosch que, actualment, el compromís de l'empresa de finalitzar el mes
de juny es pot complir i és possible.
5.3 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Hi ha, de moment, retards en les previsions
inicials?
Respon el Sr. López Bosch que es podria considerar que hi ha una setmana de retard.
REFERENTS A OBRES AL PORT
5.4 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Com avancen les obres de reparació dels molls
del port?
Respon la Sra. Alcaldessa que les obres les duen a terme des de Ports de les Illes Balears.
Eren unes obres pressupostades en uns tres-cents mil euros per reblir unes encletxes, però
es van trobar una erosió a la part de baix, i s'hi ha hagut d'invertir més d'un milió. De moment,
diu que les obres avancen amb normalitat, en la mesura de possible; de la costa fins a
s'Amarador la feina de reblir estaria acabada a finals d'abril. Pel que fa l'altra part, a mesura
que es fan feines, es van localitzant moltes restes arqueològiques, i aquest fet endarrereix el
procés. Les pedres que es lleven s'han de tornar a posar, d'una en una, atès el seu valor, i
han sortit més feines de les que eren previsibles. Precisa que, pel que sembla, com a molt
tard dins el mes de maig, a l'inici de la temporada turística, podrien estar enllestides les
obres.
5.5 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quina és la previsió de termini de les obres?
Aquesta pregunta ha quedat resposta en la primera intervenció.
REFERENTS A L'ESTAT DE LES PLATGES PLATJA GRAN, SA CALETA, SANTANDRIA I
CALA BLANCA, A CAUSA DEL TEMPORAL DE PRINCIPIS DE FEBRER.
5.6 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Es té previst dur a terme alguna actuació per tal
de millorar l’aspecte que presenten aquestes platges i, en cas que la resposta sigui
afirmativa, quines seran les actuacions?
Respon la Sra. Alcaldessa, que llegeix el document lliurat per la Sra. Marquès Seguí. S'hi
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indica que la neteja de platges és competència del Consell Insular, però que s'hi farà una
visita, i també fa referència a les actuacions anuals de manteniment que es fan a les platges
per l'Ajuntament. Indica la Sra. Alcaldessa que es passarà la còpia del document al Sr.
Carrasco.
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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