Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament

Identificació de la sessió
Núm.: 1/2015
Caràcter: extraordinari
Dia: 15 de gener de 2015
Hora: de 19.00 a 21.40 h, en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcalde president:

Sr. Ramón Sampol Antich

(PP)

Regidors i regidores:

Sra. Francisca Marquès Taltavull
Sra. Inmaculada González Casado
Sra. María Teresa Torrent Pallicer
Sr. Pedro Gener Pons
Sra. Juana María Pons Torres
Sra. María Auxiliadora Pons Sabater
Sr. Lorenzo Coll de Arredondo
Sra. María Esperanza Juaneda Salord
Sra. Pilar Carbonero Sánchez
Sr. Jaume Florit Moll
Sra. María Cabrisas Pons
Sr. José Moll Massanet
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sra. Joana Gomila Lluch
Sr. Josep Juaneda Mercadal
Sr. Magí Muñoz Gener
Sr. Josep Mascaró Marquès
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. Antonio Florit Pons

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSM)
(PSM)
(PSM)
(PSM)
(UPCM)
(UPCM)

Secretària accidental:

Sra. Ester Allès Coll

Absents
Regidor:
Interventor:

Sr. Daniel Prats Florit
Sr. Joan León Vivó

(PP) (s'ha excusat d'assistir-hi)

Ordre del dia
1. Aprovació de cinc actes de sessions anteriors (ordinàries dels dies 14-02-2013, 14-03-2013, 11-042013, 9-05-2013 i 13-06-2013).
2. Proposta de declarar la prohibició de contractar amb l'Administració Pública per part de l'UTE
FUNERARIA BONET, SCP I EDIFINCAS MENORCA, SL (exp. 2015/000052).
3. Moció del Grup Municipal PSOE relativa a la modificació de la Comissió aprovada de revisió del PGOU
(exp. 2015/000197).
4. Moció del Grup Municipal PSOE en relació amb la importància de la cultura en el desenvolupament
sostenible (exp. 2015/000023).
5. Moció del Grup Municipal del PSM Més per Menorca relativa a la Campanya de Civisme Transversal a
Ciutadella (exp. 2015/000047).
6. Moció del Grup Municipal UPCM relativa a instar el regidor d'obres i serveis a subministrar informacions
més veraces al Ple.(exp. 2015/000187).
7. Moció del Grup Municipal UPCM relativa a diverses qüestions referents al fet d'instar al compliment del
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Reglament orgànic municipal en relació als debats en els plens (exp. 2015/000229).
8. Moció del Grup Municipal UPCM relativa a instar la posada en funcionament del servei de recollida
d'aliments en establiments del ram de l'alimentació i l'hosteleria, i la seva distribució (exp.
2015/000259).
9. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
L'Alcalde excusa l'assistència del Sr. Dani Prats que, per temes mèdics, no pot estar aquí amb tots
nosaltres.
1. Aprovació de cinc actes de sessions anteriors (ordinàries dels dies 14-02-2013, 14-03-2013,
11-04-2013, 9-05-2013 i 13-06-2013)
Oberta la sessió per l'alcalde, demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes
en què estan redactats els esborranys de les cinc actes de les sessions anteriors: ordinàries dels dies 1402-2013, 14-03-2013, 11-04-2013, 9-05-2013 i 13-06-2013.
Acord
Es passen les actes a votació; per setze (16) vots a favor, els del Sr. Ramón Sampol Antich (alcalde), de
la Sra. Francisca Marquès Taltavull, de la Sra. Inmaculada González Casado, de la Sra. María Teresa
Torrent Pallicer, del Sr. Pedro Gener Pons, de la Sra. Juana María Pons Torres, de la Sra. María Auxiliadora
Pons Sabater, del Sr. Lorenzo Coll de Arredondo, de la Sra. María Esperanza Juaneda Salord, del Sr. Juan
Triay Lluch, del Sr. Antonio Florit Pons, de la Sra. Pilar Carbonero Sánchez, del Sr. Jaume Florit Moll, de la
Sra. María Cabrisas Pons, del Sr. José Moll Massanet i de la Sra. Noemí Camps Villalonga; i quatre (4)
abstencions de vot, les de la Sra. Joana Gomila Lluch, del Sr. Josep Juaneda Mercadal, del Sr. Magí Muñoz
Gener, del Josep Mascaró Marquès, s'acorda aprovar les actes de les sessions ordinàries de dia 14-02-13,
14-03-2013, 11-04-2013, 09-05-2013 i de dia 13-06-2013.
2. Proposta de declarar la prohibició de contractar amb l'Administració Pública per part de
l'UTE FUNERARIA BONET, SCP I EDIFINCAS MENORCA, SL (exp. 2015/000052)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 8 de gener de 2015 que, després d'aprovada la
urgència, va ser dictaminada a la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Comerç, que va tenir lloc el
dia 9 de gener de 2015, amb 3 vots a favor (3 PP) i 4 reserves de vot (2 PSOE, 1 PSM i 1 UPCM), que,
literalment copiada, diu:
«EXPEDIENT: 2015/000052
ASSUMPTE: declaració de la prohibició de contractar amb l’administració pública per part de les
empreses integrants de l'UTE Funerària Bonet, SCP i Edifincas Menorca SL, com a conseqüència de la
resolució contractual per incompliment culpable del contractista en relació al contracte de concessió
administrativa per a la gestió dels serveis públics funerari i de cementeri de Ciutadella de Menorca,
declarat resolt el 5 de desembre de 2013.
TRÀMIT: iniciar procediment de declaració de la prohibició de contractar, basada en la causa assenyalada
en l’article 60.2.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
PROPOSTA D’ALCALDIA
Atès l’informe emès pel TAE de la corporació, amb data 7 de gener de 2015, que literalment copiat diu:
“I. ANTECEDENTS
El passat 5 de desembre de 2013 el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca va adoptar l'acord de
declarar resolt el contracte de concessió administrativa per a la gestió dels serveis públics funerari i de
cementeri del municipi de Ciutadella, adjudicat en el seu dia a l'UTE Funerària Bonet, SCP i Edifincas
Menorca, SL.
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La referida resolució contractual es va acordar fonamentada en l'incompliment greu i culpable per part del
contractista de les seves obligacions essencials (article 111.h de l'RDL 2/2000, de 16 de juny, mitjançant
el qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques), per haver comès
un total de 19 infraccions greus en matèria sanitària, causants d’una pertorbació greu i no reparable per
altres mitjans (article 166 de l'RDL 2/2000) que va comportar la intervenció parcial de la concessió per
part de l’Ajuntament de Ciutadella, acordada per la Junta de Govern el 21 de desembre de 2005.
Les concretes infraccions comeses i que van justificar la resolució contractual són les següents: article 35
apartat b) punts 1 i 2 i en la llei 5/2003, de salut de les Illes Balears, article 56 apartats b) i e); en
relació amb el Decret 105/1997, de policia sanitària mortuòria, modificat per Decret 87/2004, en els seus
articles 15.6, 20.1, 52.2, 59 i 18, recollides a la Resolució de desestimació de recurs d’alçada dictada el
14 de febrer de 2007 per la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears (expedient
sancionador SA 44/2006), confirmades per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears (Sala del contenciós-administratiu) núm. 1/2010, de 11 de gener (JUR\2010\91960), que
suposen la imposició d’una sanció a l'UTE concessionària de 171.000 euros:
a) Exhumacions, i trasllat entre els dos cementiris municipals i incineració de restes cadavèriques
sense autorització de la Conselleria de Salut i Consum.
b) Exhumacions, i trasllat entre els dos cementiris municipals i incineració de restes cadavèriques
amb sol·licitud d’autorització a la Conselleria de Salut i Consum posterior a la seva realització.
c) Exhumacions, i incineració en el mateix cementiri de restes cadavèriques sense autorització
d’exhumació de l’Ajuntament de Ciutadella ni autorització d’incineració de la Conselleria de Salut i
Consum.
d) Exhumacions, i incineració en el mateix cementiri de restes cadavèriques sense autorització
d’exhumació de l’Ajuntament de Ciutadella ni autorització d’incineració de la Conselleria de Salut i
Consum, sol·licitant-se permís d’incineració amb posterioritat a la seva realització.
e) Exhumacions i trasllat de restes a un altre cementiri sense autorització de la Conselleria de Salut i
Consum.
f) Exhumacions de restes i inhumació en el mateix cementiri sense autorització de l’Ajuntament de
Ciutadella.
Realització d’exhumacions, inhumacions i incineracions, per l'UTE Funerària Bonet, SCP i Edifincas
Menorca, SL sense que consti la preceptiva anotació en el corresponent llibre registre del cementiri i llibre
registre d’incineracions.
Per part de l'Alcaldia s'ha instat al servei de contractació la tramitació d'un expedient per declarar la
prohibició de contractar de les antigues empreses concessionàries (Funerària Bonet, SCP i Edifincas
Menorca, SL), als efectes que en cas que l'Ajuntament decideixi licitar novament la contractació d'un
servei funerari municipal, les referides empreses no puguin concórrer a l'esmentada licitació.
Consideracions jurídiques
1.- Aspectes formals i procedimentals de l'expedient a tramitar:
L'article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (d'ara endavant TRLCSP) regula les anomenades prohibicions de
contractar. L'apartat 2 de l'esmentat article assenyala que, a més de les previstes en l'apartat 1, són
circumstàncies que impediran als empresaris contractar amb les Administracions Públiques les següents:
a) Haver donat lloc, per causa de la que haguessin sigut declarats culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte celebrat amb una Administració Pública.
b) [...]
Al cas que ens ocupa, el 5 de desembre de 2013, l'Ajuntament de Ciutadella va acordar resoldre el
contracte que el lligava amb l'UTE Funerària Bonet, SCP i Edifincas Menorca, SL, estant fonamentat
l'acord en un incompliment greu i culpable del contractista. L'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament va ser
notificat degudament a l'UTE amb el corresponent peu de recurs de reposició.
L'UTE contractista va optar per no interposar recurs de reposició i, directament, va interposar un recurs
contenciós administratiu davant la Jurisdicció contenciosa administrativa. Per tant, l'acord de 5 de
desembre de 2013 ha guanyat fermesa en via administrativa.
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En quant a la tramitació a seguir per declarar la prohibició de contractar, hem d'estar en primer lloc al
que disposa l'article 61 del TRLCSP (el subratllat és meu):
“1. Les prohibicions de contractar contingudes en les lletres b), d), f) i g) de l'apartat 1 de l'article
anterior, i c) del seu apartat 2, s'apreciaran directament pels òrgans de contractació, subsistint mentre
concorrin les circumstàncies que en cada cas les determinen.
La prohibició de contractar per la causa prevista en la lletra a) de l'apartat 1 de l'article anterior
s'apreciarà directament pels òrgans de contractació, sempre que la sentència es pronunciï sobre el seu
abast i durada, subsistint durant el termini assenyalat en les mateixes. Quan la sentència no contengui
un pronunciament sobre la prohibició de contractar o la seva durada, la prohibició s'apreciarà
directament pels òrgans de contractació, però el seu abast i durada hauran de determinar-se mitjançant
un procediment instruït de conformitat amb el disposat en els apartats 2 i 3 d'aquest article.
En la resta de supòsits prevists en l'article anterior, l'apreciació de la concurrència de la prohibició de
contractar requerirà la prèvia declaració de la seva existència mitjançant procediment a l'efecte.
2. En els casos en que, conforme a l'assenyalat en l'apartat anterior, sigui necessària una declaració
prèvia sobre la concurrència de la prohibició, l'abast i durada d'aquesta es determinaran seguint el
procediment que en les mateixes normes de desenvolupament d'aquesta Llei s'estableixi atenent, en el
seu cas, a l'existència de dol o manifesta mala fe en l'empresari i a l'entitat del dany causat als
interessos públics. La durada de la prohibició no excedirà de cinc anys, amb caràcter general, o de vuit
anys en el cas de prohibicions que tenguin per causa l'existència de condemna mitjançant sentència
ferma. Açò no obstant, les prohibicions de contractar basades en la causa prevista en la lletra d) de
l'apartat 2 de l'article anterior subsistiran, en tot cas, durant un termini de dos anys, comptats des de la
seva inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, i les imposades per la causa
prevista en el lletra e) del mateix apartat no podran excedir d'un any de durada.
El procediment de declaració no podrà iniciar-se si haguessin transcorregut més de tres anys comptats a
partir de les següents dates:
a) [...]
b) [...]
c) Des de la data en què fos ferma la resolució del contracte, en el cas previst en la lletra a) de l'apartat
2 de l'article anterior.
d) [...]
e) [...]
3. La competència per fixar la durada i abast de la prohibició de contractar en el cas de la lletra a) de
l'apartat 1 de l'article anterior, així com per declarar la prohibició de contractar en el supòsit contemplat
en la lletra c) del mateix apartat correspondrà al Ministre d'Economia i Hisenda, que dictarà resolució a
proposta de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat. La prohibició així declarada
impedirà contractar amb qualsevol òrgan de contractació.
En el supòsit previst en la lletra a) de l'apartat 1 de l'article anterior la declaració de la prohibició de
contractar correspondrà a l'Administració o entitat a la que s'hagi de comunicar la corresponent
informació; en els casos contemplats en les lletres a), d) i e) de l'apartat 2, a l'Administració contractant;
i en el supòsit de la lletra b) d'aquest mateix apartat, a l'Administració que hagués declarat la prohibició.
En aquests casos, la prohibició afectarà a la contractació amb l'Administració o entitat del sector públic
competent per a la seva declaració, sense perjudici que el Ministeri d'Economia i Hisenda, prèvia
comunicació d'aquelles i amb audiència de l'empresari afectat, considerant el dany causat als interessos
públics, pugui estendre els seus efectes a la contractació amb qualsevol òrgan, ens, organisme o entitat
del sector públic.
4. L'eficàcia de les prohibicions de contractar a què es refereixen les lletres c) i e) de l'apartat 1 de
l'article anterior, així com la de les establertes en el seu apartat 2, estarà condicionada a la seva
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inscripció o constància en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que correspongui .
Igualment l'eficàcia de la resolució que determini l'abast i la durada de la prohibició de contractar
derivada de la causa prevista en la lletra a) de l'apartat 1 de l'article anterior estarà condicionada a la
seva inscripció.
5. Als efectes de l'aplicació d'aquest article, les autoritats i òrgans competents notificaran a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat i als òrgans competents de les Comunitats
Autònomes, les sancions i resolucions fermes recaigudes en els procediments esmentats en l'article
anterior, així com la comissió dels fets prevists en la lletra e) del seu apartat 1 i en les lletres b), d) i e)
del seu apartat 2, a fi que es puguin instruir els expedients previstos en aquest article o adoptar-se les
resolucions que siguin pertinents i procedir, en el seu cas, a la seva inscripció en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades que sigui procedent. Així mateix, la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de l'Estat podrà recaptar d'aquestes autoritats i òrgans quantes dades i antecedents siguin
precisos als mateixos efectes.”
I, en segon lloc, al que estableix l'article 19 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP):
“1. Correspon als òrgans de contractació la iniciació del procediment per a la declaració de la prohibició
de contractar en els supòsits en què els fets que la motiven es posin de manifest amb ocasió de la
tramitació d'un expedient de contractació. En els restants supòsits correspon la iniciació a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa o als òrgans que corresponguin de les Comunitats Autònomes.
Les autoritats o òrgans competents que les acordin comunicaran les sentències, sancions i resolucions
fermes recaigudes en els procediments corresponents a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa o als òrgans competents de les Comunitats Autònomes.
En els supòsits del paràgraf d) de l'article 20 de la Llei les autoritats i òrgans competents que acordin
sancions o resolucions fermes remetran a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa les
actuacions seguides mitjançant la tramitació del corresponent expedient, en el que es complirà el tràmit
d'audiència, acompanyant informe sobre les circumstàncies concurrents, a efectes que per aquella es
pugui apreciar l'abast i la durada de la prohibició de contractar que ha de proposar al Ministre d'Hisenda.
El tràmit d'audiència haurà de reiterar-se per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa abans
d'elevar proposta de resolució.
2. Quan l'expedient s'iniciï per l'òrgan de contractació s'incorporaran al mateix els informes dels serveis
tècnics i jurídics, complint-se posteriorment el tràmit d'audiència, remetent-se l'expedient a l'òrgan
competent per a la seva resolució o a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa quan a aquesta
li correspongui formular la proposta.
3 [....]
4. L'abast i la durada de la prohibició de contractar es determinarà atenent, en el seu cas, a l'existència
de dol o manifesta mala fe de l'empresari i a l'entitat del dany causat als interessos públics.”
L'article 20 del mateix RGLCAP, per la seva banda, estableix que:
“Els acords adoptats sobre prohibició de contractar es notificaran als interessats. Si declaressin la
prohibició de contractar s'inscriviran en els registres oficials d'empreses classificades, respecte de les
empreses que compleixin tal condició i, en el seu cas, en els registres oficials de contractistes o
d'empreses licitadores, en els quals consti la classificació a què fa referència l'article 34 de la Llei i es
publicaran en el <<Butlletí Oficial de l'Estat>> quan la prohibició tengui caràcter general per a totes les
Administracions públiques o afecti a l'Administració General de l'Estat, o en els respectius diaris o
butlletins oficials a quin àmbit es circumscribeixen.”
Pel que fa a la durada màxima del procediment a seguir, a manca de previsió específica al respecte, s'ha
d'estar al termini de tres mesos assenyalat a l'article 42.3 de la LRJAP-PAC. El transcurs de l'esmentat
termini sense d'adoptar l'acord definitiu i procedir a la seva notificació a les persones interessades
suposarà la caducitat del procediment (article 44.2 de la LRJAP-PAC).
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Observacions: Tractant-se d'una prohibició de contractar de les de l'article 60.2.a) del TRLCSP,
correspon adoptar els acords d'inici i finalització de l'expedient a l'Ajuntament de Ciutadella i,
concretament, al Ple (òrgan de contractació que va acordar la resolució contractual). Abans de l'adopció
de l'acord definitiu s'haurà de donar tràmit d'audiència a les persones afectades i s'incorporaran a
l'expedient els corresponents informes tècnic i jurídic en relació, entre d'altres, a l'abast i durada que ha
de tenir la prohibició de contractar, tenint en compte l'existència de dol o manifesta mala fe, així com
també l'entitat del dany causat als interessos públics. El termini per acordar i notificar la prohibició de
contractar és de tres mesos a comptar a partir del dia en què s'acordi la iniciació de l'expedient. La
sentència del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós Administratiu, secció quarta, de data 13 de desembre
de 2006, aclareix que la fermesa a que es refereix l'antic article 20.c) del TRLCAP, avui 60.2.a) del
TRLCSP, és la fermesa en via administrativa.
2.- Persones contra les que es dirigeix l'expedient i a les que afectarà la prohibició de
contractar, en cas d'acordar-se:
El contractista del contracte declarat resolt pel Ple de l'Ajuntament el 5 de desembre de 2013 era una
unió temporal d'empreses (UTE Funerària Bonet, SCP i Edifincas Menorca, SL), conformada per les
empreses del mateix nom. En aquest sentit, la prohibició de contractar, en cas que es declari, i els efectes
que se'n desprenen, afectaran tant a Funerària Bonet, SCP com a Edifincas Menorca, SL. Per altra banda,
serà d'aplicació el que disposa l'article 60.3 del TRLCSP, de manera que la prohibició afectarà també a
aquelles empreses de les que, per raó de les persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, pugui
presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, de les empreses que
conformaven l'UTE.
Conclusió:
Per l’exposat fins el moment, qui subscriu considera que per tal d'iniciar un expedient per declarar la
prohibició de contractar amb l'Administració Pública de Funerària Bonet, SCP i Edifincas Menorca, SL
correspondrà que l'Alcaldia elevi una proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament en el sentit següent:
“Primer.- Incoar un procediment per declarar la prohibició de contractar amb l'Administració Pública per
part de Funerària Bonet, SCP i Edifincas Menorca, SL, com a empreses conformadores de l'UTE
adjudicatària del contracte de concessió per a la gestió dels serveis públics funerari i de cementeri de
Ciutadella de Menorca, basat en la causa prevista en l'article 60.2.a) del TRLCSP, el qual va quedar resolt
per incompliment greu i culpable del contractista mitjançant acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament el 5 de
desembre de 2013, el qual a dia d'avui ja ha esdevingut ferm en via administrativa.
Segon.- Requerir dels serveis tècnics de l'Àrea d'Obres i Serveis i dels serveis jurídics municipals
l'emissió dels corresponents informes tècnic i jurídic, tot de conformitat amb l'establert en l'article 19.2
del RGLCAP. Els esmentats informes hauran de pronunciar-se sobre l'abast i durada de la prohibició de
contractar (màxim cinc anys), atenent, en el seu cas, a l'existència de dol o manifesta mala fe dels
empresaris i a l'entitat dels danys causats als interessos públics.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia per tal que, un cop emesos els corresponents informes tècnic i jurídic i abans
de l'adopció de l'acord definitiu, evacuï el tràmit d'audiència i, en conseqüència, doni trasllat de la
concreta proposta de declaració de prohibició de contractar a les empreses afectades als efectes que, en
el termini de deu dies hàbils, puguin efectuar les al·legacions que considerin.
Quart.- Notificar el present acord a les empreses integrants de l'UTE Funerària Bonet, SCP i Edifincas
Menorca, SL, indicant que contra el mateix, i atesa la seva naturalesa d'acte de tràmit no qualificat, no
cap interposar cap recurs. Tot açò sense perjudici del tràmit d'audiència que s'atorgarà als interessats en
el moment procedimental oportú i de la possibilitat de recórrer, si així ho consideren, l'acord que posi fi al
present procediment quan aquest s'adopti.”
Aquest és el parer del tècnic que subscriu sens perjudici de qualsevol altre millor fonamentat en dret.”
Per tot l’exposat.
PROPÒS:
PRIMER.- Incoar un procediment per declarar la prohibició de contractar amb l'Administració Pública per
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part de Funerària Bonet, SCP i Edifincas Menorca, SL, com a empreses conformadores de l'UTE
adjudicatària del contracte de concessió per a la gestió dels serveis públics funerari i de cementeri de
Ciutadella de Menorca, basat en la causa prevista en l'article 60.2.a) del TRLCSP, el qual va quedar resolt
per incompliment greu i culpable del contractista mitjançant acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament el 5 de
desembre de 2013, el qual a dia d'avui ja ha esdevingut ferm en via administrativa.
SEGON.- Requerir dels serveis tècnics de l'Àrea d'Obres i Serveis i dels serveis jurídics municipals
l'emissió dels corresponents informes tècnic i jurídic, tot de conformitat amb l'establert en l'article 19.2
del RGLCAP. Els esmentats informes hauran de pronunciar-se sobre l'abast i durada de la prohibició de
contractar (màxim cinc anys), atenent, en el seu cas, a l'existència de dol o manifesta mala fe dels
empresaris i a l'entitat dels danys causats als interessos públics.
TERCER.- Facultar l'Alcaldia per tal que, un cop emesos els corresponents informes tècnic i jurídic i abans
de l'adopció de l'acord definitiu, evacuï el tràmit d'audiència i, en conseqüència, doni trasllat de la
concreta proposta de declaració de prohibició de contractar a les empreses afectades als efectes que, en
el termini de deu dies hàbils, puguin efectuar les al·legacions que considerin.
QUART.- Notificar el present acord a les empreses integrants de l'UTE Funerària Bonet, SCP i Edifincas
Menorca, SL, indicant que contra el mateix, i atesa la seva naturalesa d'acte de tràmit no qualificat, no
cap interposar cap recurs. Tot açò sense perjudici del tràmit d'audiència que s'atorgarà als interessats en
el moment procedimental oportú i de la possibilitat de recórrer, si així ho consideren, l'acord que posi fi al
present procediment quan aquest s'adopti.»
Intervé l'alcalde, que diu: És una proposta d'aquesta alcaldia que té com a finalitat incoar el procediment
per declarar la prohibició per contractar amb l'administració pública per part de Funerària Bonet i
Edifincas Menorca, com a empreses conformadores de l'UTE adjudicatària, dels contractes per a la gestió
dels serveis públics funeraris. Aquí haurem de requerir els serveis tècnics de l'Àrea d'Obres i Serveis i
dels Serveis Jurídics Municipals, l'emissió del corresponent informe tècnic i jurídic per a poder enviar a la
Junta Consultiva de Contractació del Ministeri d'Hisenda, la qual ens haurà de notificar per quin termini
ens dóna aquesta suspensió.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Sí, hi farem un vot favorable. És un pas més en el camí de la rescissió... La
rescissió ja està feta, és un pas més en la.... És una conseqüència de la rescissió i un pas més en la
protecció dels ciutadans que s'han vist afectats per les infraccions d'aquesta UTE, que han estat
comprovades tant en via administrativa com en via judicial. I, per tant, el lògic, i pens que l'ètic, és
només fer un vot favorable. Gràcies.
Intervé l'alcalde: Passam a votació, Sra. Secretària.
Intervé la Sra. Gomila Lluch: Perdoni, senyor... Com que hi ha un dels regidors de l'equip de govern que
no hi és... Quant a les votacions, si li sembla bé, podríem votar tots; i, en cas que fos decisiva la
representativitat, un de l'oposició no votaria.
Intervé l'alcalde: Com vulgui. Se li accepta, Sra. Gomila.
Acord
Es passa la proposta a votació; per deu (10) vots a favor, els de la Sra. Francisca MARQUÈS TALTAVULL,
de la Sra. Inmaculada GONZÁLEZ CASADO, de la Sra. María Teresa TORRENT PALLICER, del Sr. Pedro
GENER PONS, de la Sra. Juana María PONS TORRES, de la Sra. María Auxiliadora PONS SABATER, de la
Sra. María Esperanza JUANEDA SALORD, del Sr. Juan TRIAY LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS i del Sr.
Alcalde; i deu (10) abstencions de vot, les de la Sra. Pilar CARBONERO SÁNCHEZ, del Sr. Jaume FLORIT
MOLL, de la Sra. Maria CABRISAS PONS, del Sr. José MOLL MASSANET, de la Sra. Noemí CAMPS
VILLALONGA, de la Sra. Joana GOMILA LLUCH, del Sr. Josep JUANEDA MERCADAL, del Sr. Magí MUÑOZ
GENER, del Sr. Josep MASCARÓ MARQUÈS i del Sr. Lorenzo COLL DE ARREDONDO, s'acorda aprovar la
proposta d'Alcaldia.
3. Moció del Grup Municipal PSOE relativa a la modificació de la Comissió aprovada de revisió
del PGOU (exp. 2015/000197)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal PSOE de dia 2 de gener de 2015 (registre d'entrada
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núm. 000099 de dia 3 de gener de 2015, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa de Cultura,
Esports i Comerç, que va tenir lloc el dia 9 de gener de 2015, amb 2 vots a favor (2 PSOE) i 5 reserves
de vot (3 PP, 1 PSM i 1 UPCM), que, literalment copiada, diu:
«Exposició de motius:
Atès que, mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 222, de data 16/10/2014, es va resoldre aprovar el plec de
clàusules administratives i el de les prescripcions tècniques particulars que han de regir l’adjudicació de la
contractació dels treballs de redacció de la revisió del Pla especial de protecció del conjunt històric de
Ciutadella de Menorca per un import de 133.100,00 euros;
Atès que, mitjançant anunci de licitació publicat en el núm. 149 del BOIB, de data 30/10/2014, es va
obrir un termini per a la presentació d’ofertes, i atès que el dia 1 de desembre de 2014 es va admetre a
tràmit el recurs de reposició presentat contra la Resolució d'Alcaldia núm. 222 de 2014 per la qual es van
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que havien
de regir l'adjudicació del contracte dels treballs de redacció de la Revisió del Pla especial de protecció del
conjunt històric de Ciutadella de Menorca, amb la suspensió de l'execució de la resolució impugnada i,
per tant, el procediment per a l'adjudicació del contracte;
Atès que, des del PSOE, consideram que els processos participatius són uns dels grans pilars de les
societats democràtiques; els espais i les vies de participació promouen i faciliten una estreta col·laboració
entre les institucions i les entitats que treballen sectorialment, que poden aportar molt a la millora de la
presa de decisions dels governs; així, amb la participació, es reforça la democràcia representativa i
s’educa per a una nova cultura política de més transparència;
Al plenari del 13 de setembre del 2007, es va presentar, per part del grup municipal PSOE, una moció per
a la creació d'una comissió de seguiment de la revisió del Pla general d'ordenació urbana, que es va
aprovar per unanimitat, i es va posar en marxa a l'hora d'acordar les bases per a la redacció dels plecs
per a la contractació dels treballs tècnics de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, que ara està
en procés de redacció.
La revisió del Pla Especial del nucli antic és una oportunitat per donar resposta als més de 80
suggeriments que es van presentar davant l'Ajuntament l'any 2007. El futur Pla especial, juntament amb
el Pla general, serà l'eina que dibuixarà el model de ciutat per al futur, i definirà i concretarà aspectes
com ara els futurs usos, l'activitat econòmica i el turisme, les zones d'especial protecció, l'oci i la
sostenibilitat, la mobilitat, la cultura i el patrimoni, el paisatge i l'habitatge, entre molts d'altres. Serà una
eina bàsica per adaptar Ciutadella als nous reptes del futur en l'àmbit social i econòmic; i perquè el seu
desenvolupament sigui més sostenible, consideram important la participació, com a òrgans consultius des
del seu àmbit de coneixement sectorial, dels diferents col·lectius i comissions per aconseguir la millor
revisió del Pla especial.
Per tot açò, consideram imprescindible fer arribar la veu dels diferents agents implicats en l’activitat
urbanística, tècnica i mediambiental, perquè siguin valorades les seves aportacions i els suggeriments
durant el procés de revisió del Pla a través de la comissió de seguiment creada.
Per la qual cosa sotmetem a consideració del Ple la següent proposta d’acord:
1. Ampliar la comissió aprovada de revisió del PGOU a la revisió del PEPCH, i que passi a
anomenar-se Comissió no permanent de la revisió del PGOU i PEPCH.
2. Convocar la Comissió no permanent de la revisió del PGOU i del PEPCH, per analitzar el plec
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de
regir l'adjudicació del contracte dels treballs de redacció de la Revisió del PEPCH, així com
convocar-la durant el procés d'elaboració del nou pla.
3. Instar l'equip de govern a garantir la participació de la Comissió de patrimoni històric en el
procés de revisió del PEPCH.»
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: Sí; moltes gràcies, Sr. Batle. En el 2007 ja parlàvem en aquest
plenari de la necessitat de revisar el Pla general. Així, en el Plenari del 13 de setembre del 2007, es va
presentar, per part del Grup Municipal PSOE, una moció per a la creació d'una comissió de seguiment de
la revisió del Pla general d'ordenació urbana, que es va aprovar per unanimitat. I que en el nostre grup
va posar en marxa quan es van començar a redactar les bases dels plecs per a la contractació dels
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treballs tècnics de la revisió del Pla general d'ordenació urbana, que són els que precisament ara s'estan
emprant en el procés de redacció. Des del PSOE, consideram que els processos participatius, per tal
d'arribar a amplis acords, són uns dels grans pilars de les societats democràtiques. Els espais i les vies de
participació promouen i faciliten una estreta col·laboració entre les institucions i les entitats que treballen
sectorialment, i que poden aportar molt a la millora de la presa de decisions dels governs. Així, amb la
participació, es reforça la democràcia representativa i s'educa per a una nova cultura política de més
transparència. Tot i que les funcions d'aprovació dels plecs estan delegades a la Junta de Govern, el 16
d'octubre de 2014, mitjançant una resolució d'Alcaldia, la número 222, es va resoldre aprovar el plec de
condicions administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir l'adjudicació de
la contractació dels treballs de redacció del Pla especial de protecció del conjunt històric de Ciutadella per
un import de 133.100,00 euros. El 22 d'octubre es va ratificar* per Junta de Govern. Les revisions dels
documents de planejament (Pla especial i Pla general) són una oportunitat perquè les entitats, les
associacions i la societat en general puguin aportar la seva visió i opinió sobre quina és la millor forma
d'aconseguir millorar l'ordenació del nostre poble per, en definitiva, aconseguir una millor qualitat de vida
dels ciutadans. Però, en el cas de la revisió del Pla especial al nucli antic, tornam a recordar que aquesta
revisió ha de donar resposta, no a les diferents qüestions que s'han plantejat darrerament, com són els
usos hotelers, que van passar per aquest plenari, d'alguns edificis, sinó també a més de vuitanta
suggeriments que es van fer fa més de sis anys, amb registre d'entrada, en aquesta institució. El futur
pla especial, juntament amb el Pla general, serà l'eina que dibuixarà el model de ciutat per a un futur, i
definirà i concretarà aspectes com ara: els futurs usos, l'activitat econòmica, el turisme, les zones
d'especial protecció, l'oci i la sostenibilitat, la mobilitat, la cultura, el patrimoni, el paisatge i moltes altres
decisions que no poden quedar al marge —creim— de la participació. Els nous documents de planejament
seran una eina bàsica per adaptar Ciutadella als nous reptes de futur en l'àmbit social i econòmic, i
perquè el seu desenvolupament sigui sostenible... És perquè consideram importantíssima la participació,
com a òrgans consultius des del seu àmbit de coneixement sectorial dels diferents col·lectius i les
comissions per a aconseguir les millors revisions dels documents de planejament que puguem aconseguir.
Atès que, mitjançant anunci de licitació, publicat en el BOIB número 149, de data 30 d'octubre de 2014,
es va obrir un termini per a la presentació d'ofertes; i atès que dia 1 de desembre de 2014 es va admetre
a tràmit el recurs de reposició presentat contra la resolució d'Alcaldia 222, per la qual es van aprovar els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que havien de regir
l'adjudicació del contracte dels treballs de redacció del Pla especial de protecció del conjunt històric, amb
la suspensió de l'execució de la resolució impugnada; i, per tant, el procediment d'adjudicació. És a dir:
que ha quedat paralitzada. Creim, però, a part també, que aquests processos participatius prevists que
garanteixen aquestes comissions perquè estiguin també per supervisar els plecs administratius i tècnics,
com va fer el nostre grup quan els van redactar —he dit abans—, els plecs per la revisió del Pla general,
creim que és una garantia també perquè totes les entitats i les persones que hi participen puguin dir
aquelles qüestions que considerin oportunes. I, per tant, també és una garantia que després durant els
processos de participació —és a dir, d'al·legacions— ja hi hagi una garantia que no hi hagi aquestes
al·legacions perquè tothom hi ha pogut participar. Per tant, per tot açò, creim que seria interessant i feim
aquestes..., que hi hagi més participació de la que hi ha hagut fins ara i feim aquesta proposta d'acord. El
primer punt és ampliar la Comissió, aprovada, de revisió del Pla general, i passar a anomenar-se
Comissió no Permanent de la Revisió de PGOU i Pla especial de protecció del centre històric; el segon,
convocar la Comissió no permanent de la revisió de Pla general, i, si s'aprovés, del Pla especial de
protecció del centre històric per analitzar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques particulars que han de regir l'adjudicació del contracte dels treballs de redacció de
la revisió del Pla especial; així com convocar-la durant el procés d'elaboració del nou pla. Aquesta
proposta és per analitzar els plecs que ara han estat impugnats, tenint en compte que ara el procés està
aturat; vull dir que si des dels serveis tècnics o el batle ens ho explica durant el debat, que es retardaria
molt... Nosaltres creim que era previ, quan s'havia d'haver convocat. Però, si ara està paralitzat, creim
que és moment de poder analitzar el plec, que ens expliquin les... Nosaltres els hem tret de la pàgina,
ens els hem llegit; però creim importat que hi pugui participar tothom que forma part de la Comissió,
com ho van fer amb el Pla general, que també ho van fer amb els plecs; i el tercer punt és instar l'equip
de govern a garantir la participació de la Comissió de Patrimoni Històric en el procés de revisió del Pla
especial del centre històric. Moltes gràcies.
[* --1.- COMUNICACIONS D'ALCALDIA.- L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern, del dia 22 d’octubre de 2014,
de la resolució dictada següent:
1.- Resolució núm. 222, amb data 16/10/2014, en la qual s’aproven els plecs de clàusules administratives i la de les
prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte de
servei dels “treballs de redacció de la revisió del Pla especial de protecció del conjunt històric (PEPCH) de Ciutadella
de Menorca”, per un pressupost total (IVA inclòs) de 133.100,00 €.”]
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Intervé la Sra. Gomila Lluch: Gràcies, Sr. Batle. El PSM Més per Menorca ha anat insistint al llarg de tota
la legislatura de la necessitat i la importància de la participació ciutadana en el debat, i posterior presa de
decisions, en la gestió de l'Ajuntament. Però aquest equip de govern no hi creu gaire, per la qual cosa
moltes vegades s'han pres decisions que, en lloc de millorar la convivència i donar les mateixes
oportunitats a tothom, fan el contrari. Però no només és que no creguin en la participació ciutadana! És
que tampoc faciliten la tasca a l'oposició tot i no tenir sa majoria de vots d'aquest plenari. Moltes vegades
tenim coneixement de fets consumats que no tenen volta enrere, i altres s'han de paralitzar a posteriori,
com va passar amb la proposta de neteja d'edificis, o s'han de modificar també a posteriori, com va
passar amb el contracte del lloguer de Can Saura, per posar dos exemples. Com s'indica en els atesos
d'aquesta moció, s'ha hagut de suspendre el procediment d'adjudicació del contracte per a la redacció del
Pla especial de protecció del conjunt històric de Ciutadella per un recurs de reposició presentat pel
Col·legi d'Enginyers, la qual cosa s'hagués pogut evitar; i, a més, retardarà la redacció-modificació
d'aquest pla. Aquest ajuntament va crear una comissió de revisió del Pla general amb l'objectiu que
aquesta revisió fos al més participada possible. Però, quantes vegades s'ha convocat? Quins aspectes
s'han informat a l'oposició i a la resta de ciutadans? I així podríem anar afegint tota una sèrie de
preguntes respecte a açò. Per açò, per al PSM Més per Menorca és important que es convoqui la
Comissió, que ens expliqui què s'ha fet, que es fa, que es farà, quan i com i quina serà la participació de
la resta de grups; així com que es puguin analitzar els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques per a l'adjudicació del contracte de redacció de la revisió del Pla especial. El PSM
Més per Menorca pensa, per tant, que és una bona proposta incloure a la comissió creada per a la revisió
del Pla general també la revisió del Pla especial; així com també que es garanteixi la participació de la
Comissió de Patrimoni Històric que vetla per a la conservació del nucli antic, entre altres aspectes. Per
açò, el PSM farà un vot favorable a aquesta moció. Gràcies, Sr. Batle.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Sí, només dir que ens sembla una moció encertada. Creim que sí que és
interessant que hi hagi aquesta participació i que hi farem un vot favorable. Gràcies.
Intervé l'alcalde: Respecte a aquesta moció, li hem de dir que l'any 2012, en data de dia 10 d'octubre, es
va fer una resolució d'Alcaldia en la qual, si no vaig equivocat, se'ls va comunicar a totes les persones
que havien de formar part d'aquesta comissió, que van dir que es creava una comissió per estudiar el Pla
de protecció del conjunt històric; així com el del Pla general, per la qual cosa el que ens demana és:
primer, determinar... Li llegiré la resolució; és molt curt: «PRIMER: Determinar la composició d'una
comissió d'anàlisi, estudi i valoració de les possibles modificacions, actualitzacions i refosos de les
normatives urbanístiques actuals existents i que afecten els principals instruments urbanístics municipals,
essent aquests el Pla general i el Pla especial de protecció del conjunt històric artístic de Ciutadella.» Amb
la qual cosa, creim que el primer punt de la moció no té cap motiu de ser, perquè aquesta comissió ja
figura creada. Aquí hi ha la relació de tots els membres que hi ha: membres polítics, membres tècnics de
l'Ajuntament, i hi ha representants de diferents col·legis professionals. Quant a convocar la Comissió, la
Comissió s'ha de convocar per qualque cosa. En aquests moments, s'estan iniciant els treballs de la
revisió del Pla general; hem de tenir en compte que van tenir un any en què no es va fer res a causa de
problemes pressupostaris, com aquí tots sabem. Ara que ja hi ha cosa, s'ha convocat a tothom, s'ha
convocat una reunió a tots els membres d'aquest consistori. I després, també, s'ha convocat als
membres que figuren en aquesta comissió per, juntament amb l'equip redactor, començar a veure el que
s'ha fet. I, a partir d'aquí, anar fixant el que volem fer, amb la qual cosa creim que tampoc això no té
gaire raó de ser. Quant a garantir la participació a la Comissió de Patrimoni Històric [...], doncs, clar, és
que és una cosa que, em sembla, que no és ni necessari dir-ho, perquè la Comissió de Patrimoni té en la
revisió del Pla especial del nucli antic, tindrà una feina haver de fer que, lògicament, l'ha de fer. Vostès
estan acusant el Partit Popular sobre la participació; escolti, els plecs van sortir a exposició publica;
vostès no van dir res; per tant, supòs que tampoc no devien tenir tanta cosa a dir com ara per dir... per
fer aquest gran discurs respecte a això.
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: Sí; moltes gràcies, Sr. Batle. Referent a la comissió aquesta, que diu
que el 2012 va fer un decret, és la Comissió en què es va fer el decret per substituir els membres que ja
existien... És una comissió que ja existia des del 2007, com nosaltres deim a la moció; i que nosaltres ja
vam fer servir també per redactar els plecs que ara regeixen la contractació de la redacció del Pla
general. Vostè la va ampliar, pel que ens diu, pel decret que va fer. Vostè la va ampliar a altres...
Nosaltres... era una comissió pel Pla general..., i aquí que ens l'han convocada, ara, abans d'entrar;
m'han fet firmar una convocatòria que posa: “Convocar la Comissió d'Anàlisi, Estudi i Valoració de les
possibles modificacions, actualitzacions i refosos de les normatives urbanístiques actuals existents, i que
afecten els principals instruments urbanístics municipals”, essent aquesta el PGOU i el Pla especial de
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protecció del conjunt històric. Vostè diu que açò es va aprovar per decret. Podria esser que en aquell
moment... jo no li ho negaré, que el títol sigui aquest, que l'hagués ampliat, al que és el Pla especial; fins
i tot, que aquesta concreció que posa: «essent aquest el Pla general i el Pla especial», estigui dins el
decret o no. Jo m'ho he anat a mirar perquè... És que li diré: el 2012 vostè la va crear per decret; però,
quantes vegades l'ha convocada? Quantes vegades l'ha convocada? Es que ens hem oblidat del títol! Ens
hem oblidat, fins i tot, de la Comissió! Perquè li ho dic, la participació és necessària i creim, des del
nostre partit, que si haguessin convocat aquesta comissió —aquesta que vostè va crear per decret—, o a
la que nosaltres ens referíem —que van crear només pel Pla general—; creim que tal vegada no haguera
passat, el que ha passat; que és: que un col·legi professional ha fet al·legacions. Perquè quan hi va haver
la participació, a la redacció dels plecs per a la revisió del Pla general —que és el que està en vigor ara—,
el Partit Popular va participar en la Comissió! No és que va participar d'assistència, no! És que va
participar! Jo encara guard els correus! Va participar... Tenc les actes, també! Va participar fent
aportacions, fins i tot, de qui hi havia d'haver a la mesa! —i açò surt en una acta—. De qui hi havia
d'haver a la mesa! Vull dir que si vostès no ens convoquen, ni tan sols, per dir-nos que fien posar als
plecs..., que nosaltres creim que hi ha coses importants com: quina ponderació hi haurà, el tema
econòmic, quines ponderacions hi haurà a altres criteris... Creim que açò són coses que es poden rallar a
la Comissió! I creim que la participació dóna aquestes garanties que, després, col·legis professionals,
entitats, partits polítics coneguin els plecs amb antelació i ningú faci al·legacions! És perquè tothom ja ha
dit el que havia de dir amb un altre procés, que és aquesta comissió que creim que és necessària. Creim
que la Comissió de Patrimoni Històric hauria d'haver també conegut, prèviament, aquests plecs. Que
hauria estat bo, perquè segur que té alguna cosa a aportar. Segur. Com vostès van tenir alguna cosa a
aportar a la redacció dels plecs del Pla general, que regeixen el Pla general. Vull dir, jo... És curiós que
quan governin no convoquin aquesta comissió que des del 2012 està creada, segons vostè, i no la
convoca per analitzar els plecs. I després, quan els conviden i quan estan a l'oposició vénguin i, a més a
més, participin a les totes: posant el que troben; i, a més a més, se'ls accepti. Vull dir, nosaltres li vam
acceptar moltes coses, al Partit Popular! Perquè moltes coses eren encertades! I no per què vingués del
Partit Popular vam dir que no. Fins i tot, tenc una acta, que va venir la senyora Juana Mari; sí. Perquè la
senyora Gener no podia assistir perquè tenia Parlament. Vull dir que... Nosaltres no és que acusem... És
que realment no fan participació! I més tenint aquesta comissió!...
El Sr. Batle diu: Vagi acabant, Sra. Carbonero.
La Sra. Carbonero Sánchez: Bé, nosaltres creim que la moció... la mantenim. Creim que és necessari que
hi hagi aquesta participació, que es convoqui; ja està convocada, però creim que l'hem convocada arran
d'aquesta moció. I l'obvietat aquesta que diu del punt tercer, no és tan obvi com han aprovat per decret
uns plecs i ni tan sols ho han fet saber, ni ho han fet partícip a la Comissió de Patrimoni Històric. Moltes
gràcies.
Intervé la Sra. Gomila Lluch: Només són un parell de comentaris. Per una banda, me sembla que aquí el
punt dos de la moció diu: «convocar la Comissió per analitzar el plec de clàusules». La convocatòria que
crec que vostè ha fet al matí no és per açò, és per explicar tot l'assumpte del Pla general; que me sembla
molt bé que ho expliquin; després, posteriorment, ho expliquin al capvespre a tota la corporació. Però el
que demana al punt dos exactament és «convocar per analitzar el plec de clàusules». Després vostè diu
que en el període del procés d'al·legacions, nosaltres... Bé, com a partit, haguérem pogut dir cosa! Clar,
allò trist és que ho han de dir els tècnics! O sigui, han hagut de fer al·legacions els tècnics! Que són,
evidentment, els que saben de què va, les prescripcions tècniques d'aquestes clàusules. Per tant, si
haguessin convocat la Comissió, en què hi ha tècnics, aquest problema ja no l'haguérem tingut. No es
tracta de si l'oposició ha fet o no ha fet al·legacions! Allò trist és que les al·legacions les han fetes els
tècnics, que no les havien d'haver fetes si estassin ben fetes en aquest sentit! Nosaltres hem tingut
propostes de gent que, respecte a les bases, ens han fet propostes de poder-se modificar coses..., que,
supòs que ara que ens donaran participació —esper— les podrem fer, de propostes de coses que es
poden baratar. Però jo crec que allò important era que els tècnics no en fessin. Jo crec que els partits
polítics, si ens dóna participació, no seria necessari; i si, més a més, en dóna als tècnics, encara menys,
que seran els implicats darrers a fer-ho. Per tant, jo crec que la Comissió, a part de pel que vostè la
convoca —que me sembla molt bé—, tal vegada sí que convindria que qualque dia la convocàs per
analitzar aquests nous plecs; i, d'aquesta manera, tant l'oposició com els tècnics podrem fer-hi
aportacions. Gràcies.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Dir que nosaltres mantindrem el vot favorable. Ja vaig dir unes quantes
vegades que era meravellós que hi hagués Ple cada mes; perquè resultava que moltes coses quan
arribaven al Ple la contestació era que «ja estaven fetes». Fins i tot, hi va haver el precedent, una
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vegada, que hi havia una proposta nostra d'«instar Ports»; i quan vam venir al Ple se'ns va dir que «ja
s'havia instat». I, efectivament, al matí del dia del Ple es va enviar a dir a Ports que una moció d'UPCM es
votava aquí a partir de les set del capvespre..., instat abans de les dues, crec que..., un registre de
sortida dient que «aquesta moció s'havia aprovat... i que s'actués amb conseqüència». Tot per poder dir
que «ja estava fet». Que és una de les coses que sentim moltes vegades... I, bé, a part d'açò, dir, com
que esteim d'acord amb les raons de fons i aquesta convocatòria —en data d'ahir— notificada avui, aquí
mateix, ens sembla que és un poc més del mateix del que ja hem dit altres vegades; mantindrem aquest
vot a favor. Gràcies.
Intervé l'alcalde: Vegem. Aquesta convocatòria no és amb motiu d'aquesta moció. Aquesta
convocatòria... Des d'abans de festes, estàvem cercant unes dates que venguessin bé a l'equip redactor
del Pla general. Perquè els que han de donar les explicacions no seran ni l'alcalde ni els tècnics de
l'Ajuntament, sinó que seran... Vendran tres persones de l'equip redactor. I estàvem cercant dates que
ens venguessen bé a tots. Des d'abans de festes vam començar. Més completament igual que ho creguin
o no ho creguin; emperò la veritat és aquesta. I el motiu de donar-li avui? Miri, per evitar feines a la
Policia d'haver-los d'enviar a ca seua. Perquè vaig dir: «mira, com que està fet, demà tenim Ple... —dic—
en el Ple vendrà tothom i és un moment bo —com un altre qualsevol, segons el meu entendre— per
poder entregar això». I així ho hem fet, no per a res. Aquesta comissió, amb moció o sense moció,
l'haguéssim presentada igual. Jo aprovar això, tenint en compte que això està en marxa, que la resolució
d'Alcaldia no la vaig fer jo, la va fer l'alcalde que hi havia l'any 2012, és com a conseqüència del que
vostès varen iniciar, que se varen canviar els membres perquè ja hi havia gent... S'havia canviat gent del
consistori, s'havien canviat. Es va demanar als col·legis si volien seguir mantenint el seu membre o en
volien un altre; clar, se va haver de fer una resolució en tots els noms actualitzats, els que hi havia en
aquest moment. Que després posteriorment, el 2014, se'n va fer un altre perquè ja hi havia una de les
persones, que hi havia en aquesta relació, ja ha romput com a tècnic de l'Ajuntament —ja no té cap
relació contractual amb l'Ajuntament—, lògicament no tenia per què haver-hi de ser. Respecte a allò de la
Comissió de Patrimoni, ja li dic que no hi ha cap problema. No tenim cap problema a acceptar-ho. Jo el
que li demanaria seria que votàssim els tres punts per separat.
Acord
Es passa a votació separada dels tres punts de la moció, en què la Sra. Joana GOMILA LLUCH no vota ni
en el primer ni en el segon punt de la moció.
En la votació del primer punt de la moció; per deu (10) vots a favor, els de la Sra. Pilar CARBONERO
SÁNCHEZ, del Sr. Jaume FLORIT MOLL, de la Sra. Maria CABRISAS PONS, del Sr. José MOLL MASSANET,
de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Josep JUANEDA MERCADAL, del Sr. Magí MUÑOZ GENER,
del Sr. Josep MASCARÓ MARQUÈS, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS; i nou (9)
vots en contra, els de la Sra. Francisca MARQUÈS TALTAVULL, de la Sra. Inmaculada GONZÁLEZ CASADO,
de la Sra. María Teresa TORRENT PALLICER, del Sr. Pedro GENER PONS, de la Sra. Juana María PONS
TORRES, de la Sra. María Auxiliadora PONS SABATER, del Sr. Lorenzo COLL DE ARREDONDO, de la Sra.
María Esperanza JUANEDA SALORD i del Sr. Alcalde, s'acorda aprovar el primer punt de la moció del Grup
Municipal Socialista (PSOE).
En la votació del segon punt de la moció; per deu (10) vots a favor, els de la Sra. Pilar CARBONERO
SÁNCHEZ, del Sr. Jaume FLORIT MOLL, de la Sra. Maria CABRISAS PONS, del Sr. José MOLL MASSANET,
de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Josep JUANEDA MERCADAL, del Sr. Magí MUÑOZ GENER,
del Sr. Josep MASCARÓ MARQUÈS, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS; i nou (9)
vots en contra, els de la Sra. Francisca MARQUÈS TALTAVULL, de la Sra. Inmaculada GONZÁLEZ CASADO,
de la Sra. María Teresa TORRENT PALLICER, del Sr. Pedro GENER PONS, de la Sra. Juana María PONS
TORRES, de la Sra. María Auxiliadora PONS SABATER, del Sr. Lorenzo COLL DE ARREDONDO, de la Sra.
María Esperanza JUANEDA SALORD i del Sr. Alcalde, s'acorda aprovar el segon punt de la moció del Grup
Municipal Socialista (PSOE).
En la votació del tercer punt de la moció, s'aprova per unanimitat (20 vots dels membres presents).
4. Moció del Grup Municipal PSOE en relació amb la importància de la cultura en el
desenvolupament sostenible (exp. 2015/000023)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Socialista de dia 2 de gener de 2015 (registre d'entrada
núm. 000101 de dia 3 de gener de 2015), que va ser dictaminada a la Comissió Informativa de Cultura,
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Esports i Comerç, que va tenir lloc el dia 9 de gener de 2015, amb 2 vots a favor (2 PSOE) i 5 reserves
de vot (3 PP, 1 PSM i 1 UPCM), que, literalment copiada, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La cultura és un pilar fonamental de la nostra identitat com a societat i un factor que contribueix al
desenvolupament econòmic sostenible i a la creació d'ocupació de qualitat, i un element essencial per a la
cohesió social.
És a les ciutats i als pobles on millor es poden apreciar aquests valors positius de la cultura, ja que són
els principals agents de promoció cultural, participació social i on el patrimoni històric és més proper i
més present en la vida quotidiana.
Aquesta perspectiva ens dóna l’oportunitat pel general benestar i per contribuir a la sortida de la crisi,
entenent la cultura no com una despesa sinó com una inversió. A Espanya la cultura representa un 3,5 %
del Producte Interior Brut i un 2,6 % de l’ocupació, la qual cosa la converteix en un sector estratègic.
La realitat és que el govern espanyol ha demostrat una incapacitat absoluta per desenvolupar el potencial
que té la cultura al nostre país: la pujada de l’IVA cultural al 21 %, la reducció dels pressuposts, la
infrautilització de l’1 % cultural, la manca d’impuls a la llei del mecenatge, etc. demostren la manca de
confiança en el paper de la cultura per al desenvolupament econòmic i humà.
Una política semblant és la que ha duit l‘actual equip de Govern Municipal del Partit Popular: la mala
gestió en les obres del teatre des Born, la renúncia de Can Saura com a espai cultural dinamitzador de la
nostra ciutat, la necessitat d'un pla estratègic de subvencions que doni suport a les entitats culturals i el
desinterès per la Fundació Ciutadella Cultura, són només algunes mostres de la improvisació d'aquest
equip de govern per gestionar la cultura de Ciutadella.
Per tot això, el grup municipal del PSOE presenta la següent moció davant el plenari de l'Ajuntament de
Ciutadella:
PRIMER.- El Ple Municipal insta el Govern d’Espanya a la baixada de l’IVA per als béns i serveis culturals
al 5 %, i a l’elaboració d’una autèntica llei de mecenatge que estimuli la demanda cultural i la participació
social en la cultura. Així mateix, insta el Govern a promoure el patrimoni històric i cultural a través de l’1
% cultural.
SEGON.- El Ple Municipal insta l'equip de govern a redactar les bases d'un pla cultural de Ciutadella
emmarcat en un pla en l'àmbit insular.»
Intervé el Sr. Moll Massanet: Al darrer Plenari de desembre, el nostre grup socialista va presentar una
moció en relació amb la importància de la cultura i del desenvolupament sostenible. L'exposició de motius
és la mateixa, s'ha fet una còpia del darrer Plenari que estic comentant; per tant, no el llegiré, però sí
que explicaré per què duim aquesta moció. Aquesta moció la tornam a dur (amb dos punts que després
comentaré) perquè creim que al darrer Plenari no es va tractar o no va tenir el mateix tractament
equitatiu que s'hauria d'haver tingut per a aquesta moció. Perquè creim que si el senyor batle agafa un
criteri de dir “no empraré el vot de qualitat”, no s'empra; o si diu “l'empraré”, s'empra. Creim que a unes
mocions es va emprar, i es va tractar d'una manera diferent i amb altres no ho va fer. I crèiem que tal
vegada sí que era important tornar-la a dur, perquè a un plenari on tots..., on tot el plenari fos tota la
corporació sencera pogués votar lliurement, i votés aquesta moció... el seu valor... La tornam a dur per
açò. I diré els punts. El primer és que el Ple insta el govern d'Espanya a la baixada de l'IVA per als béns i
serveis culturals al 5 %, i a l'elaboració d'una autèntica llei de mecenatge que estimuli la demanda
cultural i la participació social en la cultura. Així mateix, instar el govern a promoure el patrimoni històric
i cultural a través de l'1 % cultural. I el segon és: el Ple insta l'equip de govern a redactar les bases d'un
pla cultural de Ciutadellla emmarcat en un pla en l'àmbit insular. Com veis aquí, ja hi ha incorporades les
esmenes que es van admetre del Partit Popular (una) i la que es va presentar per part del PSM també ja
hi està inclosa. Moltes gràcies.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: Gràcies, Sr. Batle. Avui tornarem a debatre aquesta moció i a tornar a
votar aquesta moció, i esperem que sigui amb unes condicions d'igualtat i també si ens podríem basar en
la norma aquesta no escrita del joc net. Dit açò, volem tornar a insistir que per a nosaltres la cultura és
un dels pilars fonamentals per al desenvolupament d'una societat, ja que és una necessitat bàsica per a
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la població, i els poders públics n'haurien de garantir l'accés, tal com estableix la nostra constitució a
l'article 44.1. El Govern va decidir en el seu moment convertir Espanya amb l'excepció europea en
augmentar l'IVA cultural del 8 al 21 per cent, tot i que el sector cultural va traslladar al govern diferents
informes econòmics realitzats per firmes de reconegut prestigi, on es coneixien les conseqüències
nefastes de la indústria cultural que ara mateix ja són un fet. Queda de manifest que l'activitat cultural té
un pes important en el desenvolupament econòmic; com per exemple, el cinema, la música i les arts
escèniques, que són sectors econòmics generadors d'indústries, i sector del treball i riquesa per a l'Estat,
amb enorme capacitat de retorn en paral·lels. S'ha vist com la mesura de pujar l'IVA al tipus general no
només no ajuda a aconseguir els objectius econòmics, sinó que també posa en seriós perill la indústria
cultural. No tornarem a repetir dades que demostren que la recaptació de l'IVA no ha estat la que es
preveia i no es poden comparar amb les dades que demostren les pèrdues que s'han tingut en aquest
sector deixant d'ingressar uns vuitanta-quatre milions d'euros. Volem expressar agraïment al Grup
Municipal del PSOE, ja que ha inclòs en el segon punt que es demana que la redacció d'aquest pla
municipal de cultura s'emmarqui dins un pla insular. Per aquests motius, el grup del PSM Més per
Menorca farà un vot favorable. Gràcies, Sr. Batle.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Nosaltres també hi farem un vot favorable. Efectivament, hi havia una situació
un poc anormal a l'anterior Ple per l'absència d'una regidora de l'oposició; i, en contra dels usos i costums
que jo havia observat des que som aquí, el PP va aprofitar per tombar aquesta moció, tombar-ne d'altres
(una altra almenys); cosa que no va fer, en canvi, amb la primera amb un criteri canviant al llarg de la
sessió. Fins i tot, van baratar el sentit del vot d'un dels punts d'aquesta moció. Perquè els regidors del PP
deuen saber que hi havia un punt en què anaven a votar que sí i va ser tal el desconcert que una part
van aixecar la mà votant que sí i van acabar votant que no. Ens va semblar, així, un petit espectacle. I,
amb tot açò, nosaltres baratarem el sentit del vot quant al segon punt. En el primer hi vam votar a favor
perquè ens sembla positiu que es davalli l'IVA. I, quant al segon, ens en vam abstenir a l'anterior sessió,
tot i que vam explicar un poc que no és perquè ho veiéssim malament sinó perquè històricament els
plans del PSOE que s'havien fet en la realitat no ens havien convençut massa. El Pla que es va fer en el
seu dia proposava gastar dos milions pràcticament a Can Saura i, com que va ser un poc
sobredimensionat, finalment no es va fer res ni es va dur a terme. Però bé, més important que fer [...] a
aquestes altures, per a nosaltres és que es mantenguin —el que ha dit el Sr. Juaneda: que hi hagi un «joc
net» en els plens— i que es mantenguin les formes. I, rallant de formes, la meua opinió és que en
l'anterior punt que hem tocat també hi ha hagut un petit tema de formes, perquè si el senyor alcalde
hagués donat l'explicació en el primer torn de paraula que ha donat sobre el tema de per què havia
convocat..., s'havia fet aquesta convocatòria aquest dia, tot i que ha dit que li era, textualment,
«completament igual si ho creien o no»; la qual cosa pot indicar un cert menyspreu al Ple, perquè es
dóna una explicació per afegir que li «és completament igual si ho creuen o no»... Nosaltres, com que no
teníem per què no creure'l.... Si aquesta explicació l'hagués donada en el primer torn de paraula,
hauríem mantingut el sentit del vot. Emperò evidentment que l'haguerem cregut; per què no creure'l! Ara
bé, és el que deia de les formes, amb els antecedents del Partit Popular, que ha sabut enviar a un
organisme oficial abans de les dues del matí un document dient que s'havia aprovat una moció, que
encara no s'havia ni votat, i que a la sessió d'aquell vespre UPCM haguera pogut retirar, donat... I tot açò
per a dir al Ple que ja s'havia fet un requeriment a Ports. M'explic? Amb els antecedents no sorprèn que
ens estranyi que se'ns digui, justament, que el PSOE presenti una moció i se'ns entregui aquí, avui
vespre, açò. Tot el que sigui economia administrativa, ens sembla molt bé. Ens sembla molt bé, també,
l'explicació i que es donin aquí els documents igual que si es donen a la Porteria, perquè tot el que sigui
estalviar despeses, anades i vingudes i feines de funcionaris ens sembla molt bé... Però és, una vegada
més, una qüestió de formes que poden millorar. I sobre el que ha dit, evidentment que tenc la
documentació del que ha dit de la moció aquesta, de fa un parell d'anys, instant Ports. Efectivament,
quan van dir al Ple que ja s'havia fet: s'havia fet el matí del dia que es va votar la moció. Per tant, no és
estrany que amb aquests antecedents hagem pensat el que hem pensat. Igual que si ho hagués dit tot
d'una el que ha dit després, nosaltres l'hagérem acceptada (la paraula) i ho haguérem cregut! Però, bé,
res; que les formes s'han de millorar encara un poquet més. Gràcies, Sr. Alcalde.
Intervé la Sra. Pons Sabater: Gràcies, Sr. Alcalde. Nosaltres en el Plenari del mes de desembre ja vam
manifestar que érem conscients dels perjudicis que havia ocasionat a la cultura l'increment de l'IVA
cultural. I aquest fet, afegit a les dificultats per les quals passen les arques públiques, ens obliga a haver
de pensar noves solucions i noves maneres de gestionar la cultura, que no són fàcils. Si bé esteim
d'acord que s'ha de promoure el patrimoni històric i cultural a través de l'1 per cent cultural, ja que
aquest ve fixat per llei..., seguim pensant que no és des de l'Ajuntament que s'ha de marcar el
percentatge, el qual hauria de davallar l'IVA cultural; ja que açò suposa que hauria d'estar avalat per un
estudi econòmic, el qual no és l'Ajuntament que l'ha de fer. En relació amb el segon punt sobre «redactar
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les bases d'un pla cultural de Ciutadella», la nostra postura tampoc ha canviat en relació al darrer Plenari.
Trobam que aquest pla emmarcat en àmbit insular, com que en aquests moments no existeix (quan hi
sigui ja es farà), i per aquest motiu l'equip de govern votarà en contra dels dos punts de la moció.
Intervé el Sr. Moll Masanet: Gràcies, Sr. Batle. Primer, agrair el vot favorable del PSM i d'UPCM. Al PP, dirli que el tema del 5 per cent no és un invent que ens traguem nosaltres d'aquí. Açò és un estudi que ja
duim en l'àmbit federal, on ja s'ha estudiat que un 5 per cent repecutiria en... Com ja s'ha fet a França,
on l'Administració ha duplicat els ingressos en qüestió de cultura, quan es van decidir també a davallar-lo
en aquest marge. I, per açò, dic que no és nosaltres que ens traguem d'aquí un 5 per cent per dir una
quantitat, sinó que hi ha uns estudis en l'àmbit federal del nostre partit, on sí que s'ha demostrat que el 5
per cent aquest podia ser rendible tant per a les entitats com per a l'Administració. Amb el segon punt,
respect el vot i no hi ha cap problema. Gràcies, Sr. Batle.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: Gràcies, Sr. Batle. Només fer un comentari a la senyora Pons. Ens
estranya una mica perquè en el Pla de turisme sí que ho vau fer de la manera que deia vostè. I és que
primer van fer el Pla de turisme en l'àmbit local i encara esteim esperant al Pla de turisme en l'àmbit
insular. I creim que és un poc una contradicció. I després no m'estranya que no vegeu el sentit a fer un
pla municipal de cultura integrat dins un pla insular de cultura, perquè la visió aquesta global heu
demostrat que la teniu poca. Gràcies, Sr. Batle.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Res més que dir que mantindrem el nostre vot favorable perquè, com he dit; i,
independentment que els plans que va fer el PSOE en el seu moment, siguin més o menys encertats —no
gaire, des del nostre punt de vista—; però, bé, més important que aquest punt concret per a nosaltres és
el respecte a la sobirania del Ple i al joc net. Gràcies.
Acord
Es passa la moció a votació —en què la Sra. Joana GOMILA LLUCH (PSM) no vota—; per deu (10) vots a
favor, els de de la Sra. Pilar CARBONERO SÁNCHEZ, del Sr. Jaume FLORIT MOLL, de la Sra. Maria
CABRISAS PONS, del Sr. José MOLL MASSANET, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Josep
JUANEDA MERCADAL, del Sr. Magí MUÑOZ GENER, del Sr. Josep MASCARÓ MARQUÈS, del Sr. Juan TRIAY
LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS; i nou (9) vots en contra, els de la Sra. Francisca MARQUÈS
TALTAVULL, de la Sra. Inmaculada GONZÁLEZ CASADO, de la Sra. María Teresa TORRENT PALLICER, del
Sr. Pedro GENER PONS, de la Sra. Juana María PONS TORRES, de la Sra. María Auxiliadora PONS
SABATER, del Sr. Lorenzo COLL DE ARREDONDO, de la Sra. María Esperanza JUANEDA SALORD i del Sr.
Alcalde, s'acorda aprovar la moció del Grup Municipal Socialista (PSOE).
5. Moció del Grup Municipal del PSM Més per Menorca relativa a la Campanya de Civisme
Transversal a Ciutadella (exp. 2015/000047)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 5 de gener de 2015
(registre d'entrada núm. 000157 de dia 5 de gener de 2015) que, després d'aprovada la urgència, va ser
dictaminada a la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Comerç, que va tenir lloc el dia 9 de gener de
2015, amb 1 vot a favor (1 PSM) i 6 reserves de vot (3 PP, 2 PSOE i 1 UPCM), que, literalment copiada,
diu:
«D’acord amb l’article 68.3 del Reglament orgànic municipal, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca
presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la moció següent.
ASSUMPTE: Campanya Civisme Transversal a Ciutadella
Atès que el grup municipal PSM Més per Menorca va dur al ple d’aquest ajuntament dues mocions, les
quals no han estat aprovades, i un prec en relació al treball pel civisme, un treball que aquest equip de
govern no ha fet ni té cap intenció de fer;
Atès que aquest equip de govern ha demostrat tenir molt poca sensibilitat per aquest tema, al mateix
temps que ha demostrat poca agilitat per gestionar l’incivisme a Ciutadella; tot i fer alguna acció de
conscienciació, com és l’exemple de la darrera campanya “Animals de companyia, els millors amics”; no
es tracta de fer cartells amb uns quants missatges, que tenen molt bona intenció, sinó de fer-hi participar
activament els diferents sectors de la societat;
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Per un costat, ha perdut l'oportunitat de treballar durant aquests quatre anys per a conscienciar als
ciutadans; potser ara tindríem algun tipus de resultat; de la mateixa manera que no ha sabut optimitzar
els recursos per a fer un bon control de les ordenances, que ha estat nefast; durant aquesta legislatura
s’han aprovat unes quantes ordenances, que, de cap manera, sabem com s’ha de fer complir;
Atès que en la darrera reunió d’associacions de veïns la gran part dels comentaris dels veïns eren en
relació a destrosses de mobiliari urbà, actes incívics als carrers de Ciutadella;
Atès que, des del PSM Més per Menorca, creim que per tal que puguin emergir comportaments cívics és
clau fer un treball de prevenció i conscienciació. Al mateix temps, és important un control i un seguiment
del compliment de les normes establertes per a una bona convivència al municipi;
Des del PSM Més per Menorca, apostam per tractar aquest tema des d’una visió global. S’ha d’entendre
que els comportaments incívics no són la causa dels problemes que tenim, sinó que són la conseqüència
d’una carència que tenim com a societat, la qual es materialitza en forma de comportaments, com els
actes incívics, que sorgeixen en diferents àmbits de la vida quotidiana del municipi;
És així que podem veure comportaments incívics en les festes de Sant Joan, amb el mobiliari urbà, falta
de respecte als conciutadans, etc.;
Aquesta moció té com a objectiu elaborar un pla de treball en l'àmbit de la conscienciació per evitar
comportaments d’aquest tipus i, al mateix temps, aconseguir tenir una menor despesa com a
conseqüència dels comportaments incívics; finalment, creim que un altre objectiu ha de ser facilitar el
seguiment i el control del compliment de totes les ordenances que estan en vigor;
Atès que el teixit associatiu d’una societat és una part fonamental per a la seva estabilitat i el seu
creixement, des del PSM creiem en el treball cooperatiu entre tots els estaments de la mateixa societat;
Per tot això, el grup municipal de PSM Més per Menorca presenta al Ple la moció següent:
1. Instar l’equip de govern a dissenyar i executar una campanya de civisme amb l’objectiu de
millorar la convivència, basada en diferents accions en els diferents àmbits de la vida
quotidiana, de forma transversal, com per exemple: en relació als espais públics, tinença
d’animals, compliment ordenances, festes de Sant Joan, etc.
2. Instar l’equip de govern a dur a terme aquesta campanya basant-se en un pla de
comunicació, informació i sensibilització; comptant amb la participació ciutadana; i elaborant
un pla de treball.»
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: El Grup Municipal del PSM Més per Menorca ja havia duit mocions en
aquest plenari sobre aquest tema i també hi vam dur algun prec. I les mocions no van ser aprovades per
aquest equip de govern; no va tenir cap intenció que fossin aprovades. Atès que aquest equip de govern
ha demostrat tenir molt poca sensibilitat per aquest tema, al mateix temps que ha demostrat poca
agilitat per a gestionar l'incivisme a Ciutadella. Tot i fer alguna acció de conscienciació, com és l'exemple
de la darrera campanya "Animals de companyia, els millors amics". No es tracta, creim nosaltres, de
només fer cartells amb uns quants missatges, que tenen molt bona intenció; sinó de fer-hi participar
activament els diferents sectors de la societat. Per un costat, ha perdut l'oportunitat de treballar durant
aquests quatre anys per a conscienciar els ciutadans; potser ara tindrien algun tipus de resultat. De la
mateixa manera, no ha sabut optimitzar els recursos per a fer un bon control de les ordenances, que ha
estat nefast. Durant aquesta legislatura s'han aprovat unes quantes ordenances, que, de cap manera,
sabem com s'han de fer complir. Atès que en la darrera reunió d'associacions de veïns, la gran part dels
comentaris dels veïns eren en relació a destrosses de mobiliari urbà, actes incívics als carrers de
Ciutadella. Atès que des del PSM Més per Menorca creim que, per tal que puguin emergir comportaments
cívics, és clau fer un treball de prevenció i conscienciació. Al mateix temps, és important un control i un
seguiment del compliment de les normes establertes per a una bona convivència al municipi. Des del
PSM, apostam per tractar aquest tema des d'una visió global. S'ha d'entendre que els comportaments
incívics no són la causa dels problemes que tenim, sinó que són la conseqüència d'una carència que
tenim com a societat, la qual es materialitza en forma de comportaments com els actes incívics, que
sorgeixen en diferents àmbits de la vida quotidiana del municipi. És així que podem veure comportaments
incívics a les festes de Sant Joan en relació amb el tracte que tenim amb el mobiliari urbà o, per
exemple, amb la falta de respecte amb altres ciutadans. Aquesta moció té com a objectiu elaborar un pla
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de treball en l'àmbit de la per evitar comportaments d'aquest tipus i, al mateix temps, aconseguir tenir
una menor despesa com a conseqüència dels comportaments incívics. I, finalment, creim que un altre
objectiu ha de ser facilitar el seguiment i el control del compliment de totes les ordenances que estan en
vigor. Atès que el teixit associatiu d'una societat és una part fonamental per a la seva estabilitat i el seu
creixement, des del PSM creim que el treball cooperatiu entre tots els estaments de la mateixa societat
és imprescindible. Des del PSM creim que és imprescindible que aquest treball es faci amb el compromís
de tots els agents socials. Entre d'altres, es podrien comprometre les associacions de veïns i els
comerciants per dur a terme una campanya per al respecte durant l'oci nocturn per evitar sorolls que no
deixin descansar els veïns, ja que en moltes ocasions és el comportament dels ciutadans al carrer que no
permet un bon descans als residents. Al mateix temps, es podria demanar la col·laboració del Consell
Insular per incloure tallers als centres educatius, amb l'objectiu d'implicar els joves en la detecció de
comportaments incívics, que fossin ells mateixos els responsables de prevenir. Com també accions per
conscienciar en la importància del civisme durant les festes de Sant Joan, com tenen previst fer, per
exemple, els voluntaris de Sant Joan. També seria possible fer una proposta per permetre l'ús dels espais
públics per als joves per poder dur a terme les seves activitats i fer-los-en responsables del
manteniment. És per tot açò que el Grup Municipal PSM Més per Menorca presenta a aquest ple la
següent moció. El punt u: instar l'equip de govern a dissenyar i executar una campanya de civisme amb
l'objectiu de millorar la convivència basada en diferents accions en els diferents àmbits de la vida
quotidiana, de forma transversal; com per exemple, en relació amb els espais públics, la tinença
d'animals, el compliment d'ordenances, les festes de Sant Joan, etc. I el punt dos: instar l'equip de
govern a dur a terme aquesta campanya basant-se en un pla de comunicació, informació i sensibilització,
comptant amb la participació ciutadana i elaborant un pla de treball. Moltes gràcies, Sr. Batle.
Intervé el Sr. Moll Massanet: Des del grup PSOE, nosaltres farem un vot favorable a aquesta moció
perquè creim que el fons —sempre que sigui millorar la convivència ciutadana— va en positiu, i crec que
s'ha de mirar i s'hi ha de donar suport. Creim que hi ha un marc regulador que és el que creim (el nostre
partit) que seria el que s'hauria de mirar tots aquests aspectes, que jo vaig dir a la Comissió: que és el
Projecte de Ciutat, on et marca molt bé les línies —creim— de tot el tema de civisme. I, per tant, s'hauria
de demanar a l'equip de govern, quant a aquest tema (amb el Projecte de Ciutat), quines línies ha duit o
quines línies ha duit endavant per fer aquestes campanyes. I també, un poquet, dir que amb aquest
aspecte jo crec que tots hem de ser un poc Projecte de Ciutat i hem de ser un poc —diguem— educadors,
perquè jo crec que tota la corporació, no tan sols l'equip de govern, educam. Jo, sense anar més enfora,
fa un mes vaig veure un al·lot pes carrer que passejava el ca i va aixecar els excrements del ca. I em
vaig atracar i li vaig dir —era un al·lot de set o vuit anys—, i li vaig dir: «Molt bé. Diga-li a ton pare i ta
mare que ets un fillet molt ben educat». I, com a conseqüència, al cap de dues setmanes, es veu que li
ho havia dit a son parer, i aquest me va conèixer i me va dir: «Moltes gràcies per haver-li dit açò al fill
meu. No saps amb la il·lusió que se'n va a passejar el ca i aixecar els excrements». Per tant, jo crec que
tots hem de ser un poc Projecte de Ciutat, hem de ser un poc educadors i, entre tots, hem de fer
aquestes campanyes de civisme. Gràcies, Sr. Batle.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Nosaltres en principi farem un vot favorable en els dos punts. El que voldríem
que ens expliquessin és si el punt dos implica cap tipus de despesa, perquè si impliqués cap tipus de
despesa ja no estaríem tan segurs. Tal vegada demanaríem la votació separada i ho faríem diferent. Si no
implica despeses aquesta campanya, aquest pla de comunicació, informació i sensibilització, faríem un
vot favorable a la moció sencera; però ho voldríem saber. [..] com és habitual quan ens vénen aquestes
mocions tan ben dissenyades del PSM, no ens podem resistir de cap manera a fer un vot favorable
perquè és la típica moció que és irresistible per a nosaltres —com saben—, llevat del títol, que ens va
costar un poc d'entendre i vam haver de fer com un curset. La resta, fantàstic. I el que sí que els volia
comentar és que aquestes campanyes que proposen, que ens semblen molt bé... La finalitat de tot el que
diuen, tal vegada hauríem de pensar aquí... No arribaré a fer una esmena, però, tal vegada, havíem
d'haver pensat a fer una primera fase d'aquesta campanya en tost de dirigida a la ciutadania, dirigida a
certs membres de l'equip de govern directament, tal vegada. Perquè, clar, és curiós que instem la
ciutadania al compliment de les ordenances quant a l'exposició de motius. Vostès mateixos han dit —i
amb bastant bon criteri— que deixa bastant que desitjar ja —però, m'explic o no?—, per part de les
autoritats a vegades. Jo no dic tots els membres, però dic «alguns» membres. Hi ha coses que són
realment increïbles i surrealistes. Jo crec que si hi ha una administració a Espanya que funciona
malament; o sigui, es ralla molt d'ajuntaments, es ralla de diferents administracions; jo crec que si hi ha
una administració que funciona d'una forma anacrònica quant al temps, quant als terminis, és
l'Administració de Justícia. I me pens que l'Àrea de Disciplina Governativa d'aquest ajuntament, més o
manco, està a l'altura; perquè jo he vist aquí, hem denunciat aquí una infracció d'una ordenança que es
produïa a la plaça des Born, i açò es va denunciar al Ple de juny de l'any 2012; i es van tardar vint-i-tres

17

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
mesos a fer complir una ordenança, aquí mateix, al costat d'on ens reunim, al costat d'on els regidors
vénen a fer feina cada dia. Vint-i-tres mesos! I era una cosa senzilla. Després ja sé que normalment el
que sentim és que açò és el més normal del món, que si hi ha pocs tècnics... El que hi ha, a vegades —
no sempre—, són molt poques ganes de fer complir la normativa. I, per açò, me sembla bé la moció
emperò no puc evitar la petita ironia de dir que tal vegada aquestes campanyes de compliment
d'ordenances haurien d'incloure una primera fase destinada a certs membres de l'equip de govern. I si
ens aclareixen lo del segon punt, si ha de dur despeses o no, farem un vot favorable a tota la moció en
bloc. Gràcies.
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: Moltes gràcies, Sr. Batle. Senyor Juaneda, el treball per al civisme és
un concepte molt ampli i obert a diferents interpretacions. Quan vostè acusa aquest equip de govern de
no fer feina, ni haver-ne fet, ni està interessat pel civisme, a jo me sembla que vostè és massa sever
amb les seues afirmacions. Perquè durant aquesta legislatura s'han anat fet campanyes de
conscienciació, s'han fet noves ordenances, és cert, amb diferents aspectes relacionats amb l'incivisme
en diferents àmbits; unes més encertades que altres, certament, però totes i cada una d'aquestes
destinades a millorar l'entorn i la convivència. L'enfocament que es dóna des del PSM Més per Menorca
per tal de fer participar activament els sectors de la societat, tal com vostè ho descriu a la seua moció,
moltes vegades té un caire utòpic més que dels molts que solen abundar i sortir de les seues files.
M'explicaré amb els meus plantejaments. L'Ajuntament, com a Administració local, més propera als
ciutadans, té un paper en la fomentació de les bones pràctiques i la vigilància per tal de fer respectar les
normes de convivència; açò és cert. El que no veim des del Partit Popular és que l'Ajuntament hagi de
tenir el paper d'educador i conscienciador únic, i que aquest paper correspon a altres àmbits de la
societat. Correspon, pensam, als grups familiars, a les aules, als centres d'oci juvenil. L'Ajuntament, amb
coordinació amb aquests àmbits, sí que ha de promoure i fomentar les bones pràctiques i els bons
comportaments, i vigilar que es respectin les normes vigents. La manca de civisme que hi pugui haver o
es pugui detectar en un determinat municipi no pot recaure només en les directrius d'un equip de govern,
com ara vostè insinua a la seua moció, o en l'Ajuntament com a ens. El que forma i conforma un poble
són les persones que hi viuen, i es desenvolupen i hi creixen. Qui estima el seu entorn tracta les coses
que són de tots amb respecte i fa coses per millorar-les. Els països nòrdics són capdavanters en una
ciutadania modèlica. No s'ha de perseguir la gent perquè no paguen, per exemple, els seus impostos;
que també és una conducta incívica —pens jo—, o perquè malmeten les papereres o els bancs de les
places i jardins. La gent està educada i és conscient d'uns valors que no són tals per la societat en la qual
vivim. De fet, i en el model de la ciutadana del nord i centre d'Europa hi ha un concepte que és mal
d'assumir en aquesta societat mediterrània en la qual ens desenvolupam. És el concepte de control
social. El control social és d'una magnitud tal que si algú és agafat in fraganti fent malbé alguna cosa
pública, són els mateixos ciutadans que hi ha per allà els que increpen i fan avergonyir qui té un mal
comportament. Per tant, i tot i que creim que l'Ajuntament ha de col·laborar amb la fomentació dels
comportaments cívics, no esteim d'acord amb la moció tal com es planteja des del PSM Més per Menorca.
I el que demanaríem és una esmena en els dos punts. En el primer, l'esmena consistiria que els verbs
dissenyar i executar fossin substituïts per la paraula promoure. Perquè nosaltres entenem que qui
dissenya una campanya és, o hauria de ser, una empresa externa en màrqueting i publicitat. Els
professionals encarregats i amb l'experiència necessària per elaborar els missatges i fer-los arribar als
target o grup susceptible d'interactuar per tal d'aconseguir un objectiu marcat ha de ser una empresa
externa. Els funcionaris de l'Ajuntament no són professionals de la comunicació, ni professionals de la
publicitat; ni els funcionaris ni els polítics tenen aquesta missió paternalista d'adoctrinar des de
l'Ajuntament per fabricar ciutadans modèlics. Per açò, l'esmena —repetesc— seria: substituir dissenyar
i executar per promoure, i al final posar «en funció dels recursos econòmics disponibles». Quant
al punt dos, l'esmena que els demanaríem seria, també, afegint al final del punt número dos «segons
els recursos econòmics disponibles».
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: Gràcies, Sr. Batle. Intentaré contestar... Primer, començaré per UPCM. Al
Sr. Triay, dir-li que, evidentment, nosaltres quan proposam una campanya de civisme, de conscienciació
en aquest sentit, el que entenem és que és amb la participació de tots els «agents» que formen part de
la nostra ciutat, tant socials com, fins i tot, empresarials, associatius, etc. I en aquest cas -aprofitaré
després per a contestar l'equip de govern- no entenem que açò sigui una feina només de l'Ajuntament i
que s'hagi de contractar, molt manco, a ningú; sinó que es tracta de coordinar un poquet totes les
funcions que haurien de tenir tots els agents socials i aprofitar les sinergies que es puguin donar per a
aquest tipus de feina. O sigui, que nosaltres entenem que no ha de tenir cap cost afegit per a
l'Ajuntament, sinó la implicació que correspon a l'equip de govern, als tècnics, més la implicació de tots
els altres agents socials. Si no li ho he contestat, després ja li podria... Intentaré aclarir-li-ho millor. Per
contestar al PSOE, ja li va dir a la Comissió de Cultura, Comerç i Esports que, evidentment, nosaltres
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plantejàvem aquesta moció en base al Projecte de Ciutat i esper, amb les paraules, contestar-li. A l'equip
de govern, clar, vosaltres deis que feis campanyes, i que ens semblen molt bé, però és que sou vosaltres
mateixos que us queixau d'actes incívics. Teniu un company a l'equip de govern que es queixa perquè es
fan malbé faroles, perquè es fan malbé bancs... Vull dir que la queixa també ve per part de l'equip de
govern, a més de la ciutadania. Caire utòpic... No entenc com pot dir que açò té un caire utòpic quan el
Projecte de Ciutat defineix exactament aquest tipus de feina. No ho puc entendre. L'Ajuntament... Vostè
diu que l'Ajuntament no ha de ser educador... Crec que no s'han llegit idò... Perdonau, idò, perquè he
entès que l'Ajuntament no té aquesta funció educadora. I el Projecte de Ciutat i el Projecte Educatiu de
ciutat ho diu, i no una vegada sinó moltes. Després diu que «l'equip de govern o que l'Ajuntament no ha
de ser qui lideri açò —o no sé amb quina paraula exactament ho diu— i que haurien de ser altres
estaments». Deixau algun espai perquè aquests tenguin intervencions o tenguin aquesta possibilitat de
fer-hi feina? Jo no he percebut que hàgiu deixat cap espai per poder fer feina en aquest sentit. I,
perdonau, però, quan ha dit allò de “fabricar ciutadans”, ja m'heu mort; perquè me sembla mentida que
pugueu arribar a pensar que es tracta de fabricar ciutadans. Simplement es tracta de «liderar» que la
ciutadania de Ciutadella sigui capaç d'autorganitzar-se per ser cívica i per tenir una bona convivència.
Però no deixaré d'explicar en què es basa aquesta moció. Des del PSM creim que aquest treball s'ha de
fer en base a les línies estratègiques que es marquen al Projecte de Ciutat, que es va elaborar l'any 2000
per aquest ajuntament i en les quals s'interpreta la construcció d'una ciutat d'una forma transversal a
tots els àmbits de la vida quotidiana. Al mateix temps, Ciutadella és membre de l'Associació Internacional
de Ciutats Educadores des de l'any 1999. La Carta de Ciutats Educadores recull els principis educatius en
el marc d'una societat de tothom i per a tothom. Ciutat Educadora, tal com diu la Carta, és la que vol
transformar-se a través de l'educació, la que promou una educació multidimensional, mobilitzadora i amb
finalitats obertes, públiques i explícites. L'informe de Jacques Delors de la UNESCO proposa que
l'educació ha de jugar un paper...
Intervé el Sr. Alcalde: Vagi acabant, Sr. Juaneda.
Continua el Sr. Juaneda Mercadal: Sí... Ha de jugar un paper fonamental en el desenvolupament
continuat de les persones i de les societats. Les polítiques educatives han de propiciar un procés
permanent d'enriquiment, de coneixements i d'habilitats per aconseguir el desenvolupament personal que
permetrà establir relacions entre individus i grups. Aquest informe també diu que l'objectiu de l'educació
és aprendre a estar basats en tres pilars: aprendre a conèixer, aprendre a fer i aprendre a viure junts.
Sobretot, nosaltres ens basam en aquest darrer punt: «aprendre a viure junts». El Projecte Educatiu de
Ciutat ja s'estableix en els plans sectorials que donen pas a tallers per a treballar en aquest sentit. El
nostre projecte de ciutat considera els diferents escenaris socialitzadors que poden col·laborar en la
millora del comportament de les persones com són: família...
Intervé novament el Sr. Alcalde: Sr Juaneda, per favor, vagi acabant...
El Sr. Juaneda Mercadal diu: Sí, acab tot d'una.
El Sr. Alcalde segueix: S'ha passat molt del temps.
El Sr. Juaneda Mercadal diu: Sí, acab tot d'una.... Família i formes de convivència, els centres educatius,
el món associatiu, àmbit cultural i àmbit laboral, els mitjans de comunicació, i els poders públics. Es
tracta d'aprofitar aquestes sinergies i treballar cap a un mateix objectiu comú. Moltes gràcies, Sr. Batle.
Intervé el Sr. Triay Lluch: La primera conclusió que he tret és que, en part, des del PSM i el Partit Popular
ara comparteixen un poc l'admiració per certs models nòrdics, Finlàndia, etcètera, etcètera. Jo crec que
tenen coses admirables, emperò en tenen d'altres que no ho són tant. Ja vaig expressar un dia aquí el
que pensava sobre les taxes d'alcoholisme, de suïcidis i d'altres coses que hi ha per aquests països. Jo
crec que una cosa que sí que tenen bastant d'admirar tots aquests països, més germànics, és que són
bastant metòdics a l'hora de fer complir les normatives. I després... i les ordenances, per descomptat. I
després sí que compartim un poc, des d'UPCM, el que ha dit la senyora Marquès sobre un cert
escepticisme sobre l'eficàcia de certes coses que sí que poden ser un poc utòpiques quant a termes que
he sentit rallar, a vegades jo, com reeducacions... O, fins i tot, un dia que vam sentir que els del PSM
propugnaven que anéssim a sopar a les sis (a les set, és igual; o a les vuit); fer l'horari nòrdic, perquè
així tal vegada aniríem a fer la copa a les onze, o a les deu i no sé què... I els bars estarien tancats a les
dotze, per posar un exemple. O sigui que, quant al fet que hi ha, a vegades, certes coses que sí que ens
semblen, del seu discurs, un poquet utòpiques... Açò ho compartin un poc quant... Així, com a
generalitat. Després, en canvi, en l'àmbit de la gestió, i a pesar de les diferències ideològiques de gestió
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concreta, ja els he dit moltes vegades que solen proposar normalment... ens sembla de bastant de sentit
comú. Però sí que hi veim un poquet d'utopia. I, després, sobre el tema de si el senyor Juaneda és
“massa sever”; ha estat l'expressió que ha emprat textualment la senyora Marquès. Jo, tal vegada, pens
que no és massa sever, no, en segons quines coses que ha dit i amb el que ha dit a l'exposició de motius.
Tal vegada la senyora Marquès és massa optimista; tal vegada sigui açò el problema. Però jo crec que la
millor bona pràctica que es pot fer des d'un equip de govern és gestionar amb eficàcia les infraccions, dur
adequadament l'Àrea de Disciplina Governativa —que no sembli que els primers que passen de si hi ha o
no hi ha infraccions són els mateixos de l'equip de govern—, no estar vint-i-tres mesos per aclarir una
infracció denunciada en el Ple i estar vint-i-tres mesos per fer complir una ordenança com es va dir que
es faria... I en aquest sentit crec que deixa bastant que desitjar l'assumpte. I, com que en general
compartim el que ens han dit en aquesta moció, farem un vot favorable. L'únic que els demanam, ja per
acabar, al PSM, és... Aquí veim un pla de comunicació, l'elaborarà el mateix ajuntament, aquest pla. No
es dóna a cap empresa externa. Si tot ho ha de fer... Si açò no ha de costar doblers, farem un vot
favorable. Gràcies.
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: Per tant, entenc que no s'accepten cap de les dues esmenes que
proposam des del grup del Partit Popular. Entenc... Si m'ho pot... Bé, m'ho confirma després. Tot i que
puc acceptar la crítica que es pugui fer des dels grups de l'oposició, també sí que vull dir que durant
aquesta legislatura, i des de l'equip de govern, per exemple, amb la Regidoria d'Educació, s'ha potenciat i
s'ha seguit fent el Consell Infantil, que és una porta oberta a la participació del que són els ciutadans del
futur. També, i voldria valorar molt positivament, jo que som regidora de Policia, i també la tasca que fa
el policia tutor, que fa feina també amb un segment important i amb un segment que està en una edat
problemàtica i que també dóna bons fruits i bons resultats, i me sembla que la tasca del policia tutor
també podria estar emmarcada dins aquest projecte educatiu de ciutat. I també voldria fer insistència
que també es fan altres coses des de l'Àrea d'Educació, com són tallers de pares i coses enfocades,
també, perquè els nostres fills i els ciutadans del futur puguin tenir una consciència i una noció de les
coses comunes. Estic d'acord amb el que plantejava vostè, amb els pilars que es promouen des del
Projecte Educatiu de Ciutat. Jo, en cap moment, he negat que, com a Ajuntament, no hi tinguem un
paper. Però me sembla que la percepció d'aquest paper que es té del grup PSM Més per Menorca és
bastant diferent. Jo opt per agafar el paper de promotor, i me sembla que amb el paper de promotor ja
incloc el paper d'unir les sinergies que es puguin ocasionar al municipi en diferents àmbits. I també vull
fer una reflexió molt important en el sentit que en el punt dos... i com la puntualització que ha fet el
senyor Triay referent a un pla de comunicació. Jo no sé si exactament vostè és coneixedor del que és
exactament un pla de comunicació, perquè la persona que li ralla ve d'un mitjà de comunicació, d'una
experiència de vint anys i, sincerament, demanar a un ajuntament i als funcionaris... Jo estic revisant
ara, mentalment, el quadre de funcionariat que tenim; i, sincerament, no veig aquí un professional
capacitat per fer una tasca com la que vostè demana dins aquests dos punts. Sincerament, tenc la meua
opinió i les meues reserves respecte que un pla de comunicació... Vull dir que sí que podem posar
damunt un paper tota una sèrie d'intencions... Moltes, bones intencions... Podem planificar, però... És
dur-lo a terme... Jo, sincerament, en aquests moments no veig la persona adequada. Per açò, si no
accepten l'esmena en els dos punts que vostès plantegen, el nostre vot serà contrari. Gràcies.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: Gràcies, Sr. Batle. En primer lloc, dir que nosaltres al primer punt si es
vol incloure la paraula promoure, no hi tenim cap... Incloure sense “substituir”, no tenim cap problema. I
en el segon punt, no hi veim cap problema també que s'inclogui el text —que ara mateix no record—
“segons els recursos econòmics.” En aquest cas estaríem amb aquesta esmena. I al primer punt, si
s'inclou la paraula promoure en lloc de substituir. I després, dir-li una cosa: esperem que el policia tutor
eduqui, no adoctrini; no? Esperem. Esperem-ho, perquè és el que esteim convençuts de què fa. Com que
vostè diu que l'Ajuntament no hauria d'adoctrinar sinó que hauria de... Bé, que no hauria de dubtar
perquè no ha d'adoctrinar. Nosaltres com que creim que el policia tutor educa i no adoctrina, confiam en
la seua feina. I després, sort que tenim un paper diferent o creim que l'Ajuntament ha de tenir un paper
diferent amb el que creuen vostès. Per sort, el PSM ho creu diferent. I després, només vull fer menció, un
moment, a un escrit. Creim que nosaltres, com a polítics, no som capaços d'engegar una campanya així.
Només cal veure quin és el nostre comportament dins aquesta sala en la qual es veu com no som
capaços de posar-nos d'acord, ni per tirar endavant iniciatives polítiques amb l'objectiu de millorar la
qualitat de vida dels nostres ciutadans. Entenem que, abans de ser capaços d'agafar el compromís en la
millora del comportament de Ciutadella, hem de començar a millorar el nostre; deixar de banda
interessos personals i partidistes; renunciar a l'orgull personal i pujar al carro del sentit comú i de la
coherència personal; però, sobretot, social. Moltes gràcies, Sr. Batle.
El Batle diu: Passam a votació, senyora secretària.
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La Secretària demana si la retira o es vota l'esmena, perquè s'ha de votar si no la retira.
El Sr. Batle diu: “Si no l'accepten, la retiram”.
L'esmena queda retirada.
Acord
Es passa a la votació separada dels dos punts de la moció, en què la Sra. Joana Gomila Lluch (PSM) no
vota.
En la votació del primer punt de la moció, tal com es presenta; per deu (10) vots, els de la Sra. Pilar
CARBONERO SÁNCHEZ, del Sr. Jaume FLORIT MOLL, de la Sra. Maria CABRISAS PONS, del Sr. José MOLL
MASSANET, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Josep JUANEDA MERCADAL, del Sr. Magí
MUÑOZ GENER, del Sr. Josep MASCARÓ MARQUÈS, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT
PONS; i nou (9) vots en contra, els de la Sra. Francisca MARQUÈS TALTAVULL, de la Sra. Inmaculada
GONZÁLEZ CASADO, de la Sra. María Teresa TORRENT PALLICER, del Sr. Pedro GENER PONS, de la Sra.
Juana María PONS TORRES, de la Sra. María Auxiliadora PONS SABATER, del Sr. Lorenzo COLL DE
ARREDONDO, de la Sra. María Esperanza JUANEDA SALORD i del Sr. Alcalde, s'acorda aprovar el primer
punt de la moció del Grup Municipal del PSM Més per Menorca.
En la votació del segon punt de la moció, amb la inclusió de l'esmena* del PP, que queda de la manera
següent: «Instar l'equip de govern a dur a terme aquesta campanya basant-se en un pla de comunicació,
informació i sensibilització; comptant amb la participació ciutadana; i elaborant un pla de treball, segons
els recursos econòmics disponibles»; per deu (10) vots a favor, els de la Sra. Pilar CARBONERO
SÁNCHEZ, del Sr. Jaume FLORIT MOLL, de la Sra. Maria CABRISAS PONS, del Sr. José MOLL MASSANET,
de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Josep JUANEDA MERCADAL, del Sr. Magí MUÑOZ GENER,
del Sr. Josep MASCARÓ MARQUÈS, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS; i nou (9)
vots en contra, els de la Sra. Francisca MARQUÈS TALTAVULL, de la Sra. Inmaculada GONZÁLEZ CASADO,
de la Sra. María Teresa TORRENT PALLICER, del Sr. Pedro GENER PONS, de la Sra. Juana María PONS
TORRES, de la Sra. María Auxiliadora PONS SABATER, del Sr. Lorenzo COLL DE ARREDONDO, de la Sra.
María Esperanza JUANEDA SALORD i del Sr. Alcalde, s'acorda aprovar el segon punt de la moció del Grup
Municipal del PSM Més per Menorca amb l'esmena del Grup Municipal del Partit Popular.
[* «segons els recursos econòmics disponibles.»]

El Sr. Batle diu: Jo vull fer una explicació del vot. A pesar que el PSM molt elegantment ha acceptat
l'esmena que havíem fet en el segon punt, tota vegada que nosaltres no estam d'acord amb el primer, no
hi ha lloc que hi votem a favor; o d'un punt que diu “que farem el que deia el punt anterior”. Vull dir, és
per una coherència amb el tema aquest que hem votat en contra. Passam al punt següent. Aquí hi ha un
motiu: s'ha aprovat amb una esmena: “Si hi ha... Si les disponibilitats econòmiques es poden fer, se
faran”. I de l'altra manera aquest afegitó no hi era. I l'aprovació que s'ha fet és amb això. Passarem al
punt següent, que és el punt número sis.
6. Moció del Grup Municipal UPCM relativa a instar el regidor d'obres i serveis a subministrar
informacions més veraces al Ple.(exp. 2015/000187)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'UPCM (amb registre d'entrada núm. 000428 de dia 9
de gener de 2015) que, després d'haver-ne aprovat la urgència, va ser dictaminada a la Comissió
Informativa de Cultura, Esports i Comerç, que va tenir lloc el dia 9 de gener de 2015, amb 1 vot a favor
(1 UPCM) i 6 reserves de vot (3 PP, 2 PSOE i 1 PSM), i que, traduïda al català, diu:
En el Ple ordinari de setembre de 2012 (13-09-2012), arran d'una pregunta presentada per UPCM
-relativa a l'estat de deteriorament en què ja es trobava en aquell moment el pont que travessa el canal
Salat als voltants de la Sala Multifuncional en què s'observava “gran quantitat d'òxid i indicis de corrosió
inacceptables en una obra tan recent”-, responia el regidor d'Obres i Serveis que, encara que no havia
pres encara cap mesura respecte a açò: “Farem un requeriment al director d'obres” per a solucionar el
problema.
En el Ple ordinari de novembre de 2014 (13-11-2014), en vista que cap actuació s'havia realitzat al pont i
que el seu estat continuava empitjorant, des del Grup Municipal d'UPCM insistíem en la necessitat de
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solucionar el problema. En la contestació i les declaracions a la premsa, el regidor d'Obres i Serveis va
assegurar que, per a realitzar el requeriment segons havia promès feia ja més de dos anys, havia “fet el
procediment administratiu que toca”, “no havia estat de mans plegades”, i el 20-12-2013 (463 dies
després de la seva resposta a la pregunta d'UPCM) s'havia emès un informe adreçat al director de les
obres i se n’hi hauria requerit la reparació. Encara que, per la nostra part, vam haver de puntualitzar
després que la veritat és que aquest requeriment no es va emetre realment fins al 26-05-2014 (620 dies
després que el regidor manifestàs que es faria “un requeriment al director d'obres”).
En el Ple ordinari de desembre 2014 (11-12-2014), una vegada examinada la documentació
corresponent, des d'UPCM presentàvem una moció en l'exposició de motius de la qual s'aclaria que
“contràriament al que va donar a entendre el regidor d'Obres i Serveis, no es va fer cap requeriment al
contractista el 20-12-2013”, sinó que “simplement es va emetre un informe intern a sol·licitud del
director de Cultura”, però en realitat el “requeriment o la resolució d'Alcaldia en qüestió no es va emetre
fins al 26-05-2014 i es va notificar posteriorment”.
El regidor d'Obres i Serveis mateix va reconèixer davant del Ple que era “cert el que s'havia exposat en
l'exposició de motius de la moció” d'UPCM. I “especialment” que, “segons es desprèn de la documentació
analitzada, resulta que l'informe del 20-12-2013 no va ser emès a instàncies del regidor d'Obres i
Serveis, ni per a esmenar el deteriorament del pont arran de la contestació oferida a la pregunta
formulada per UPCM en el Ple del 13-09-2012 pel regidor d'Obres i Serveis, sinó arran de les deficiències
detectades a la Sala Multifuncional pel director municipal de Cultura, segons es detalla en el mateix
informe”.
I no sols ho va reconèixer el regidor d'Obres i Serveis, sinó que el Grup Municipal del PP va votar a favor
del punt primer de la moció d'UPCM, on s'expressava el que hem dit en el paràgraf anterior.
De manera que va quedar perfectament comprovat que el regidor en qüestió havia subministrat una sèrie
d'informacions incertes al Ple, ja que sí que “va estar de mans plegades” sense fer res per a solucionar el
problema del pont, fins al punt que ni va sol·licitar cap “informe”, perquè el de data del 20-12-2013 no va
ser emès per iniciativa seva, sinó del “director municipal de Cultura”, com en el mateix informe
s'especifica; ni “va fer el procediment administratiu que toca”, ja que la pura veritat és que no es va
iniciar cap procediment administratiu a instància seva per a solucionar el deteriorament del pont
denunciat per UPCM. Tampoc és cert que el 20-12-2013 es requerís el constructor; perquè en aquesta
data es va elaborar un informe intern, però el requeriment al contractista no es va emetre fins al 26-052014.
Açò no obstant, a pesar de totes aquestes evidències provades documentalment i en contra dels usos i
costums habituals en el Plenari de l'Ajuntament de Ciutadella, el Grup Municipal del PP va aprofitar la
situació existent en la sessió del Ple ordinari de desembre -a la qual no va poder assistir una regidora de
l'oposició-, per a introduir una esmena que, per ser aprovada, va necessitar el vot de qualitat de l'alcalde,
per mitjà de la qual es desvirtuava el punt segon de la moció d'UPCM, i dissimulava i edulcorava la manca
de veracitat de les explicacions oferides al Ple pel regidor d'Obres i Serveis.
Raons per les quals, una vegada restablerta la representativitat emanada de les urnes, el Grup Municipal
d’Unió del Poble de Ciutadella de Menorca presenta al Ple la moció següent:
Instar el regidor d'Obres i Serveis a subministrar d'ara en endavant informacions més veraces al Ple.
IIntervé el Sr. Triay Lluch, que llegeix la moció.
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: Nosaltres, com vam fer en el passat Plenari, farem un vot favorable a
aquesta moció.
Intervé la Sra. Gomila Lluch: Gràcies, Sr. Batle. En el Ple del mes de desembre, UPCM ja va presentar
aquesta moció, que avui tornam a debatre. Però és que el que va passar en el darrer Ple, les votacions
dels diferents punts per part de l'equip de govern, no és el que sol ser habitual, ni tampoc el que hauria
de ser. Per una banda, en una moció presentada pel PSM Més per Menorca es va respectar la
representativitat de la corporació; i, en canvi, en les presentades per UPCM i pel PSOE, no. Quasi sempre
s'havia respectat aquesta representativitat si algun membre de la corporació no hi podia assistir. I, per
altra banda, a l'hora de les votacions van canviar l'opció de vot -no sabem ben bé per què-, i va fer que
entre els regidors del PP hi hagués confusió també a hora de votar. Creim que el PP i l'equip de govern
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haurien de reflexionar respecte a aquestes maneres de gestionar i de fer política; i pensam que si UPCM
creu que ha de tornar a dur aquesta moció per tot el plantejat abans, està bé en el seu dret. Nosaltres
mantindrem el mateix vot que vam fer en el darrer Ple i hi donarem suport. I, com ja vam exposar en el
Ple anterior, pel PSM Més per Menorca ja hem manifestat en diverses ocasions la manca de fiabilitat de
moltes de les respostes a les quals ens té acostumat el regidor de Serveis Generals. De fet, en segons
quins casos ja hem optat per no fer les preguntes al Ple si no hi havia instància esperant que se'ns
expliqui correctament els temes. Tot i així, hem de dir que algunes d'aquestes instàncies se'ns han
contestat després d'un temps que surt fora del que es pugui considerar raonable; d'altres, amb unes
respostes poc aclaridores; i d'altres, solament ni se'ns ha contestat. A la llista de fets que apareixen en
aquesta moció, s'hi podria afegir tota una llarga llista de precs i preguntes que des del PSM s'ha fet al
regidor i les respostes de les quals han estat poc veraces. Si li ho record —li recordaré al senyor Pedro
Gener—, que supòs que s'ho ha mirat el que vol dir veraç, que al diccionari posa: 'És el que diu la
veritat', 'Que refereix o descriu alguna cosa sense alterar-la', la qual cosa moltes vegades el regidor no
fa. Per altra banda, moltes vegades tenim la sensació que no només és que l'oposició no rebi la
informació com toca, o que la informació que rep sigui poc veraç, sinó que, a més a més, alguns
membres d'aquest equip de govern a vegades solament ni la reben, aquesta informació. Com que
pensam que si l'equip de govern vol facilitar la tasca de control i de coneixement de la seua gestió a
l'oposició és important; com a mínim, que en les preguntes i els precs que es fan en el Ple es contesti la
veritat i no contestant només mitges veritats; el nostre vot seguirà sent favorable. Gràcies, Sr. Batle.
Intervé el Sr. Alcalde: Per banda del nostre grup, ens reafirmam amb el que vàrem dir a l'altre Ple. Si bé
aquí hi ha dos temes que no són el mateix de l'altre Ple, del primer punt sobre el funcionament i el
reglament... Ai, m'he equivocat, perdó! Perdó! Havia agafat el full que no era... Nosaltres ens reafirmam
en el que vàrem dir a l'altre Ple.
Intervé el Sr. Triay Lluch: A mi me sembla molt bé que es reafirmin en el que vulguin. Aquí el que ha
passat és molt senzill i molt bo d'entendre. Aquí el que ha passat és que des d'UPCM vam presentar una
pregunta, ara fa bastant més de dos anys ja, i se'ns va contestar en el seu moment, el mes de setembre
de l'any 2012, “que es faria un requeriment al constructor”; o, millor dit, el que va dir textualment el
regidor va ser: “al director de les obres”. Bé, resulta que passen més de dos anys, i en el Ple del
novembre demanàvem: “què ha passat”. I aquí se'ns dóna entenent que, arran d'aquesta pregunta, que
els va presentar UPCM, el regidor d'Obres i Serveis dóna entenent en el Ple que ha fet una sèrie de
gestions. I, a més, ho adorna amb expressions com: “he”, “aquí” i “per sa premsa”; “aquí” dóna a
entenent tot açò; i “per sa premsa” amb expressions com “he hecho el procedimiento administrativo que
toca”, quan el procediment administratiu que havia fet era “cap”; “cap”. Perquè de l'expedient es desprèn
que aquest informe es va emetre a “sol·licitud del director de l'Àrea de Cultura”. Deuen comprendre que
és molt mal de fer intentar veure una relació de causa-efecte 463 dies després; però és que després,
com ens diu que “es va fer un requeriment amb una data”, tampoc és ver. I són 620 dies després. Açò és
el que ha passat. I després també manifesta que “no ha estat de braços creuats”. Idò, a tota la
documentació —i que sàpiguen que aquest expedient du data del 2014— no hi ha el més petit rastre que
el senyor Gener fes res abans que el gerent de Cultura fes tot açò! I vénen aquí, ens ho conten, ens
proven d'enganar i es queden tan amples! Perquè... I encara segueixen insistint dient que reiteren el que
van dir en el darrer Ple. Idò, el que han de fer és, en els plens, fer el favor de dir la veritat: no contar-nos
rondalles, no contar-nos coses tan increïbles... Han fet fer un informe per complimentar una pregunta
d'UPCM 463 dies després! Que després resulta que, a la vegada embullant fil, ens fan creure, ens volen
fer creure que aquell dia, aquell mateix dia que van fer l'informe, van fer una notificació; que no és ver,
que es va fer 620 després... Açò, per favor, no s'ho creu ningú, som persones adultes i els demanaríem
que en els plens, per favor, ens donin informació més verídica, més “veraç”, com diu la moció. I dir que jo
en aquest ple, per molt menys que açò, he sentit des de les files del PP (el PP que ara és tan fi i la
paraula veraç els molesta)... Jo, per molt menys que açò he sentit dir en aquest ple, a la legislatura
anterior, des de les files del PP, “mentidera”, “rastrera” i “carronyera” dirigit a una altra persona de la
corporació. Per tant, és la forma més educada i elegant que se m'ha acudit de dir-ho i la que pot ferir
menys. Ara, en tost de ser tan susceptibles, és hora que els diguin la veritat a l'hora d'explicar-la en
aquest ple. Gràcies.
Acord
Es passa la moció a votació —en què la Sra. Joana GOMILA LLUCH (PSM) no vota—; per deu (10) vots a
favor, els de la Sra. Pilar CARBONERO SÁNCHEZ, del Sr. Jaume FLORIT MOLL, de la Sra. Maria CABRISAS
PONS, del Sr. José MOLL MASSANET, de la Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Josep JUANEDA
MERCADAL, del Sr. Magí MUÑOZ GENER i del Sr. Josep MASCARÓ MARQUÈS, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i
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del Sr. Antonio FLORIT PONS; i nou (9) vots en contra, els de la Sra. Francisca MARQUÈS TALTAVULL, de
la Sra. Inmaculada GONZÁLEZ CASADO, de la Sra. María Teresa TORRENT PALLICER, del Sr. Pedro GENER
PONS, de la Sra. Juana María PONS TORRES, de la Sra. María Auxiliadora PONS SABATER, del Sr. Lorenzo
COLL DE ARREDONDO, de la Sra. María Esperanza JUANEDA SALORD i del Sr. Alcalde, s'acorda aprovar la
moció del Grup Municipal UPCM.
7. Moció del Grup Municipal UPCM relativa a diverses qüestions referents al fet d'instar al
compliment del Reglament orgànic municipal en relació als debats en els plens (exp.
2015/000229)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'UPCM (amb registre d'entrada núm. 000429 de dia 9
de gener de 2015) que, després d'haver-ne aprovat la urgència, va ser dictaminada a la Comissió
Informativa de Cultura, Esports i Comerç, que va tenir lloc el dia 9 de gener de 2015, amb 1 vot a favor
(1 UPCM) i 6 reserves de vot (3 PP, 2 PSOE i 1 PSM), i que, traduïda al català, diu:
En la sessió d'investidura de l'alcalde, textualment, vaig dir: “Especialment demanam al nou alcalde que
tengui la humilitat de l'anterior a l'hora de reconèixer errors i exercir un paper moderador sobre l'equip
de govern”.
La veritat és que –des del nostre punt de vista- alguns errors, com la signatura del lliurament de les
obres del Teatre del Born sense revisió tècnica prèvia o la signatura d'una proposta de lloguer de Can
Saura que no recollia per a res les condicions anunciades, només es reconeixen in extremis; i a vegades
el que s'intenta és ocultar-los o excusar-los més que no esmenar-los. També tenim la percepció, creiem
que compartida per tota l'oposició, que el paper moderador de l'alcaldia ha disminuït.
En aquestes circumstàncies és més essencial que mai la correcta aplicació del Reglament orgànic
municipal i el seu aclariment per part de l'òrgan competent -que per a tota modificació d'ordenances i
reglaments municipals és el Ple-, en qualsevol aspecte, la interpretació del qual pugui suscitar
controvèrsies o dubtes.
Raons per les quals Unió des Poble de Ciutadella de Menorca presenta al Ple la moció següent:
1r Instar l'alcalde i l'equip de govern que en els debats intervengui una sola persona del seu grup en cada
torn de paraula, tal com es permet fer i feim tots els altres grups polítics municipals. (Perquè cap
normativa estableix que en cada torn de paraula del PP puguin intervenir dues persones i només una en
els torns dels altres grups, tal com últimament succeeix amb prou freqüència).
2n Que es compleixi el que disposa l'art. 65è.-1.e) del “Reglament orgànic municipal” quant al fet que el
debat dels punts tractats en el Ple “es tancarà amb una intervenció del ponent en què, breument,
ratificarà o modificarà la seva proposta”, en comptes de la pràctica actual, no ajustada al Reglament, que
tanquin totes les intervencions sempre els membres de l'equip de govern, fins i tot quan els ponents són
portaveus o regidors que pertanyen a altres grups.
3r Que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella, en virtut de les competències que té atribuïdes, aprovi la
modificació de l'art. 65è.-1.d), que quedarà redactat de la manera següent:
“Qui es consideri al·ludit per alguna intervenció podrà sol·licitar de l'alcalde un torn per al·lusions, al qual
tindrà dret i que serà breu i concís”.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que llegeix la moció. I quan acaba de llegir el punt tercer de la moció que,
sense esmenar, diu: “Qui es consideri al·ludit per alguna intervenció podrà sol·licitar de l'alcalde un torn
per al·lusions, al qual tindrà dret i que serà breu i concís”, el senyor Triay diu que fan una esmena (en
aquest punt tercer) en el sentit d'afegir “o al·ludida” després d'«al·ludit» i afegir “o alcaldessa” després
d'«alcalde», perquè si no, diu, l'Institut Balear de la Dona, que sempre vetla per tots nosaltres, segur que
ho rectificarà.
[El punt tercer de la moció, esmenat de viva veu pel Grup Municipal d'UPCM, quedaria així: “Qui es
consideri al·ludit o al·ludida per alguna intervenció podrà sol·licitar de l'alcalde o alcaldessa un torn per
al·lusions, al qual tindrà dret i que serà breu i concís.”]
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: Nosaltres, com vam dir a la Junta de Portaveus, creim que el
Reglament orgànic municipal requereix una revisió total, perquè ja va fa molts d'anys que està en
24

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
funcionament; però creim que aquesta moció la veim en positiu a causa de les darreres....
esdevingudes... darrers plenaris en aquest ajuntament. Creim que l'alcalde aprofiti la darrera intervenció
—diríem— que té dret a intervenir per Reglament, per qüestions d'ordre i qüestions d'aclariments, que ho
aprofiti per al·ludir directament a membres de l'equip de la corporació; i després, a més a més, aquestes
persones que se senten al·ludides no puguin tenir un torn de paraula per poder, almanco, contestar
mínimament a l'al·lusió, creim que açò no és possible. De fet, nosaltres no ho havíem vist mai en aquesta
sessió plenària. Sí que havíem vist que l'alcalde ataqués a la darrera... tancament. Perquè, de fet,
l'anterior alcalde, de Sintas, prou vegades, al grup nostre, ens va atacar; no molt suaument... Perquè va
emprar paraules prou fortes aprofitant aquest darrer torn que, després, o demanes per al·lusions o ja no
tens torn de paraula. I després si ho empres en el següent torn, com que ja no rallam del tema , ja s'ha
quedat, així, en un atac personal, o el que sigui. Te diu de tot, menys guapo, i després ja tanquen el
micro i s'ha acabat! Creim que no són maneres de dur un debat i creim que modificant el Reglament
d'aquesta manera, tot i que se n'hauria de revisar en breu tot el contingut, creim que garantim que
aquestes qüestions no passin, que no fan res més que crear un ambient així més tens, que creim que no
hi ha per què. Perquè al final el que hem de fer és debatre qüestions de fons i temes per millorar el
poble. Ens posarem d'acord o no, però no hi ha cas d'arribar en aquestes situacions. Moltes gràcies.
Intervé la Sra. Gomila Lluch: Gràcies, Sr. Batle. Com deia la senyora Carbonero, és cert que aquest ROM
d'aquest ajuntament, que es va publicar en el BOCAIB del maig del 96, s'hauria d'adaptar i revisar-ne la
normativa per a la situació actual. Però, bé, jo crec que, ara, en aquestes alçades de legislatura, no crec
que sigui un tema prioritari; però sí que seria interessant que a la propera legislatura s'hi començàs a
treballar des del principi. També és cert, però, que, com que aquest ROM està en vigència, s'ha de fer
complir. Al llarg dels anys, en els debats del Ple d'aquest ajuntament, no s'ha seguit estrictament el que
estava establert en el ROM respecte als torns de paraules i al·lusions, entre d'altres temes; però després
de veure en els darrers plens com ha anat el tema, creim que sí que és important que es comenci a
aplicar. Pensam que el que s'especifica en el ROM és més racional que el que esteim fent. Ha de ser el
grup que presenta els temes que ha de concloure i no ser sempre un membre, o dos, de l'equip de
govern que ho faci, perquè l'equip de govern ens demanam: ha de tenir tres o quatre torns de paraules i
cada grup de l'oposició independentment de si la proposta és o no de l'equip de govern? Per altra banda,
tot i que podríem acceptar que, després dels torns, el batle pogués afegir una informació important que
aclarís el tema que s'està debatent, de cap manera podem acceptar que utilitzi un nou torn per
menysprear l'oposició, els partits o els ciutadans que representen aquests; i que, a més, quan es demani
algun torn d'al·lusions no es concedeixi. Al llarg d'aquesta legislatura es poden comptar amb els dits de
les mans les vegades que el PSM Més per Menorca ha demanat paraula per al·lusions; tot i que hauria
pogut fer-ho per prou motius; i trobam trist que, quan un parell de vegades ho hem demanat, se'ns
negui. Per posar només un exemple d'on podríem haver demanat al·lusions que no vam demanar, podem
recordar quan debatíem els temes relacionats amb el TIL: el portaveu del PP, avui alcalde de Ciutadella,
va fer una referència directa als professors nacionalistes que pensen que l'educació només és seua; que,
a més a més, no es preocupen pels alumnes. I digueu-me vostès si no era una al·lusió directa cap al
senyor Magí, cap a jo mateixa. I, en canvi, no vam demanar cap torn d'al·lusions, tot i que era una
al·lusió directa i crec que, fins i tot, desqualificadora de la feina que esteim fent els regidors en la nostra
professió; sinó que el que vam fer és, en acabar el Ple, vam anar a xerrar amb el senyor Sampol, com a
portaveu, i amb el senyor Josep Maria de Sintas, com a batle, i li vam comentar el fet que crèiem que
aquestes afirmacions eren molt poc afortunades per ser incertes. Per tant, per al PSM Més per Menorca
és important que s'apliqui l'article 65 e) del ROM pel que fa a referència als torns de debat. També
trobam important que es modifiqui aquest article pel que fa referència al torn d'al·lusions, perquè la
decisió no hagi de ser del batle sinó que s'hi tengui dret; i pel que fa a l'equip de govern, que hi
intervengui una sola persona i no dues. Com a molt, el batle creim que ha de poder intervenir per afegir
informació objectiva del tema i que aclareixi; però en cap cas com un altra intervenció més de l'equip de
govern. Per tot açò, el nostre vot serà favorable. Gràcies, Sr. Batle.
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: Moltes gràcies, Sr. Batle. Efectivament, el funcionament d'aquest
plenari, del Plenari de l'Ajuntament de Ciutadella, es regeix per un reglament orgànic de l'any 96. I,
efectivament, conté les propostes que s'expliquen en els punts 1 i 2 de la moció que presenta UPCM; i,
per tant, el nostre vot serà favorable; perquè, efectivament, és una cosa que està recollida en aquest
reglament orgànic i és d'obligat compliment. Açò està claríssim. Quant al punt tercer, que creim que
podria suposar un canvi substancial en les regles de joc que actualment estan vigents, el nostre vot serà
contrari, perquè creim que, tot i la raó de fons, la necessària revisió que hauria de ser objecte d'aquest
reglament orgànic que, potser, hauria de sofrir uns quants canvis, ens sorprèn també que ho facin
d'aquesta manera. Quan vostès demanen consens, diàleg... I agafen i ho fan a cop de moció. Quan
sabem —ho sabem tots— que és un reglament: són unes normes del joc, i més un reglament com aquest
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que és tan important perquè aquestes sessions plenàries tenguin una bona consecució que ha de regir un
plenari, lo seu seria formar una comissió i entre tots fer els reajustaments que consideréssim necessaris.
Per tant, el nostre vot, en el tercer punt, serà contrari. De totes formes i si prosperés, haurà de passar,
efectivament, pels filtres reglamentaris quant a informes tècnics previs a la publicació inicial. Gràcies.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Només vull comentar dues qüestions. La primera és una simple puntualització;
més que puntualització, matisació a les paraules de la senyora Carbonero. Bé, el primer que he de dir és
que en aquest ple tots hem tingut d'intervencions desafortunades, a vegades, tots. Ara bé, jo, respecte a
la comparació i el comentari que ha fet sobre l'alcalde anterior, he de dir que moltes vegades també
intervenia per moderar, per fer un paper de moderador. Tots hem vist que, a vegades, se'ns contestava
indegudament... a demanar que se'ns contestés bé. Tots hem vist, moltes vegades, que quan, amb una
certa prepotència, qualque regidor de l'equip de govern passava de tot o ens deia: “Ja li contestaré per
escrit”, ens donaven llargues, llavors, moltes vegades, els deia “que tinguessin un poc més de respecte
per l'oposició”. Ara bé, respect el que ha dit, però vull fer aquesta matisació perquè, en honor a la veritat,
crec que l'he de fer. I després he d'afegir que ni el que va passar l'altre dia —l'altre dia vull dir en el
darrer Ple—, ni el que ha passat fa un moment, estic segur que haguera passat si l'alcalde fos el senyor
de Sintas. Perquè el que va passar l'altre dia, i el que ha passat fa un moment, és que aquí un senyor
regidor d'Obres i Serveis que se'n va anar a mirar què hi havia... Perquè, clar, no havia fet res. La
documentació que ens dóna, que ens duu, acredita que no havia fet res. Se'n va a mirar què ha passat, i
té la sort que, per casualitat, el que sí que havia fet cosa és el director de Cultura, el que sí que havia fet
cosa... I ve aquí, al Ple, i ens dóna a entendre que tot açò s'ha fet per iniciativa seua, quan queda ben
clar que no s'hi ha fet, per iniciativa seva. I quan un ralla amb els diferents tècnics que han intervengut
queda ben clar. I vénen aquí al Ple i encara són incapaços de reconèixer que han de dir més la veritat,
que és la manera més light, més fina i més dolça de dir-ho. Jo li assegur que aquests espectacles no
passaven, perquè jo, cada vegada que vaig presentar una moció, que era evident que teníem la raó, no
donaven aquest espectacle partidista, de negar obertament la veritat. I açò crec que, almenys, s'ha de
valorar. Bé, i sobre allò darrer que ha dit la senyora Marquès, sobre les regles del joc, perquè ha rallat de
regles del joc... Ara se'n recorden de les regles del joc! Bé, en el darrer Ple ja van demostrar per on se
les passaven, les regles del joc. En el darrer Ple ja van demostrar el vertader tarannà que tenien quan es
van poder aprofitar d'una circumstància sobrevinguda! Perquè ara des del grup popular ens vénguin a
donar lliçons de fair play i de regles de joc! Bé, senzillament crec que haguera estat millor aprofitar una
altra ocasió per rallar de coses com regles de joc, després de l'ús que en van fer des del Grup Municipal
del Partit Popular al darrer Ple. Per açò, evidentment, que mantenim la moció tal qual i, a més a més,
com sempre, pensam que si hi ha res a dir és “que hem fet curt”. Gràcies.
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: Sí; moltes gràcies, Sr. Batle. Jo només vull afegir... amb açò de les
regles de joc. Hi ha normes escrites i normes que sempre s'han aplicat. O jo, almenys... Jo, farà vuit anys
que estic en aquesta casa; n'hi ha que en fa més. I, en tots aquests anys, jo mai havia vist no donar
paraules per al·lusions. Açò era una norma no escrita, com n'hi ha d'altres. I, bé, creim que els que l'han
rompuda són el Partit Popular amb el no... Amb dues coses, concretament: amb el no respectar el que
són les ponderacions dels vots quan hi falten persones, que açò també sempre s'havia fet; i després, no
donar una mínima paraula d'una frase a una persona que diu que s'ha sentit al·ludida. I açò, aquestes
normes no escrites, jo, per la meua part, i pel nostre grup, creim que existien. Moltes gràcies.
Intervé la Sra. Gomila Lluch: Nosaltres volem reiterar el que per a nosaltres és important, molt
important: les formes en què no diríem res respecte si ralla una vegada més o menys el batle, sempre
que sigui per informar. Podem entendre que el batle pot tenir una informació que, tal vegada, el regidor
corresponent que defensa el tema no té. I, per tant, podríem admetre que tancàs, o volgués tancar,
aquell tema que estan proposant en aquell moment amb una informació aclaridora; però, en cap cas, el
que va passar per exemple a l'altre Ple. Vull dir, on va eludir directament una persona de l'equip del PSM,
no cap dels quatre que esteim aquí, sinó del PSM, ja que no importa dir noms ni llinatges perquè la
descripció donava peu a saber exactament qui era. Sé cert que tots els que érem aquí dins, sense dir el
nom, van saber de qui rallàvem. Per tant, no importa dir si és en Pepito, si és na Maria... Sinó
senzillament la manera en què ho va descriure. O, per exemple, dient: “Vostè ara ralla de contradiccions i
després, en el primer punt, no ha intervengut”. Escolti, és que jo intervenc quan crec que he d'intervenir.
Per tant, si crec que no he d'intervenir, no intervenc. Per tant, vostè no me pot recriminar que no
intervengui. Per tant, jo crec que aquest tipus d'afirmació o d'afirmacions com aquesta són les que hem
d'evitar. Jo crec que entre tots ho intentarem. És cert que sempre, en qualque moment, tots podem tenir
un punt escapat, açò és ver; però pens que el batle, en aquest cas, que és el que dóna l'ordre o ralla de
mantenir l'ordre ha d'anar, fins i tot, tant o més alerta que no els altres. I, per tant, pensam que tot el
que es proposa aquí és perquè vagi millor. Pensam que fins ara no havia estat necessari plantejar-ho,
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senzillament, perquè totes aquestes coses anaven, més o manco, bé; i, per tant, no es donava peu a
aquest tipus de situacions. I, per tant, no era necessari modificar-ho ara urgentment. Però jo crec que
ara, en aquest moment, atès que en els darrers plens ha passat; crec que açò ho aclareix; crec que açò
dóna pau en segons quins aspectes i, per tant, crec que és molt positiu que sí que s'aprovi. Gràcies, Sr.
Batle.
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: Estic d'acord que... sí, hi ha unes normes escrites i unes altres normes
que no estan escrites i que s'han seguit. Però bé, a mi el que me sembla digne també és que ens aturem
a pensar la responsabilitat que tenim com a regidors i la responsabilitat que tenim d'assistir en els
plenaris... també hauria de ser tractat amb més cura. Jo ara ho diré en el sentit que, efectivament, si... A
mi el que me semblaria normal, me semblaria lògic, és que, pels motius que sigui, si qualsevol dels vinti-u que som aquí i que tenim assumit aquest compromís a dia d'avui de ser regidors d'aquesta
corporació, pels motius que sigui, si no podem venir, el més normal és que s'avisi prèviament i s'avisi
amb temps i forma. Jo també el que no consider que sigui ètic i que sigui de bones maneres, de bones
pràctiques i de bones formes, és que quan estiguem a punt de seure, de sobte, qualcú —com va passar
en el passat plenari, ens podem remetre en el passat plenari.... Es va demanar per una persona
específicament: “Ah, no, no no vindrà; no vindrà!”. Bé, ja està; idò, no vindrà. Però no me sembla que
açò seria la manera lògica de, també, mantenir un cert compromís i un cert rigor sobre l'assistència en el
Plenari. Simplement, vull deixar constància d'aquest fet i que açò és el que és la percepció també que es
va tenir des del grup del Partit Popular. Gràcies.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Jo només vull matisar açò darrer que acaba de dir, que no seré jo qui jutgi els
motius d'inassistència d'una regidora o un regidor que en un moment donat en un ple... No entraré jo, jo
no entraré a jutjar-los. Per descomptat que jo fa... i el meu company, com a regidors, jo he vingut a tots
els plens ordinaris que s'han fet durant dues legislatures fins a dia d'avui, estigués bé o malament.
M'explic? Ara bé, ja que ha fet aquesta matisació, vull que tengui en compte que el rècord absolut
d'inassistències, però absolut; absolut, exageradíssim i ostensible... Si vostè agafa les actes de la
legislatura anterior i es mira les absències —i no rall de justificades—, pertanyen al Partit Popular o als
regidors que ja no eren del Partit Popular però que van seure bastant en aquesta sala, que van seure en
aquesta sala gràcies a les llistes que va fer el Partit Popular. Només açò: que tenguin en compte allò que
diuen, sap, de “el tejado propio —i que és de vidre—, teniendo...”... tirar pedretes al del vesí... Perquè el
rècord absolut... Agafin les actes de la legislatura anterior i comprovaran qui el té, de tot el que he dit.
Acord
Es passa a la votació separada dels tres punts de la moció.
En la votació del primer punt de la moció, s'aprova per unanimitat (20 vots dels membres presents).
En la votació del segon punt de la moció, s'aprova per unanimitat (20 vots dels membres presents).
En la votació del tercer punt esmenat de la moció (esmenat de viva veu pel Grup Municipal Unió des
Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM))), en què la Sra. Joana Gomila Lluch no vota per mantenir la
ponderació de vot; per deu (10) vots a favor, els de la Sra. Pilar CARBONERO SÁNCHEZ, del Sr. Jaume
FLORIT MOLL, de la Sra. Maria CABRISAS PONS, del Sr. José MOLL MASSANET, de la Sra. Noemí CAMPS
VILLALONGA, del Sr. Josep JUANEDA MERCADAL, del Sr. Magí MUÑOZ GENER, del Sr. Josep MASCARÓ
MARQUÈS, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS; i nou (9) vots en contra, els de la
Sra. Francisca MARQUÈS TALTAVULL, de la Sra. Inmaculada GONZÁLEZ CASADO, de la Sra. María Teresa
TORRENT PALLICER, del Sr. Pedro GENER PONS, de la Sra. Juana María PONS TORRES, de la Sra. María
Auxiliadora PONS SABATER, del Sr. Lorenzo COLL DE ARREDONDO, de la Sra. María Esperanza JUANEDA
SALORD i del Sr. Alcalde, s'acorda aprovar el tercer punt esmenat de la moció del Grup Municipal d'UPCM.
8. Moció del Grup Municipal UPCM relativa a instar la posada en funcionament del servei de
recollida d'aliments en establiments del ram de l'alimentació i l'hosteleria, i la seva distribució
(exp. 2015/000259)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'UPCM (amb registre d'entrada núm. 000430 de dia 9
de gener de 2015) que, després d'haver-ne aprovat la urgència, va ser dictaminada a la Comissió
Informativa de Cultura, Esports i Comerç, que va tenir lloc el dia 9 de gener de 2015, amb 1 vot a favor
(1 UPCM) i 6 reserves de vot (3 PP, 2 PSOE i 1 PSM), i que, traduïda al català, diu:
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El Sr. Agustí Anglada, que té una dilatada experiència de gestió i participació en entitats altruistes sense
ànim de lucre que ajuden persones que travessen situacions de necessitat, ha visitat l'alcalde i
representants de tots els grups polítics municipals per sol·licitar la col·laboració de l'Ajuntament de
Ciutadella per a organitzar un servei de recollida d'aliments en establiments del ram de l'alimentació i
l’hoteleria, i la seva distribució entre els que ho necessiten.
Aquesta recollida i distribució d'aliments es realitzaria a través de voluntariat, i l'Ajuntament hi donaria
suport i l’assessoraria a través de l'Àrea de Serveis Socials.
Raons per les quals Unió des Poble de Ciutadella de Menorca presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella
la moció següent:
Instar l'equip de govern a programar com més prest millor una reunió amb el Sr. Agustí Anglada, les
entitats implicades i els representants de tots els grups polítics municipals per a facilitar la posada en
funcionament d'aquest servei i concretar en què pot consistir la col·laboració de l'Ajuntament, així com
avaluar la conveniència de crear una comissió a aquest efecte.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que llegeix la moció.
Intervé el Sr. Muñoz Gener: Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Des del grup municipal del PSM Més per Menorca
farem un vot favorable en aquesta moció perquè consideram que les actuacions encaminades a millorar
el benestar dels ciutadans són positives i han de ser tingudes en compte per aquest ajuntament, perquè
l'atenció a les persones ha de ser el primer i, especialment, l'atenció cap a aquelles persones més
vulnerables. Malauradament, la situació econòmica real de moltes famílies no és la que ens conten o ens
volen fer creure alguns governants d'administracions superiors. La situació real és que, encara, al nostre
municipi, desenes i desenes de famílies depenen d'ajuda externa per cobrir una necessitat tan bàsica com
és l'alimentació. Ajuda que arriba des de diverses fonts: de part de l'Ajuntament, que no pot assolir la
cobertura del cent per cent, de les necessitats existents al municipi; de part de les entitats socials, com
Càrites o Creu Roja; de part de les associacions, com, per exemple, l'Associació de Vesins Sa Colàrsega;
a part de multituds de persones a títol individual que donen recursos i temps de forma altruista. Cal dir
que la feina en xarxa que es fa en l'àmbit municipal, de coordinació entre l'Administració i entitats, la
consideram molt positiva. Així mateix, la cobertura d'aquesta necessitat és un dels temes que més hem
tractat des del Consell d'Acció Social en diverses propostes fent campanyes a centres educatius, entitats
que han organitzat concerts a canvi d'aliments, etcètera, etcètera. S'ha de dir que quan s'ha demanat
col·laboració ciutadana la resposta sempre ha estat molt generosa, emperò no podem dependre
constantment de la resposta ciutadana. Hem trobat a faltar en aquesta greu crisi econòmica una resposta
del Govern central, i també per part del Govern autonòmic, molt més contundent per atendre les
necessitats més bàsiques dels ciutadans. El suport que s'ha donat als serveis socials municipals ha estat
baixíssim. De fet, fins i tot es volien suprimir -com sabem per la Llei Montoro, de la qual hem rallat
diverses vegades en aquest plenari- la majoria de competències dels serveis socials municipals. Des del
PSM donarem suport a aquesta moció, que parteix des del voluntariat i des de persones que treballen per
millorar el benestar dels seus conciutadans, com és, en aquest cas, aquesta iniciativa que impulsà el Sr.
Agustí Anglada. Perquè des del PSM creim en aquesta manera de fer feina en xarxa i conjuntament amb
els ciutadans, escoltant les necessitats i les seues propostes, i també donant-hi resposta. Moltes gràcies,
Sr. Alcalde.
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: Moltes gràcies, Sr. Batle. El nostre vot, el vot del grup municipal del
Partit Popular, també serà favorable en aquesta proposta que presenta UPCM. I, des de l'Àrea de Serveis
Socials, de la qual som regidora, veurem si podem ajudar a minvar aquests moments tan complicats que
viuen algunes famílies que resideixen a Ciutadella. Comptau amb nosaltres. Gràcies.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Sí, només per agrair a tots els grups el vot favorable. I, per cert, abans, m'he
oblidat de les diferents mocions en què hi ha hagut vots favorables, d'agrair-los. Bé, que els tingueu per
agraïts; que se m'havia passat. Gràcies.
Acord
Es passa la moció a votació, que s'aprova per unanimitat (20 vots dels membres presents).
9. Precs i preguntes
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Precs:
1. Prec del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 9-01-2015, amb registre d'entrada
núm. 000368 de 9-01-2015, sobre la Xarxa d'Empreses Solidàries, que, literalment copiat, diu:
“D'acord amb l'article 68.6 del Reglament orgànic municipal, el grup municipal del PSM Més per Menorca
presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella el prec següent:
ASSUMPTE: Pregam que s'informi sobre el desplegament realitzat i el funcionament de la
Xarxa d'Empreses Solidàries
Atès que al Plenari del 14-11-2013 l'equip de govern va portar a aprovació una proposta de creació d'una
xarxa d'empreses solidàries, proposta que va ser aprovada per unanimitat;
Atès que l'esmentada xarxa havia de servir per aglutinar les distintes empreses del municipi que
ofereixen un tracte especial als col·lectius de persones més desafavorides i que, d'una manera o altra,
col·laboren amb els serveis socials municipals per millorar la qualitat de vida que diversos col·lectius
tenen dificultats per assolir;
Atès que la iniciativa havia de suposar la suma d'esforços entre l'administració municipal i el sector privat
de Ciutadella;
Atès que des del PSM Més per Menorca vam donar suport a la iniciativa perquè la mesura havia de
suposar donar forma a col·laboracions que ja es venien realitzant fins en aquell moment, i que podria
servir d'estímul per a incrementar el gruix de comerços solidaris existents al municipi, que, de forma
puntual o permanent, faciliten recursos d'algun tipus a l'Ajuntament per alleugerir les encara grans
necessitats socials existents;
Per tot això, el grup Municipal del PSM presenta al Ple el prec següent:
Pregam que s'informi sobre el desplegament realitzat i el funcionament de la Xarxa d'Empreses
Solidàries, i concretament sobre:
–

Quina ha estat la difusió que s'ha realitzat a les empreses del municipi per tal d'implantar la
Xarxa i quin calendari s'ha seguit; així com quins contactes s'han tingut, si és el cas, amb les
distintes associacions empresarials (PIME, CAEB, Ciutadella Antiga...) per a comptar amb la seva
participació i quina ha estat la seva col·laboració.

–

Quin protocol se segueix per formalitzar l'adhesió a la Xarxa, amb quin reglament intern es
compta, i quin protocol se segueix perquè la informació sobre aquests recursos solidaris pugui
arribar als col·lectius que ho necessiten.

–

Quantes empreses s'han adherit a la xarxa, de forma puntual o permanent, i quantes persones
aproximadament se n'han pogut beneficiar.

–

Quin sistema s'ha previst perquè els ciutadans puguin identificar les empreses que formen part
de la Xarxa d'Empreses Solidàries.

–

Quina valoració fa l'equip de govern sobre el desplegament i el funcionament de la Xarxa.”

Intervé el Sr. Muñoz Gener, que llegeix íntegrament el prec.
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: Gràcies, Sr. Batle. Concretament i contestant els diferents punts que
vostè esmenta en el seu prec, li diré que no s'ha fet una difusió en l'àmbit d'associacions empresarials. Sí
que s'han reafirmat convenis, que estan pendents encara de signar amb les diferents òptiques que ens
ofereixen la seua col·laboració; també amb les empreses que col·laboren amb els horts urbans. A
destacar i com a novetat, hem seguit amb el contacte amb l'empresa Mercadona, que ens segueix donant
aquests 1.000 quilos d'aliments. S'ha fet un contacte, molt especial i molt interessant, amb l'Escola de
Turisme en el sentit que, a través de l'Àrea de Serveis Socials se li deriva gent cap a cursos d'idiomes i
formació professional cap allà, que estan becats per aquesta escola. També dir que hi ha hagut accions
que no han prosperat, tristament. Dia 13 de maig es va enviar una carta des de Batlia a tot un llistat de
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supermercats de Ciutadella i se'ls va convocar a una reunió al final de maig, amb l'objectiu d'establir
llaços i d'establir contactes per integrar-los dins aquesta xarxa d'empreses. La reunió estava proposada
per a dia 27 de maig, a les 20 hores, i no s'hi va presentar ningú. I açò que es va fer, com es fa sempre,
una notificació, i la convidada amb una carta signada específicament amb un requeriment molt
específic... Bé, li proposam també la seua incorporació a la xarxa d'empreses col·laboradores solidàries i
allò trist és que no va aparèixer ningú. El protocol que se segueix bàsicament no està establert en un
reglament; no està en un reglament, encara. I el protocol que se segueix, vull dir, simplement és a
mesura que tenim una demanda específica de qualque persona que va als Serveis Socials, se'l deriva al
que, en aquests moments, tenim. Ens hagués agradat ampliar-la amb altres tipus d'empreses, però açò
no ha estat possible. Sí que consideram positiu, per exemple, el contacte que s'ha fet amb l'Escola de
Turisme; sí que el valoram d'una manera molt especial, perquè existeix una coordinació constant amb
l'Àrea i, hi ha hagut un... No li sé especificar el nombre de persones; però bé, li puc passar per escrit
perfectament quants usuaris de Serveis Socials s'han beneficiat d'aquestes beques i d'aquests cursos
d'idiomes que els han servit en el camp professional. No sé si he contestat.... a tot el que havia demanat.
Intervé el Sr. Muñoz Gener: Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Bé, és cert que hi ha algunes coses que ja
existien. Vull dir, el tema dels convenis amb les òptiques ja... ja aquest ajuntament ja els atenia quan hi
havia alguna necessitat. Sí que és cert que tal vegada en l'àmbit dels empresaris tal vegada hagués estat
bé fer una reunió amb les diferents associacions empresarials, perquè, ja que es tracta d'una xarxa
d'empreses solidàries... Bé, pensàvem que, tal vegada aquest contacte, amb les associacions
empresarials s'hauria tingut. Sembla lògic que, si tu vols posar en marxa una iniciativa amb les
empreses, t'hi posi en contacte amb quasi totes les empreses. Perquè, clar, tal vegada les farmàcies... No
sé jo quin contacte hi ha hagut amb les farmàcies a l'hora de dir si volem col·laborar amb qualque tipus
de col·laboració puntual, amb qualque necessitat que hi hagués a Serveis Socials. O, per exemple, les
llibreries amb recursos pedagògics per als al·lots... No ho sé, quina ha estat aquesta relació; però, bé. I
està molt bé que n'hi hagi alguns que s'hi han adherit, per exemple. Hi ha el que comentau de l'Escola de
Turisme, que es veu que sí que hi ha diferents alumnes becats; però també és cert —per informació que
tenim del Parlament que vam demanar sobre l'escola de Turisme— que una de les propostes seues per
anar a l'espai que els va donar, i que havia de tenir l'Ajuntament, era que donaria beques. Vull dir,
tampoc no ha estat una iniciativa —supòs— que ve arran de la Xarxa d'Empreses Solidàries, sinó que ells
mateixos quan ja van anar al Parlament; i dir que volien aquest espai, van dir que oferirien beques. Vull
dir que tampoc no és una iniciativa —diríem— en relació amb aquesta xarxa, sinó que açò ja venia
d'abans. I després també, en relació amb el Mercadona, vam mirar-ne el web i el Mercadona, per tots els
municipis on és, fa una aportació d'aliments. Vull dir que tampoc no és una iniciativa —supòs—que estigui
extraordinària en relació amb la Xarxa d'Empreses Solidàries. Però bé, sí que és cert que, tot açò,
benvingut sigui. Tot açò suma. Tot açò suma. Però sí que trobam que hi falta molta difusió, hi falta molta
difusió, hi falta molt de contacte amb totes les empreses, hi falta també un reglament que digui
exactament com funcionarà. Perquè, tal vegada, les necessitats que detectin els tècnics, sí que és cert
que aquestes necessitats es presta a, tal vegada, dir: “Mira, tenim aquest grup d'empreses que
s'ofereixen a donar aquest tipus de recursos.” Idò, després els tècnics saben que comptam amb aquests
recursos. Tal vegada es fes a partir d'aquí, si els tècnics saben quin és el protocol, tal vegada podríem
donar-li més sentit a tot açò. Moltes gràcies.
2. Prec del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 9-01-2015, amb registre d'entrada
núm. 00369 de 9-01-2015, sobre que s'informi sobre les distintes gestions efectuades en
relació amb la promoció d'habitatges sa Galera:
Intervé el Sr. Muñoz Gener: Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Ja fa alguns anys, la regidora de Serveis Socials,
quan era Antònia Gener del Partit Popular, va signar un conveni entre l'Ajuntament i la promotora dels
habitatges de sa Galera, ubicats al carrer Orient, a la cantonada amb el Camí de Maó. En aquest conveni
s'havia d'incrementar l'oferta d'habitatges amb un lloguer social al municipi, als quals, els serveis socials
municipals hi podrien intervenir amb la derivació d'alguns usuaris en un percentatge d'aquests
habitatges; per la qual cosa, aquesta promoció d'habitatges va quedar exempta de pagar l'impost de
construcció d'aquest ajuntament. El 2011 aquesta promoció va rebre l'autorització per oferir-se com a
habitatges de protecció oficial. De fet, jo, de quan era regidor de Serveis Socials, sé que va venir just
quan s'acabava el mandat; i, de fet, en el traspàs d'informació de l'Àrea, ja ho vam dir, que aquest tema
estava obert i que s'havia d'enllestir. Des del grup municipal del PSM Més per Menorca, durant aquest
mandant hem demanat en diverses ocasions sobre el compliment de l'esmentat conveni, ho hem
sol·licitat en diverses comissions informatives de Serveis Socials. A la Comissió Informativa de dia 7 de
febrer del 2013 no vam poder obtenir resposta, i, per tant, vam tornar a demanar-ho a la de dia 4 d'abril
de 2013; i la regidora de Serveis Socials ens va respondre que havia sol·licitat a Policia Local un informe
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sobre si tots els pisos estaven ocupats, que es reuniria amb el promotor des d'aquesta promoció
d'habitatges i des del PSM vam insistir a conèixer quin ús social s'havia donat a aquests habitatges
durant un any i mig. A la Comissió informativa de dia 5 de juny d'aquest any passat, del 2014, vam
tornar a demanar sobre les gestions efectuades; i la resposta va ser que des de Policia Local s'havia
comprovat que la majoria d'habitatges estaven ocupats, i que, per tant, es considerava que s'hauria de
fer la reclamació oportuna i que aquesta podria acabar en un contenciós. Ja han passat gairebé quatre
anys des que el conveni hauria d'haver tingut uns beneficis socials per als ciutadans que tenen dificultats
d'accés a l'habitatge, i és per açò que avui, des del grup municipal del PSM, duim aquest prec demanant
algunes qüestions. Pregam que s'informi sobre les gestions efectuades en relació amb el conveni de la
promoció d'habitatges sa Galera, i concretament sobre: les reunions mantingudes amb els promotors dels
habitatges, els informes tècnics i jurídics amb què es compta sobre l'incompliment d'aquest conveni, les
gestions polítiques realitzades per fer complir el conveni o per recuperar els imposts municipals que es
van eximir, i quina valoració política en fa l'equip de govern. Moltes gràcies, Sr. Alcalde.
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: Moltes gràcies, Sr. Batle. Referent a les reunions mantingudes amb els
promotors dels habitatges —cap—, els informes tècnics i jurídics amb què es compta sobre
l'incompliment del conveni és aquest, el de Policia. Es va demanar una primera revisió per part de
Secretaria. Després vam derivar aquest expedient —perquè vam veure que era un tema econòmic— cap
a Intervenció. L'interventor, en aquests moments està de vacances; no he pogut rescatar aquest
expedient; però bé, el té ell i el té present. Vull dir que li vaig recordant de tant en tant que seria bo que
el revisés, per veure de quina manera podríem reclamar. El que sí és cert és que des de Serveis Socials
no s'hi ha derivat cap família. Els preus dels habitatges... Els lloguers roden entre quatre-cents i quatrecents vuitanta euros, fet que fa totalment inviable que des de Serveis Socials nosaltres tinguem un perfil
d'usuari que puguem derivar cap a aquest tipus de pisos. Evidentment, els usuaris de Serveis Socials ja
tenen pisos concertats i a un preu molt més baix; per tant, no hi ha cas que els derivem cap allà, perquè
no seria una millora amb el preu. Sí que, amb l'informe de Policia, vam poder comprovar que tots i cada
un dels habitatges estaven ocupats. Per tant, amb la «hipotètica» possibilitat que haguéssim pogut fer
una reclamació, una petició, entendríem que l'haguessin feta en aquell moment concret en què vam fer la
revisió i vam veure que, efectivament, els pisos estan ocupats, aquesta demanda no podria haver estat
atesa. Però bé, jo del que vull estar molt segura és que realment podem iniciar accions per poder
recuperar aquesta condonació que vam fer de l'ICIO, perquè consider que no va ser una decisió
encertada fer i subscriure aquest tipus de conveni. Consider...
Intervé el Sr. Muñoz Gener: Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Sí que és cert que, en relació amb els habitatges
de protecció oficial, els paràmetres que hi ha en segons quines condicions, la veritat és que en el mercat
de lloguer hi ha més facilitat, tal vegada, que els paràmetres que estan marcats. El que tal vegada
hauríem de demanar al Govern Balear és que revisi la política d'habitatge també. Perquè, tal vegada, per
accedir a segons quins habitatges de protecció oficial els preus és que... els ciutadans, vull dir, cerquen
les ofertes millors. I, mirant i comparant, és cert que tal vegada aquests habitatges són cars, els lloguers.
Sí que és cert, emperò, que tal vegada aquí, l'Ajuntament, hi està perdent doblers... Vull dir que...
perquè nosaltres tenim un impost, que a aquesta gent se la va eximir, i s'haurien de fer actuacions per
veure com podem recuperar aquests doblers. I, en relació amb l'empresa, sí que és cert que tal vegada
també se'ls hagués pogut convocar i veure aquesta gent què fiaven. Perquè amb quatre anys que hi ha
un conveni signat i que no els hem convocat i no els hem assegut, i de dir: “A veure, què està passant
amb aquest tema?”. Bé, ens sembla un poc de deixadesa sobre aquest tema. Moltes gràcies.
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: El meu propòsit...; però bé, i sigui el que sigui el que el tècnic informi
referent a aquest tema, sobre la possibilitat de recuperació que jo esper que hi sigui, d'aquest impost...
Vull dir que vostè serà informat, com la resta de l'oposició, en referència al plantejament tècnic que
s'hagi fet en aquest sentit; o veure de quina manera podem recuperar aquesta... el que vam deixar de
cobrar, no? Vull dir que... Però bé, abans de contactar amb el promotor, jo també el que volia tenir molt
clar era de quina manera se'l podia pressionar i tenir l'opinió tècnica amb base per reclamar-li el que li
has de reclamar. Vull dir que, també, reunir-me amb ell per reunir-me, no considerava que fos el més
adient.
3. Prec del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 9-01-2015, amb registre d'entrada
núm. 000370 de 9-01-2015, sobre consultar el Reglament orgànic municipal (ROM) al web de
l'Ajuntament, que, copiat literalment, diu:
«D'acord amb l'article 68.6 del Reglament orgànic municipal, el grup municipal del PSM Més per Menorca
presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella el prec següent:

31

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament

ASSUMPTE: Pregam que es pugui consultar el Reglament orgànic municipal al web de
l'Ajuntament
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, en l'exercici de la seva potestat reglamentària i d'autoorganització,
té reglamentada la seva pròpia organització del Règim de Funcionament de l'Administració Municipal;
Atès que el Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Ciutadella, publicat al BOCAIB del 2-05-96,
entre d'altres, ordena: els drets i deures dels membres de la corporació; les atribucions de l'alcalde/essa;
les atribucions del Ple; el funcionament del Ple; l'organització de les comissions informatives; el Registre
de Documents; la publicitat i constància dels actes i acords; la responsabilitat de l'entitat local; els drets i
deures dels veïns; la informació i participació ciutadana...;
Atès que diversos ciutadans ens han demanat que es faciliti des de l'Ajuntament la consulta del
Reglament orgànic municipal,
Per tot això, el grup municipal del PSM Més per Menorca presenta al Ple el prec següent:
Pregam que estigui disponible al lloc web municipal el Reglament orgànic municipal.»
Intervé el Sr. Muñoz Gener: Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Aquest prec era perquè es posés al web el
Reglament orgànic municipal. Ja està disponible. Ja l'hem vist. Vull dir que agrairíem açò: l'acció tan
ràpida. Esperem que el 2015 ens dugui accions més ràpides en molts altres temes. I, bé, agrair aquesta
immediatesa. Moltes gràcies.
4. Prec del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 9-01-2015, amb registre d'entrada
núm. 000371 de 9-01-2015, sobre el fet que s'informi dels motius pels quals encara no han
rebut còpia del Reglament que està en vigència del Servei Municipal de Menjar a Domicili:
Intervé el Sr. Muñoz Gener: Moltes gràcies, Sr. Alcalde. El passat 2 de desembre del 2013, des del grup
municipal del PSM Més per Menorca, vam sol·licitar, per mitjà d'instància —la tenim aquí—, una còpia del
Reglament vigent del Servei Municipal de Menjar a Domicili. Més d'un any després, encara no hem tingut
cap tipus de resposta. Almanco avui migdia, a les dues passades, hem rebut un correu electrònic i se'ns
informava que el Reglament vigent era un reglament de l'any 2004 i que s'ha d'actualitzar perquè fa
referència al servei que es venia oferint des del Patronat de l'Hospital. I, bé, sí que volíem comentar que
aquí pensam que aquest tema... Nosaltres ja els vam fer la instància un poc per posar en evidència que
era un tema que no estava al dia. Nosaltres, amb el traspàs d'informació —que tenc el document aquí,
m'ho he mirat, per si de cas no sigui que nosaltres ens hagem pensat una cosa que no era, i ho he
revisat—, en els dos fulls i mig, que vaig passar al senyor Llorenç Coll quan era regidor de Serveis Socials
—en el traspàs a la carpeta d'informació de Serveis Socials—, en el tercer punt, hi havia el punt del
Reglament de Servei de Menjar a Domicili; i li vam deixar escrit: hem canviat d'empresa, ja no ho fa el
Patronat de l'Hospital perquè només podia servir trenta menús diaris i vam gestionar-ho a través de la
Fundació de Discapacitats amb el servei d'àpats social, perquè en podem oferir quaranta-cinc, que era la
demanda que teníem en aquell moment. O quarantes... o...., o sentanta-cinc, ara ja; en aquell moment
era quaranta-cinc. Perfecte, si és setanta-cinc. Açò vol dir que el servei... El canvi que vam fer en aquell
moment des de Serveis Socials ha estat positiu. Per tant, podem donar la cobertura. Però sí que és cert
que ja ho dèiem en aquell moment. Jo record en el full que els vaig preparar, els ho vaig deixar ben
clarament escrit. Per tant, jo no sé en aquests quatre anys, no sé si és que el paper que els vaig
preparar... Ja sé que va fer cinc mesos vostè, o sis mesos, però sí que és cert que el paper, tal vegada,
l'hagués pogut donar a un altre si no estava la feina feta! Perquè vam posar tal qual: «el Servei de
Menjar a Domicili, una volta s'ha adjudicat per dos anys a la Fundació per a Persones amb Discapacitat,
cal dir que es comptés amb un nou reglament de Menjar a Domicili tenint en compte els requisits que
s'han inclòs al nou contracte». Per tant, vull dir, bé, em sap greu... A vegades un fa la feina amb la bona
voluntat que qualcú s'ho llegirà i qualcú ho tindrà en compte. I, bé, veim que tal vegada han passat
aquests quatre anys i... no sé si ha valgut gaire la pena. Moltes gràcies, Sr. Alcalde.
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: Molt bé. La instància, si duia data del 2 de desembre de 2013, la vaig
rebre jo... I els papers a jo me cremen, i tot d'una la vaig passar a la directora de l'Àrea. Sí que hi ha
hagut altres prioritats i hi ha hagut un dia a dia molt intens, i sí que era d'aquelles coses que ella tenia en
la recámara, però que no acabava de fer. La veritat és aquesta. Quan es va fer la petició, vam veure que
aquest reglament, efectivament, estava obsolet perquè feia aquestes referències al Patronat de l'Hospital
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Municipal... I, bé, vam acordar que realment s'havia de canviar. Hem reprès tot l'engranatge per... de
quina manera, qui el feia, com el fèiem, de quina manera l'estructuràvem. Hi ha haver un poc de debat
en el sentit que, pel fet de ser un servei que és públic, si era necessari, ja que l' externalizàvem i ja no
l'oferíem nosaltres com a ajuntament —encara que l'oferís el Patronat—, si era necessari aquest
reglament. Al final hem resolt que, independentment de si era necessari o no aquest reglament per al
funcionament d'aquest servei, vam pensar que era una bona cosa per a l'usuari. I a nosaltres també, com
a administració, ens donava més seguretat per oferir-lo i per donar-lo; i, per tant, vam optar per fer-lo. I
d'aquest reglament vostès n'han rebut còpia avui migdia; esperam les seues aportacions i, una volta
estiguin fetes les aportacions, passaria als Serveis Jurídics per a la seua revisió; i, bé, i no hi hauria cap
problema en aquest sentit.
Intervé el Sr. Muñoz Gener: Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Primer de tot dir que si la instància li va venir a
les mans i la va donar a la directora de l'Àrea o a la responsable de l'Àrea... No sé, jo, per exemple, quan
era regidor i me venia una instància, la delegava però intentava saber a veure què havia passat amb
aquell tema. El que no pot ser és dir: «Pas la instància al director o a la directora i, tal vegada, ja veurem
si ha resolt tot sol». Vull dir que, amb les coses, hi hem de fer un seguiment...
La Sra. Marquès Taltavull diu: Sí.
El Sr. Muñoz Gener continua: I també és cert que hem rebut el Reglament, a la proposta del Reglament
nosaltres hi farem esmenes; és a dir..., bé, esmenes... o farem aportacions, ens ho mirarem; ho hem
rebut avui migdia; encara no he tingut temps; no ens ho hem pogut mirar. I també dir que jo crec que
amb aquests quatre anys ens ha anat bé; ens ha anat bé perquè no hem tingut cap queixa del servei.
Cap queixa, allò de dir «que hem tingut qualque cosa preocupant que ens hagués afectat». Perquè si ens
hagués afectat amb un reglament que no teníem després per on agafar-nos, jo crec que aquí tenim un
problema! Perquè el reglament vigent de Servei de Menjar a Domicili no s'adapta al que és la realitat
actual del Servei. Per tant, jo crec que aquí el Reglament especifica ben clar quins són un poc els usuaris,
quin és el procediment que té els usuaris; per tant, aquí el Reglament que tenim vigent durant aquests
quatre anys, jo crec que ens ha anat bé, sincerament perquè no hem tingut cap problema...
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: Bé...
El Sr. Muñoz Gener continua: però, bé, esperem que ara tot açò ho puguem aclarir. Moltes gràcies.
La Sra. Marquès Taltavull diu: Jo quan li he dit que ho havia deixat en mans de la directora de l'Àrea, no
he volgut dir que m'hagués despreocupat del tema. Jo el que li he volgut dir és que tan prest com vostès
van fer la petició i, com tan prest vostès van fer la precisió, i me va arribar a les meues mans, jo vaig fer
el possible per adreçar-lo a la persona que ho havia d'estructurar. En referència al fet que ens ha anat bé
i tot açò, i que ho ha dit amb un to un poc irònic —o tal vegada és la meua percepció—, dir-li que
l'empresa que ha oferit aquest servei ha anat a un concurs; aquest concurs tenia un plec de clàusules
tècniques i administratives i el que s'ha fet, encara... No, però... És que no sé...No... Ja ho sé, però... És
que s'ha fet un seguiment d'aquest servei, també! Vull dir que s'ha fet un seguiment acurat d'aquest
servei. I, a dia d'avui, és un servei que està contractat i que té una capacitat per a setanta-cinc
persones; el mes de desembre eren quaranta-vuit les persones que se'n beneficiaven i que en feien ús; el
gener de 2015 va baixar de quaranta-vuit a quaranta-quatre i les baixes van ser: una per ingrés a un
centre residencial, una altra perquè tenia una afectació que va millorar, ja no va ser necessari l'ús del
Servei; una altra va ser una defunció i una altra va ser perquè el Servei no li va agradar i va optar per un
altre tipus de servei. Però, bé, el fet que no hi hagués reglament no significa que nosaltres haguéssim
abandonat el Servei, sinó que en teníem cura, i en feim un seguiment perquè els usuaris de Serveis
Socials i els usuaris del Menjar a Domicili, a nosaltres, ens importen, com no podria ser d'altra manera.
5. Prec del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 9-01-2015, amb registre d'entrada
núm. 000372 de 9-01-2015, sobre plaques identificadores del carrer de Canonge Moll, que,
copiat literalment, diu:
«D'acord amb l'article 68.6 del Reglament orgànic municipal, el grup municipal del PSM Més per Menorca
presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella el prec següent:
ASSUMPTE: Pregam que s'instal·lin les plaques identificadores del carrer Canonge Moll
Atès que al final del proppassat 2014 l'Ajuntament ha recordat, amb una exposició al vestíbul de la casa
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consistorial, el bicentenari del naixement del canonge Josep Moll Marquès (18 de desembre de 1814 – 30
de gener de 1894);
Atès que el canonge Josep Moll Marquès va llegar els seus béns a l'Hospital Municipal i la seva casa del
carrer del Bisbe fou seu de l'Ajuntament fins que es traslladà a la plaça des Born;
Atès que amb els béns llegats es va poder realitzar una important reforma arquitectònica a l'Hospital
Municipal, actualment residència geriàtrica municipal;
Atès que l'Ajuntament el nomenà fill il·lustre de la ciutat i també dedicà un carrer a la seva memòria,
carrer que es troba situat en un dels laterals del Geriàtric Municipal, que dóna a la plaça de Sant Antoni;
Per tot això, el grup municipal del PSM Més per Menorca presenta al Ple el prec següent:
Pregam que s'instal·lin les plaques identificadores del carrer Canonge Moll, ja que no n'hi ha cap.»
Intervé el Sr. Muñoz Gener, que llig el prec.
Intervé la Sra. Pons Sabater: Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, tenen raó; hem constatat que les plaques, en el
carrer, no hi són; no sé si amb motiu d'haver fet obres a la façana aquí on hi havia les plaques es devien
llevar i no es devien tornar a posar... Bé, dir-los que ho posarem en marxa i que les hi tornarem a
col·locar tant prest com puguem.
6. Prec del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 8-01-2015, amb registre d'entrada
núm. 000511 de 12-01-2015, sobre la convocatòria del Consell de Ciutat que, copiat literalment,
diu:
«D'acord amb l'article 68.6 del Reglament orgànic municipal, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca
presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella el prec següent.
ASSUMPTE: CONVOCAR EL CONSELL DE CIUTAT
Tal com diu el Reglament de participació ciutadana en l'article 24, el Consell de Ciutat és «l'òrgan més
ampli de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten la globalitat de la ciutat, que té per
objectiu debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals».
El Consell de Ciutat hauria de tenir una participació molt més activa en la política municipal, ja que, com
segueix en el mateix article, «la finalitat... és assistir els poders públics municipals i implicar de la millor
manera possible el conjunt dels agents institucionals i individuals de la ciutat».
Entre les funcions principals del Consell de Ciutat, aquest ha d'«assessorar l'Ajuntament en la definició de
les grans línies de la política i la gestió municipal».
En aquest cas, aquest equip de govern no ha demostrat tenir cap tipus de línia política i/o gestió, i menys
haver-la consensuat amb els ciutadans.
Una altra funció establerta és: «Conèixer i debatre els projectes estratègics de Ciutadella». Per a
nosaltres és important que els grans projectes estratègics del municipi siguin elaborats amb la
participació ciutadana, i l'òrgan competent és el Consell de Ciutat.
Per altra banda, «conèixer els criteris principals del pressupost municipal i fer el seguiment dels principals
programes d'actuació municipal». Una altra acció imprescindible per a fer una gestió des dels ciutadans i
per als ciutadans.
I així, les altres funcions que té encomanades el Consell de Ciutat són:
«Actuar com a garantia de la participació dels diferents interlocutors socials en l'anàlisi i les propostes
sobre assumptes de caràcter social i econòmic».
«Promoure accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la
qualitat de vida de la ciutadania.»
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«Donar suport als consells municipals i a altres òrgans de participació, i conèixer-ne les conclusions,
iniciatives i deliberacions.»
«Informar de les consultes populars que es vulguin fer a instàncies de l'Ajuntament.»
I finalment, «debatre altres temes que li siguin encomanats per l'alcalde o pel Ple de l'Ajuntament.»
Però cap d'aquestes funcions es duien a terme pel Consell de Ciutat, per dues raons, principalment,
perquè no es convoca i perquè aquest equip de govern demostra no creure en aquest tipus de gestió.
Des del PSM Més per Menorca, creim que durant aquesta legislatura s'han pres decisions prou importants
per al municipi, raons prou justificades com per convocar aquest òrgan en les sessions que estan
establertes. És el cas de l'ús del palau Can Saura Miret, on, sense cap tipus de consens, han decidit
prendre una decisió, de moment sense saber què en pensa el municipi, i no només del palau sinó de tota
la planificació cultural de Ciutadella. O també l'estació d'autobusos, on ni tan sols el mateix equip de
govern ha sabut tenir una mateixa idea del que es volia fer.
Com és el cas també dels pressupostos, la participació ciutadana ha estat mínima, per no dir nul·la.
Podríem posar molts més exemples de les decisions que s'han pres sense fer ús d'un òrgan que té la
potestat de participar activament en la política municipal.
Tal com diu l'article 35 del mateix reglament, el plenari del Consell de Ciutat està format per tots els
grups polítics, consells municipals, representants de les associacions de veïns, representants de les
associacions empresarials, representants del tercer sector, etc., el qual ha de ser convocat en sessió
ordinària cada sis mesos, a part de les convocatòries de les sessions extraordinàries. En cap dels dos
casos l'equip de govern ha convocat el Consell de Ciutat.
És per tot açò que des del PSM Més per Menorca presentam el prec següent:
Que l'equip de govern convoqui el Consell de Ciutat en els terminis que així ho indiquen en el
Reglament de participació ciutadana.»
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, que llig el prec.
Intervé la Sra. González Casado: Gracias, Sr. Alcalde. Bueno, aunque tenemos dudas de que ciertos
temas que ha comentado en la moción deban ser tratados o consensuados, tratados y consensuados,
dentro de un órgano como el Consell de Ciutat, pedimos disculpas por no haberlo convocado y lo
convocaremos próximamente.
Preguntes:
1. Preguntes del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 12-01-2015, amb registre
d'entrada núm. 000508, sobre qüestions diverses de Serveis:
1.1. Intervé el Sr. Mascaró Marquès: En diferents reunions de la Comissió de Patrimoni, ha sortit el tema
de les dues faroles del mirador de la plaça des Born: si es posaven damunt la voravia, si hi havia partida,
si no n'hi havia, si ja s'havien encomanat, si no havien arribat... I és per açò que demanam a l'equip de
govern o al regidor responsable:
1.1.1. Si ha arribat el material d'aquestes faroles.
El Sr. Gener Pons respon: Sí.
1.1.2. El Sr. Mascaró Marquès diu: Si la resposta és que sí —que sembla que ho és—, en quina data
va arribar?
El Sr. Gener Pons respon: Dins el novembre.
1.1.3. I per què no estan posades a dia d'avui?
El Sr. Gener Pons respon: Aquest material el vam rebre equivocat; el vam rebre per posar damunt la
voravia. Ho van voler valorar a la Comissió de Patrimoni; va ser negatiu. Van insistir a posar-ho damunt
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la murada, i d'aquesta manera els haurem de tornar, segurament, perquè ho vam rebre malament o ens
duran un suport perquè es puguin posar allà damunt i així... Les factures no estan firmades a causa
d'aquest error.
1.2. Intervé el Sr. Mascaró Marquès: La següent és continuant amb la plaça des Born. A dia d'avui, ja
tenim la costa de Marina oberta, després de no sabem ben bé quant de temps ha estat tancada l'any
passat, per uns mesos d'obres de millores; després, per instal·lar-hi unes pilones... I és per açò que
demanam:
1.2.1. Estan acabades les obres?
El Sr. Gener Pons contesta: Sí.
1.2.2. El Sr. Mascaró Marquès demana: Estan instal·lades les pilones?
El Sr. Gener Pons respon: Sí.
El Sr. Mascaró Marquès demana: I quan entraran en funcionament?
El Sr. Gener Pons respon: Entraran en funcionament quan s'hagi de tancar la costa, que és a principi de
maig; dia primer de maig, segons els senyals que hi ha posats en aquests moments. Estan en
funcionament, emperò no tancarem la costa si no és necessari o el senyal no ho indica.
1.3. Intervé el Sr. Mascaró Marquès: Seguint amb la costa Marina, també tenim el tub de pluvials del
camí de Baix, que està destapat. Fa uns mesos el senyor Pedro Gener ens va informar que el revestiria de
pedra. Després el batle també va fer la mateixa afirmació a un grup de ciutadans. Però fa més poc
temps, dos mesos cap aquí, que la Comissió de Patrimoni van dir que el taparien amb un tipus de
material de «agua-rock» o una cosa..., perquè semblés la pedra. A dia d'avui segueix destapat. I és per
açò que demanam:
1.3.1 Si es taparà el tub aquest de pluvials.
El Sr. Gener Pons respon: Sí.
1.3.2. El Sr. Mascaró Marquès demana: I amb quin material?
El Sr. Gener Pons respons: És un morter modelable que imita la roca.
1.3.3. El Sr. Mascaró Marquès demana: I quan es pensa fer?
El Sr. Gener Pons respon: Dins l'any passat no vam trobar cap partida; estava esgotada. I dins l'any
passat ja tenim un pressupost d'una empresa, i quan la tramitació... hi siguin disponibles ja els
pressupostos, es farà.
El Sr. Mascaró Marquès demana: Que podríem tenir una còpia d'aquest pressupost?
El Sr. Gener Pons respon: Sí.
El Sr. Mascaró Marquès diu: Gràcies.
2. Preguntes del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 12-01-2015, amb registre
d'entrada núm. 000510, sobre qüestions diverses de Serveis, contenidors, Teatre des Born,
etc.
2.1. Intervé el Sr. Mascaró Marquès: En data de 7 de novembre del 2013 i amb registre d'entrada
017583 tenim una instància pendent de rebre resposta. Hem fet aquesta pregunta ja moltes vegades i la
resposta era que ens respondrien prest..., en poder...; fins i tot en vam haver de dur una còpia perquè
s'havia perdut aquesta instància. I és per açò que tornam a demanar:
2.1.1. Si es pensa contestar aquesta instància.

36

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
El Sr. Gener Pons respon: Aquest expedient del 98, no el trobam. Jo he demanat a l'enginyer municipal
que fes una còpia de la documentació que s'ha trobat i, si li pareix bé, demà mateix li puc passar tota
aquesta documentació. Però l'expedient del 98, som incapaços de trobar-lo.
El Sr. Mascaró Marquès diu: Bé, tot i així, es pensa respondre a la instància, però?
El Sr. Gener Pons diu: Sí.
2.2. El Sr. Mascaró Marquès diu: El passat 9 d'octubre es van precintar els contenidors soterrats a la
plaça Federico Pareja i es va dir que... fa tres mesos ara que no estan operatius. Demanant pel tema, a
l'Agenda Local 21 es va dir que s'havien de canviar perquè estaven malament, i que es bloquejarien
durant un temps, que se'n posarien uns de provisionals a prop; l'a prop va ser devora el molí... que els
vesins n'hi havia que encara els encalçaven i que esperaven el pressupost del 2015 per fer el canvi. Per
açò demanam:
2.2.1. Una volta ja es compta amb el pressupost del 2015, quan es pensen iniciar les obres de
substitució dels contenidors soterrats a la plaça Federico Pareja?
Contesta la Sra. Pons Torres: Açò que es van posar enfora... hi va haver uns motius. Supòs que... No sé
si es va explicar a Agenda Local 21, però els motius eren perquè o bé hi havia arbres que molestaven per
a la recollida o bé no era la banda que on el camió els agafava. I per açò es van posar allà; que l'informe
de Policia també era favorable. Quant als contenidors, jo mateixa vaig demanar al Consorci si ho podien
assumir ells. Altres municipis també van fer la mateixa petició. Hi ha hagut un ajut d'un fons social
europeu que el destinarem a açò: es faran el de la plaça de Sant Antoni i el de Federico Pareja. L'ajut
va..., al final, tota la tramitació era al final de desembre i els plecs es feien ja... O sigui, es feien uns
plecs per adjudicar tots els municipis al mateix temps. Entenem que prest es farà, però, bé, açò depèn
del Consorci ja.
El Sr. Mascaró Marquès diu: Però, si no ho tenc mal entès, en el pressupost del 2015 hi havia una partida
per a açò.
La Sra. Pons Torres diu: Sí, vam... la previsió dels vint mil euros; però, com que no sabíem segur si
aquest ajut ens arribaria, vam fer la previsió, i ens han dit del Consorci que sí que ens havia arribat, i es
destinarà... del pressupost del Consorci. Els vint mil euros es destinaran a una altra cosa.
2.2.2. El Sr. Mascaró Marquès diu: D'acord. I, per tant, si es té prevista l'actuació a la plaça de Sant
Antoni, també entra amb el mateix...?
La Sra. Pons Torres diu: Sí, sí; eren les dues. La petició era als dos.
El Sr. Mascaró Marquès diu: Gràcies.
2.3. El Sr. Mascaró Marquès diu: En data 7 de novembre, també del 2013, i amb registre d'entrada
017584, es va entrar una instància. I, amb data 24 de novembre de 2014 hi ha un registre de sortida,
24576; en vam rebre la resposta. I, vista la contestació feta pel regidor responsable del tema, demanam
al regidor responsable de Serveis Generals:
2.3.1. S'ha pres alguna decisió respecte açò?
El Sr. Gener Pons contesta: Sí.
2.3.2. El Sr. Mascaró Marquès demana: Ens podria dir quina?
El Sr. Gener Pons contesta: Sí. Són tres actuacions molt interessants. Les més prioritàries són la connexió
de Cala en Blanes amb el nucli urbà i Cala en Blanes amb Torre del Ram. Així quedaria connectada tota
aquesta xarxa i, fins i tot, podríem connectar es Caragolí amb Cala en Blanes; és molt interessant. I el
problema, aquí, es tracta de trobar un finançament, perquè, com que em sembla que les actuacions en
què trobam millores pugen uns setanta mil euros; l'altra, vuitanta-cinc mil euros... Per tant, aquí hem de
trobar un finançament per fer aquesta actuació; ho repetesc, que és molt interessant.
El Sr. Mascaró Marquès diu: Gràcies.
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2.4. El Sr. Mascaró Marquès diu: En el passat Ple ordinari del mes de desembre, el senyor batle va dir
que dia 3 del mateix mes va anar a Madrid a visitar el Ministeri (s'estava xerrant del tema del Teatre des
Born). Suposam que el motiu de la visita va ser pel tema de l'estat de les obres. És per açò que
demanam al senyor batle:
2.4.1. Va ésser aquest motiu la visita al Ministeri?
El Sr. Batle contesta: Sí.
2.4.2. Ens podria dir què li van dir del tema?
El Sr. Batle contesta: Es va tractar el tema de la recepció de les obres, de les possibles deficiències que hi
havia. I vàrem quedar que el Ministeri, una vegada tengués l'informe complet, fet per l'arquitecte director
de les obres, instaria l'empresa constructora perquè solucionàs tots els temes que ells consideraven que
eren competència de la constructora. Aquest informe, quan jo hi vaig anar, no estava acabat, perquè
l'arquitecte hi havia anat feia un parell de dies, a veure el Teatre des Born, perquè hi ha hagut una reunió
amb els tècnics de l'Ajuntament, no tenia encara aquest document. Però me va dir que quan el tengués
es posarien amb aquest tema. Hem deixat passar les festes per endavant i, si d'aquí a final de mes no en
sabem res, insistirem a veure com està el tema.
El Sr. Mascaró Marquès diu: Gràcies.
2.5. El Sr. Mascaró Marquès diu: També al passat Ple del mes de desembre, des de l'oposició, es va
demanar al senyor Pedro Gener sobre el tema de la neteja de Ciutadella. Vista la resposta donada, és per
açò que demanam:
2.5.1. Quines són les mesures que s'han pres per dur un millor control de la neteja viària?
El Sr. Gener Pons respon: Hi va haver una reunió amb el tècnic de neteja, amb la regidora de Governació,
per dur un control més estricte del compliment del contracte, amb la conclusió que, després de Sant
Antoni, es dedicarà més temps a controlar, i informarà cada setmana de les feines i deficiències del
Servei.
2.5.2. El Sr. Mascaró Marquès diu: Per tant, el seguiment que s'ha fet es farà després de Sant
Antoni, idò; és ver?
El Sr. Gener Pons diu: Açò és la mesura que es va prendre dins aquella reunió. Hi ha hagut un seguiment
més estricte perquè reconeixem que l'empresa no compleix del tot el contracte. El que passa és que el
tècnic, en aquests moments, està fent altres feines de protocol —me sembla—, i després de Sant Antoni
—o la setmana que ve— començarà ja a passar aquests informes.
El Sr. Mascaró Marquès diu: Gràcies.
2.6. Intervé el Sr. Mascaró Marquès: Després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla municipal
de desenvolupament turístic i els comentaris fets pel regidor de Turisme, el Sr. Pedro Gener, ens van
quedar uns quants dubtes. I és per açò que vam fer una bateria de preguntes en el passat Ple del mes de
novembre. I, vistes les respostes també donades pel regidor, és per açò que volem demanar:
2.6.1. A l'apartat referent a TERRITORI, es fa referència a la creació d'una brigada per a les zones
turístiques; el regidor va dir que sí, que s'havia elaborat una planificació. Ens podria donar una còpia
de la planificació i de la seua creació?
El Sr. Gener Pons respon: Sí.
2.6.2. A l'apartat referent a TERRITORI, també es feia referència a la creació d'un aparcament a la zona
del canal Salat; i el regidor va dir que sí, que s'havia elaborat el projecte. Podríem també tenir còpia
d'aquest projecte?
El Sr. Gener Pons respon: Vaig manifestar a l'anterior plenari que, més que un projecte, vaig puntualitzar
que eren uns senyals verticals indicant el pàrquing de darrere el canal Salat. I, més que un projecte, és
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El Sr. Mascaró Marquès diu: D'acord.
2.6.3. El Sr. Mascaró Marquès diu: L'apartat referent a PRODUCTES fa referència també al manteniment
a la i conservació de camins rurals i altres camins; el regidor també va dir que sí, que s'havia elaborat el
projecte. És per açò que demanam si en podríem tenir còpia.
El Sr. Gener Pons contesta: Sí.
2.6.4. El Sr. Mascaró Marquès diu: A l'apartat de PROMOCIÓ també feia referència a obrir uns punts
d'informació; el regidor també va dir que sí, que s'havia elaborat el projecte. I és per açò que també
demanam en còpia.
El Sr. Gener Pons contesta: Sí.
2.6.5. El Sr. Mascaró Marquès diu: I, per acabar, a l'apartat referent a PROMOCIÓ, també es feia
referència a ampliar el personal d'informació; el regidor també va dir que sí, que s'havia elaborat el
projecte. I és per si podríem tenir-ne una còpia.
El Sr. Gener Pons contesta: Sí.
El Sr. Mascaró Marquès diu: Gràcies.
3. Preguntes del Grup Municipal Socialista (PSOE) de dia 12-01-2015, amb registre d'entrada
núm. 000512, sobre les aturades d'autobús de la plaça de la Pau.
Intervé el Sr. Moll Massanet: En relació a les aturades d'autobús instal·lades a la plaça de la Pau, el mes
de maig del 2014 i després de la reunió mantinguda entre l'Ajuntament i el Departament de Mobilitat del
Consell Insular de Menorca amb els veïns de la zona; DEMANAM:
3.1. Es va comprometre el Consell Insular de Menorca a presentar un estudi d'alternatives a
les aturades d'autobús instal·lades a la plaça de la Pau a la reunió de dia 28 de maig del 2014?
La Sra. Pons Torres contesta: Sí.
3.2. El Sr. Moll Massanet demana: Van presentar, els veïns de la plaça, una proposta alternativa a
aquesta ubicació?
La Sra. Pons Torres contesta: Sí.
3.3. El Sr. Moll Massanet demana: L'Ajuntament va remetre aquesta proposta al Consell Insular de
Menorca?
La Sra. Pons Torres contesta: Sí.
El Sr. Moll Massanet demana: En quina data?
La Sra. Pons Torres contesta: Dia 2 de juny es va enviar un missatge de correu electrònic al director
insular, amb còpia de la instància. I dia 5 de juny es va remetre, amb registre de sortida, al Consell
Insular. El número de registre, si el vol, és el 9225.
3.4. El Sr. Moll Massanet demana: S'ha rebut resposta, en relació a aquesta proposta, per part del
Consell Insular de Menorca?
La Sra. Pons Torres contesta: No.
El Sr. Moll Massanet demana: Ha insistit la regidora de Mobilitat o l'alcalde per obtenir aquesta
resposta per part del Consell Insular?
La Sra. Pons Torres contesta: Sí.
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3.5. El Sr. Moll Massanet demana: Què pensa fer l'equip de govern per complir el compromís pres
amb els veïns de la plaça de la Pau?
La Sra. Pons Torres contesta: Vaig enviar un correu electrònic dia 23 de juliol, insistint. En vaig enviar un
altre, ara, quan els vesins me van tornar a demanar una altra reunió l'octubre. He tornat a insistir abans
de Nadal. Vaig xerrar amb el conseller, me va dir que després de festes en xerraríem. Estic per xerrar
amb ell, a veure si concretam una reunió. I el compromís és per part del Consell i no per part de
l'Ajuntament; per tant, crec que el qui ha de dir és el Consell en aquest cas.
El Sr. Moll Massanet diu: Gràcies, Sr. Batle.
4. Preguntes del Grup Municipal d'UPCM, amb registre d'entrada núm. 000663 de 14-01-2015,
sobre temes d'Urbanisme.
4.1. El Sr. Triay Lluch demana: Quants de casos s'han detectat en el present mandat
d'«usurpació» o invasió de propietats de l'Ajuntament i obres executades il·legalment per part
de particulars a zones verdes públiques?
El Sr. Batle contesta: Si no vaig equivocat, un.
4.2. El Sr. Triay Lluch demana: Existeix un expedient de Disciplina Urbanística obert amb el
número 2013/002390 per a la «recuperació d'ofici de domini públic municipal ocupat» per un
complex d'apartaments turístics situats a la «urbanització Torre del Ram»?
El Sr. Batle contesta: Sí.
4.3. El Sr. Triay Lluch demana: És cert que, segons informe jurídic obrant a l'expedient, des del
complex d'apartaments en qüestió, van tenir l'inaudit atreviment de cometre la infracció
d'envair una «zona verda municipal» qualificada com a «sistema d'espais lliures, parcs i
jardins», i es va fer «desaparèixer la paret mitgera de separació —i a la vegada de delimitació
del domini públic colinfrontant», i construir-hi una terrassa «d'uns 300» metres quadrats dins
la zona verda?
El Sr. Batle contesta: Sí.
4.4. El Sr. Triay Lluch diu: Quan l'Ajuntament té coneixement que qualsevol ciutadà infringeix la
normativa urbanística dins de la seua propietat se li imposa una sanció, però molt més greu que construir
il·legalment dins la propietat d'un ciutadà és construir il·legalment dins propietats que no són pròpies; i,
més encara, si aquestes pertanyen a l'Ajuntament mateix, tal com ha succeït amb el cas que ens ocupa.
A l'acta del Ple celebrat l'11-04-2013 consta textualment que des d'UPCM van dir: «Nosaltres consideram
que si hi ha un ciutadà que ha fet una obra sense permís dins ca seva i se li obre un expedient
sancionador, per tant, més se li ha d'obrir a un ciutadà que ha fet una obra sense permís, dins una
propietat que no és seva, o en aquest cas de l'Ajuntament». A la mateixa acta consta que «el Sr. Sampol
Antich», entre altres coses, va assegurar que s'obriria l'expedient sancionador al complex d'apartaments
que havia comès infraccions damunt terrenys de l'Ajuntament, envaït i «usurpat» espais públics
qualificats com a «sistema d'espais lliures, parcs i jardins»; i va dir textualment que ho faria «quan sigui
el moment oportú, però se li obrirà» i que «hem pres la decisió d'obrir-lo d'aquí a unes setmanes». Ha
trobat el «moment oportú» el Sr. Sampol per obrir aquest expedient que va assegurar que
s'iniciaria en aquell Ple [11-04-2013]?
El Sr. Batle respon: Encara no l'hem obert.
4.5. El Sr. Triay Lluch demana: És cert que, encara que existeix un informe tècnic de dia 15 de
juliol del 2013 i jurídic de dia 21 de juliol de 2013, dia 13 d'aquest mes —en què esteim ara—,
dia 13-01-2015, encara no s'havia incoat l'expedient?
El Sr. Batle contesta: Sí.
4.6. El Sr. Triay Lluch demana: Existeix un expedient de Disciplina Urbanística obert amb el
número 1448/2013 a un complex d'apartaments turístics situats a la «urbanització Torre del
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Ram» per una altra infracció distinta?
El Sr. Batle contesta: Sí.
4.7. El Sr. Triay Lluch demana: Es «conclou», segons informe emès el 20-06-2014 inclòs en
aquest expedient, que s'han executat obres sense llicència «damunt un pas públic qualificat
pels serveis tècnics de propietat municipal»?
El Sr. Batle contesta: Sí.
4.8. El Sr. Triay Lluch demana: Quina nova documentació s'ha adjuntat a l'expedient
administratiu entre la data de l'informe de 20 de juny de 2014 fins avui?
El Sr. Batle contesta: Cap.
5. Preguntes del Grup Municipal Socialista (PSOE) de dia 14-01-2015, amb registre d'entrada
núm. 000676 de dia 14-01-2015, sobre el molí des Comte.
Intervé el Sr. Moll Massanet: El passat dia 7 de gener s'anunciava per premsa que l'Ajuntament tenia la
intenció de firmar un conveni amb la propietat del molí des Comte per a la seva cessió, així com també
que se'n faria càrrec de la restauració. I és per açò que demanam:
5.1. En quin any va ser declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) el molí des Comte?
La Sra. Pons Sabater contesta: No està declarat Bé d'Interès Cultural. És un bé catalogat pel Pla Especial,
és molí.
5.2. El Sr. Moll Massanet demana: Quants diners ha deixat d'ingressar l'Ajuntament en concepte
d'IBI per aquest immoble des que va ser declarat BIC?
La Sra. Pons Sabater contesta: Aquesta pregunta la hi contestaré per escrit, perquè no hem tingut temps
d'arreplegar tota la informació, com que la van entrar ahir...
El Sr. Moll Massanet diu: Sí.
La Sra. Pons Sabater continua: No ens ha donat temps.
5.3. El Sr. Moll Massanet demana: Des de la darrera restauració, l'Ajuntament té coneixement de
si la propietat ha invertit doblers per a la seva conservació?
La Sra. Pons Sabater contesta: No.
5.4. El Sr. Moll Massanet demana: Quantes intervencions, per part de l'Ajuntament, s'hi han fet
des de la darrera restauració?
La Sra. Pons Sabater contesta: L'única intervenció que s'hi va fer va ser amb motiu del temporal de l'any
passat, quan vam haver de llevar-ne les aspes. Però, bé, ho va pagar el propietari del molí. Nosaltres
l'únic que hi vam aportar va ser tema brigada, policia... i tot açò.
5.5. El Sr. Moll Massanet demana: Correspon a la propietat assumir les despeses de reparació o
manteniment?
La Sra. Pons Sabater contesta: Sí, se suposa que sí.
5.6. El Sr. Moll Massanet demana: Atès que als pressuposts aprovats no apareix cap partida per a
la reparació de l'edifici, amb quina partida es pretén pagar?
La Sra. Pons Sabater contesta: Amb un conveni que pensam firmar amb el Consell Insular.
5.7. El Sr. Moll Massanet demana: L'Ajuntament pretén elaborar un conveni amb la propietat per
a la cessió de l'edifici, i amb quin objectiu?
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La Sra. Pons Sabater contesta: Amb la voluntat de restaurar les parts malmeses a causa del temporal i
també perquè després s'hi puguin fer visites guiades.
El Sr. Moll Massanet diu: Gràcies.
Intervé el Sr. Batle: No hi ha més assumptes per tractar. Jo, abans d'aixecar la sessió, vull donar les
gràcies a la senyora Gomila per l'atenció que ha tengut cap al Partit Popular amb el tema de les
votacions, ja que a nosaltres ens faltava un. Aixecam la sessió. Bona nit a tots i gràcies per haver vengut.
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, s'estén aquesta acta,
que, com a secretària accidental, certific.
La secretària accidental

Vist i plau
L'alcalde

42

