Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament

Identificació de la sessió
Núm.: 4/2015
Caràcter: extraordinari
Dia: 16 d'abril de 2015
Hora: de 19.00 a 20.15 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
Sr. Daniel Prats Florit
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)
(PP)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSM)
(PSM)
(PSM)
(PSM)
(UPCM)
(UPCM)

Secretària accidental:
Interventor:

Sra. Joana Triay Mascaró
Sr. Joan León Vivó

Absents
Hi assisteixen tots.
Ordre del dia
1.

Aprovació de nou actes de sessions anteriors: 10-04-2014 (ordinari), 28-04-2014 (extraordinari),
8-05-2014 (ordinari), 12-06-2014 (ordinari), 10-07-2014 (ordinari), 31-07-2014 (extraordinari),
31-07-2014 (extraordinari i urgent), 11-09-2014 (ordinari), 1-10-2014 (extraordinari i urgent).

2.

Proposta d'aprovació de la rectificació de l'Inventari Municipal consolidat de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca el 31-12-2014 (exp. 2015/002819).

3.

Proposta d'aprovació del Pla operatiu de Recursos Humans de mesures específiques de promoció
interna del personal laboral (eliminació de deu llocs de treball amb categoria de porter i creació
de deu llocs de treball de subaltern), (exp. 2015/002557).

4.

Proposta de donar suport a la proposició de llei d'emprenedors admesa a tràmit per la mesa del
Parlament de les Illes Balears en data 4-03-2015 (exp. 2015/002164).

5.

Moció que presenta el Grup Municipal del PSM Més per Menorca en relació al fet de donar suport
a l'esport base (exp. 2015/002231).
[Els punts 4t i 5è de l'ordre del dia se substitueixen per una nova proposta que està
pactada entre els grups municipals del Partit Popular, del PSOE, del PSM i d'UPCM].

6.

Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) en relació amb la unificació d'ordenances en l'àmbit
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insular quant al Camí de Cavalls (exp. 2015/002873).
7.

Proposta conjunta dels grups municipals del PP, PSOE, PSM i UPCM per instar la representació
d'Espanya en el Consell de Seguretat de l'ONU a la recerca d'una solució justa i definitiva al
conflicte del Sàhara Occidental (exp. 2015/002980).

8.

Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) en relació amb polítiques de transparència (exp.
2015/003000).

9.

Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de nou actes de sessions anteriors: 10-04-2014 (ordinari), 28-04-2014
(extraordinari), 8-05-2014 (ordinari), 12-06-2014 (ordinari), 10-07-2014 (ordinari), 31-072014 (extraordinari), 31-07-2014 (extraordinari i urgent), 11-09-2014 (ordinari), 1-10-2014
(extraordinari i urgent)
El Sr. Alcalde diu: Respecte en aquest tema, hi ha un error*, a l'acta del Ple dia 31 de juliol
[extraordinari] que al segon full, a l'apartat on comença l'informe sobre la rescissió del contracte a l'UTE
funerària, fa referència a un ple municipal de dia 13 de desembre de 2013, i ha de ser un ple
extraordinari i urgent de dia 5 de desembre de 2013. Aquí hi ha hagut un error; hi va haver un error en
la transcripció. Per tant, amb aquesta excepció, es passa a votació.
[* L'error prové de l'informe d'Intervenció emès dia 4 de juliol de 2014]

La Sra. Gomila Lluch diu: Encara que sigui repetir el mateix de cada vegada, jo crec que volem justificar
el vot de l'abstenció perquè trobam que no pot ser que en un ple de dia 16 d'abril del 2015 vénguin
encara per aprovar actes de l'octubre del 2014 i que, clar, es fa molt difícil poder recordar tot el que es va
dir en aquell moment; per descomptat, llegir-les totes. Per tant, el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies,
Sr. Batle.
Acord
Es passen les actes a votació; per desset (17) 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, del Sr.
Lorenzo COLL DE ARREDONDO, de la Sra. María Esperanza JUANEDA SALORD, del Sr. Daniel PRATS
FLORIT, de la Sra. Pilar CARBONERO SÁNCHEZ, del Sr. Jaume FLORIT MOLL, de la Sra. Maria CABRISAS
PONS, del Sr. José MOLL MASSANET, Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan TRIAY LLUCH, del Sr.
Antonio FLORIT PONS i del Sr. Alcalde; i quatre (4) abstencions de vot, les de la Sra. Joana GOMILA
LLUCH, del Sr. Josep JUANEDA MERCADAL, del Sr. Magí MUÑOZ GENER i del Sr. Josep MASCARÓ
MARQUÈS, s'acorda aprovar les nou actes de sessions anteriors: 10-04-2014 (ordinari), 28-04-2014
(extraordinari), 8-05-2014 (ordinari), 12-06-2014 (ordinari), 10-07-2014 (ordinari), 31-07-2014
(extraordinari), 31-07-2014 (extraordinari i urgent), 11-09-2014 (ordinari), 1-10-2014 (extraordinari i
urgent).
2. Proposta d'aprovació de la rectificació de l'Inventari Municipal consolidat de l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca el 31-12-2014 (exp. 2015/002819)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada d'Hisenda de dia 13 d'abril de 2015, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió
extraordinària de dia 10 d'abril de 2015, amb 2 vots a favor (PP) i 4 reserves de vot (PSOE, PSM i UPCM),
que, literalment copiada, diu:
«Atès que l’empresa SILME S.A., ha lliurat els treballs relatius a la situació real de l’inventari municipal a
31.12.14 es proposa idò, que el Ple de l’Ajuntament acordi,
PRIMER: Aprovar la rectificació de l’inventari consolidat de l’Ajuntament reflectit en el següent
resum:
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RESUM PER EPÍGRAFS
1.Immobles
2.Drets reals
3.Mobles històrics/artístics
4.Valors mobiliaris
5.Vehicles
6.Semovents
7.Altres béns mobles
8.Béns i drets revertibles

AJUNTAMENTS
68793273,39
0
0
23.820,26
908.951,45
0
5.440.266,66
0
------------75.166.311,76

PMEI

PMH

CONSOLIDAT

435.716,28 123.375,76
0
0
0
0
0
0
0
66.794,97
0
0
161.157,23 1.404.016,33
0
0
------------------596.873,51 1.594.187,06

69.352.365,43
0
0
23.820,26
975.746,42
0
7.005.440,22
0
------------77.357.372,33

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

75.166.311,76
1.594.187,06
596.873,51

AMORTITZACIÓ
1.293.101,97
71.857,73
20.281,66

VALOR ACTUAL
50.540.815,26
232.559,78
309.928,83

TERCER: Trametre còpia de la rectificació de l’inventari autoritzada pel Secretari amb el vist-i-plau
de l’Alcalde-President a la Delegació del Govern a la CAIB.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervé la Sra. Marquès Taltavull: Moltes gràcies, Sr. Batle. Des de l'Àrea d'Hisenda, es proposa
l'aprovació de la rectificació de l'inventari consolidat del nostre ajuntament el 31 de desembre del 2014; i
que comprèn, per una banda, l'Ajuntament; i, per l'altra, els patronats: el de l'Hospital i el Patronat
d'Escoles Infantils. Les diferències que es reflecteixen a la proposta, que es presenta avui per a la seua
aprovació, vénen derivades pels increments que suposen diferents actuacions o millores que s'han fet als
béns immobles, o també per les inversions en despeses plurianuals derivades de costs assumits per part
d'aquest ajuntament. En desglossar algunes de les partides més significatives, a l'epígraf 1 de béns
immobles, podríem anomenar els següents increments: 12.112,35 euros d'un canvi de bigues a
l'Ajuntament; 31.409,96 euros per a millores a l'Escorxador Municipal; 44.500 euros per a millores al
camp de Son Marçal. I en l'apartat de despeses plurianuals, hi podem trobar: 206.368,76 euros,
pagament compromès pel Sr. Roberto Vivó; 316.125,49 euros, que corresponen a terrenys de la Piscina;
537.126,39 euros en pagament de despesa plurianual en concepte de terrenys de Santa Rita, i
204.643,47 euros en terrenys del Canal Salat. A l'epígraf número 5, de vehicles, també hi ha la compra
d'un vehicle com a increment i un decrement per la baixa també d'un altre vehicle i d'una escúter. La
diferència del total final, entre 2013 i 2014, ens dóna un saldo positiu d'1.431.807,43 euros. La proposta
consta de tres punts; el primer: aprovar la rectificació de l'inventari consolidat de l'Ajuntament i que
s'especifiquen en el resum facilitat per SILME, que figura a la proposta; el segon punt: aprovar l'inventari
classificat comptablement segons el resum que també figura desglossant Ajuntament i patronats; i un
tercer punt, que diu: “Trametre còpia de la rectificació de l'inventari, autoritzada pel secretari, amb el
vistiplau de l'alcalde president a la Delegació del Govern a la CAIB”. Gràcies.
Acord
Es passa la proposta a votació; per dotze (12) 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, del Sr.
Lorenzo COLL DE ARREDONDO, de la Sra. María Esperanza JUANEDA SALORD, del Sr. Daniel PRATS
FLORIT, del Sr. Juan TRIAY LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS i del Sr. Alcalde; i nou (9) 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 i del Sr. Josep MASCARÓ
MARQUÈS, s'acorda aprovar la proposta de la regidora delegada d'Hisenda.
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3. Proposta d'aprovació del Pla operatiu de Recursos Humans de mesures específiques de
promoció interna del personal laboral (eliminació de deu llocs de treball amb categoria de
porter i creació de deu llocs de treball de subaltern), (exp. 2015/002557)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada de Personal de dia 25 de març de 2015, que va
ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió
extraordinària de dia 10 d'abril de 2105, amb 2 vots a favor (PP) i 4 reserves de vot (PSOE, PSM i UPCM),
que, literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: PLA OPERATIU DE RECURSOS HUMANS
PROMOCIÓ INTERNA DEL PERSONAL LABORAL.

DE MESURES

ESPECÍFIQUES DE

Atès que la plantilla de personal de l'Ajuntament de Ciutadella, d'acord amb la classificació establerta per
Conveni Col·lectiu del personal laboral, compta amb treballadors amb categoria de porter i subaltern amb
requisits de titulació i retribucions diferents però amb funcions similars o equiparables, de manera que
resulten intercanviables en la majoria de llocs municipals aquests treballadors de diferent categoria.
Atès que per a una millora en l'organització municipal s'ha acordat en la mesa negociadora del personal
laboral formalitzar l'equiparació de funcions dels llocs de treball de porter amb els llocs de treball de
subaltern. Aquesta equiparació ha d'incidir en una major igualtat en les condicions laborals dels
treballadors que ocupen aquests llocs, així com en les responsabilitats que assumeixen, i ha de facilitar la
gestió de possibles concursos de trasllats així com la selecció de borses de treball d'aquests llocs de feina.
Vist que s’ha redactat un Pla d’ocupació per tal de procedir a les modificacions organitzatives necessàries,
d’acord amb la memòria justificativa del pla operatiu de recursos humans que s’adjunta, i tenint en
compte que l’esmentat Pla d’Ocupació s’ha negociat amb els representants del personal laboral d’aquest
Ajuntament, arribant a acord sobre el mateix el 24/03/2015 en la mesa negociadora del personal laboral.
Per tot l'exposat la regidora que subscriu,
PROPOSA:
Aprovar el Pla Operatiu de Recursos Humans de mesures específiques de promoció interna del personal
laboral, d’acord amb les especificacions establertes a la Memòria Justificativa que s’adjunta.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament, amb el seu superior criteri, resoldrà.
La regidora delegada de Personal
Inmaculada González Casado
Ciutadella de Menorca, 25/03/2015»
PLA OPERATIU DE RECURSOS HUMANS DE MESURES ESPECÍFIQUES DE PROMOCIÓ INTERNA
DEL PERSONAL LABORAL
MEMORIA JUSTIFICATIVA
1. Definició
Pla d’Ocupació és aquella figura prevista en la vigent legislació sobre funció pública per a l’adopció de
mesures i previsions tendents a l’ajustament de la situació del personal a l’estructura i necessitats de
l’organització administrativa. És un instrument de planificació de la cobertura de necessitats de personal i
de reordenació d’estructures administratives, amb la finalitat de racionalitzar i optimitzar la utilització
dels recursos de personal. Distingeix la normativa entre els Plans d’Ocupació i l’anomenat Pla Operatiu de
Recursos Humans que pot tenir un caràcter d’independent respecte d’altres elements de planificació
integral de l’organització del personal al servei de les administracions i pot utilitzar-se amb l’objectiu
específic de la redistribució, reassignació i reclassificació. Les seves finalitats s’hauran de complir de
conformitat amb les directrius de la política del personal i dins de les limitacions pressupostàries i les
excepcions previstes a les mateixes. En quant a l’abast de dites finalitats, previstes en la normativa amb
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profusió i diversitat, s’haurà d’entendre el sentit flexible de la mateixa, és a dir, de permetre l’ús dels
plans d’ocupació per a una o vàries de dites finalitats i mai amb un sentit exhaustiu i de compliment
obligat.
2. Objecte
El present Pla Operatiu de Recursos Humans té per objecte les següents modificacions de llocs de treball
de l’Ajuntament de Ciutadella vigents l’any 2013:
•

Eliminació de 10 llocs de treball amb categoria de porter i es pretén la cobertura de 10
llocs de treball amb categoria de subaltern.

Aquestes modificacions es realitzaran pels motius d’organització administrativa i dels serveis que es
justificaran a continuació.
Es completa aquest objectiu amb el de facilitar la promoció interna del personal que ocupant un lloc de
treball amb caràcter fix dels que són objecte d’aquest pla i comptant amb els requisits requerits per a
poder accedir al nou lloc de superior categoria, puguin participar en el corresponent procés de cobertura.
3. Directrius en política de personal i justificació del pla.
Les actuals directrius legislatives en política de personal promouen una reducció en la dotació de les
plantilles que obliguen a una millor racionalització i aprofitament dels recursos disponibles. Tot açò en el
marc d’una política de contenció i limitació pressupostària a través de les Lleis de Pressupostos Generals
de l’Estat, associada als problemes que provoca l’alt pes específic en els pressupostos de les
Administracions Públiques de la despesa corrent, i en particular del capítol de personal. En concret,
mitjançant l’article 21 de la Llei de Pressuposts Generals de 2015 sobre oferta pública d’ocupació
s’impedeix com a norma general la incorporació de nou personal, tret del que es pogués derivar de
l’execució de processos selectius corresponents a Ofertes Públiques d’Ocupació d’exercicis anteriors, de
manera que queden vacants les baixes que per jubilació o altres causes es puguin produir.
La plantilla de personal de l'Ajuntament de Ciutadella, d'acord amb la classificació establerta per Conveni
Col·lectiu del personal laboral, compta amb treballadors amb categoria de porter i subaltern amb requisits
de titulació i retribucions diferents però amb funcions similars o equiparables, de manera que resulten
intercanviables en la majoria de llocs municipals aquests treballadors de diferent categoria.
Per tant, per a una millora en l'organització municipal s'ha acordat en la mesa negociadora del personal
laboral formalitzar l'equiparació de funcions dels llocs de treball de porter amb els llocs de treball de
subaltern. Aquesta equiparació ha d'incidir en una major igualtat en les condicions laborals dels
treballadors que ocupen aquests llocs, així com en les responsabilitats que assumeixen, i ha de facilitar la
gestió de possibles concursos de trasllats així com la selecció de borses de treball d'aquests llocs de feina.
Amb aquest Pla d’ocupació es pretén, per tant, un procés de racionalització motivat per una necessitat
patent i constatada per aquest Ajuntament que no pot deixar estancats els llocs de treball front d’una
demanda d’un servei eficaç, dinàmic, racional i efectiu. S’observa amb aquesta mesura que la pretensió
és la d’assegurar millors avantatges en la gestió dels serveis públics, en el marc abans citat de la
contenció pressupostària, sense la necessitat de recórrer a l’augment previ de la plantilla.
4. Àmbit d’aplicació
Lloc actual
Porter
Guarda Es Pinaret

Categoria/gr
up
Professional
Porter
Porter

Grup
AP
AP

Lloc nou
Subaltern
Guarda Es Pinaret

Categoria/gr
up
Professional
Subaltern
Subaltern

Grup
C2
C2

Eliminació de 9 llocs de treball de porter i un lloc de treball de Guarda Es Pinaret, tots ells amb categoria
de porter segons el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, del grup professional auxiliar i subaltern, grup
de titulació AP (Salari base: 1.121,70 € mensuals).
En el seu lloc es creen:
•
9 llocs de subaltern i un lloc de treball de Guarda Es Pinaret, tots ells amb categoria de
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subaltern segons el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, del grup professional auxiliar i
subaltern, grup C2 (Salari base: 1.155,92 € mensuals).
5. Règim Jurídic
La modificació que es pretén es troba avalada legalment i reglamentàriament en les següents
disposicions:
a) L’art. 69.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, preveu que les
Administracions Públiques podran elaborar Plans per a l’ordenació dels seus recursos humans, referits
tant a personal funcionari com laboral, que contindran de forma conjunta les actuacions a desenvolupar
per a una òptima utilització dels recursos humans en l’àmbit a què afectin, i es preveuen les següents
previsions i mesures que poden contenir, entre altres, els mencionats Plans:
•
•
•

•
•

Anàlisi de les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre
d’efectius, com del dels perfils professionals o nivell de qualificació dels mateixos.
Previsions sobre els sistemes d’organització del treball i modificacions d’estructures de llocs de
treball.
Mesures de mobilitat, entre les quals podrà figurar la suspensió d’incorporacions de personal
extern a un àmbit determinat o la convocatòria de concursos de provisió de llocs limitats a
personal d’àmbits que es determinin.
Mesures de promoció interna i de formació del personal i de mobilitat forçosa.
La previsió de la incorporació de recursos humans a través de l’Oferta d’Ocupació Pública.

b) La DA 21 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, estableix que les Corporacions Locals, d’acord amb la seva
capacitat d’autoorganització, podran adoptar, a més de Plans d’Ocupació, altres sistemes de
racionalització dels recursos humans, mitjançant programes adaptats a les seves especificitats, que
podran incloure totes o algunes de les mesures mencionades en els apartats 2 i 3 de l’article 18, que una
volta derogats per la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, ha de referir-se al citat article 69.2 de dit
Estatut, així com incentius a l’excedència voluntària i a la jubilació anticipada.
c) L’art. 2 del RD 364/95, de 10 de març, distingeix en primer lloc entre Plans Integrals de Recursos
Humans i Plans Operatius de Recursos Humans. En definir aquests darrers, després de senyalar el seu
possible caràcter d’independents respecte dels primers, estableix que tenen per objecte aconseguir una
millor utilització de dits recursos, determinant les previsions i mesures a adoptar sobre mobilitat,
redistribució d’efectius i assignació de llocs de treball. Si com a conseqüència d’un pla d’ocupació es
produeixen necessitats de personal es podrà recórrer als sistemes de selecció externa, promoció interna o
provisió de llocs de treball en els termes establerts en aquell reglament.
d) L'article 9 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l'Ajuntament de Ciutadella estableix que els
treballs de superior categoria es poden encomanar pel temps mínim imprescindible i quan així ho
exigeixin les necessitats del servei excepcionals i peremptòries, per un període no superior a sis mesos
durant un any, o vuit mesos durant dos anys, i es determina que “si, superats aquests terminis, existís un
lloc de treball vacant de la categoria i especialitat indicades, s'haurà de cobrir a través dels procediments
de provisió de vacants establert en el present Conveni”.
Com a complement a la facultat per a l’aprovació del Pla i demés aspectes derivats del particular règim
jurídic del personal de l’administració local, serà d’aplicació el previst en els articles 90 i 91 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, i en els articles 126 i 129.3 del RDL 781/86, de 18 d’abril. Tot açò en relació a
l’atribució atorgada al Ple a l’art. 22.2.i) en el marc de les potestats d’autoorganització i planificació
previstes en l’art. 4.1, ambdós de la citada Llei 7/85, de 2 d’abril.
De tot açò es conclou la necessària aprovació pel Ple de l’Ajuntament del present Pla Operatiu de
Recursos Humans.
6. Limitació pressupostària
El Capítol I del Títol III, article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015 estableix, en
els seus punts dos, set i vuit:
•

“Dos. L'any 2015, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar
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cap increment respecte les vigents a 31 de desembre de 2014, en termes d'homogeneïtat per als
dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal como a l'antiguitat del
mateix.
•

Set. El disposat en els apartats anteriors s’ha d’entendre sense perjudici de les adequacions
retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels
llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de
consecució dels objectius fixats al mateix.

•

Vuit. Els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius hauran d’experimentar
l’oportuna adequació, i esdevindran inaplicables les clàusules que estableixin qualsevol tipus
d'increment”

L’actual reordenació que es pretén no ha de suposar una modificació del pressupost municipal per a l’any
2015, atès que en tot cas la presa de possessió dels nous llocs no es produirà fins a l’aprovació de la
nova plantilla per a 2016, que inclourà els nous llocs i l’amortització dels obsolets d’acord amb els
resultats del procés d’aquest pla.
7. Àmbit temporal
L’àmbit temporal d’aquest Pla s’estén des de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament i durant l’exercici
2015 i fins l’aprovació de la plantilla municipal per 2016. El procés selectiu per a la cobertura dels llocs
haurà d’estar resolt com a màxim durant el tercer quadrimestre de l’any 2015.
8. Sistema de cobertura dels nous llocs de treball.
La cobertura dels llocs de treball es realitzarà mitjançant la selecció entre el personal laboral fix de
l’Ajuntament de Ciutadella mitjançant el procediment de concurs de mèrits.
Les bases de les convocatòries seran negociades en cada cas amb la representació del personal laboral.
9. Adequació de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla
Finalitzat el procés selectiu i a la vista del resultat, en el marc de l’aprovació de la plantilla orgànica per a
l’exercici pressupostari següent al moment de dita finalització, es crearan els llocs corresponents, amb
amortització dels llocs de procedència. En cap cas es reconvertirien més llocs dels que com a màxim
s’han definit en l’àmbit d’aplicació d’aquest pla d’ocupació.
La plantilla quedarà conformada així per la relació quantitativa i qualitativa de places necessàries per tal
d’atendre els llocs de treball de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
10. Previsions finals.
L’amortització de llocs com a conseqüència d’aquest pla d’ocupació s’efectuarà sense perjudici de les
previsions que es puguin fer en la plantilla del proper exercici pel que fa a amortització d’altres llocs i
creació de nous llocs, en el marc de la normativa vigent.
La presa de possessió o contractació pels nous llocs a ocupar per personal laboral s’haurà d’efectuar com
a màxim en el termini d’un mes des de l’aprovació definitiva de la nova plantilla.
Els efectes de tota classe, inclosos els econòmics, que per al personal es derivin del present Pla no es
produiran fins a la data de contractació en els nous llocs de treball.
Els treballadors que no aconseguissin superar el procés selectiu o no reunissin els requisits per poder
participar en el mateix, així com aquells que voluntàriament vulguin continuar al marge del procés de
promoció, podran seguir en els seus llocs de treball i figuraran en la relació de llocs de treball i la plantilla
amb la mateixa definició del seu lloc i categoria actuals, i amb l’especificació “A extingir”. No es produirà,
per tant, la modificació de dits llocs, i no podran exigir aquests treballadors cap tipus d’equiparació
econòmica o de qualsevol altra classe que els corresponguin als llocs nous amb categoria de subaltern en
base a la previsió d’aquest pla o les que puguin aconseguir en un futur. Una volta es produeixin les
vacants d’aquests llocs a extingir, en cas de mantenir-se en la plantilla corresponent de l'exercici següent
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s'inclouran amb categoria de subaltern.

ANNEX
CATALOGACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Denominació del lloc:
SUBALTERN
Descripció:
Control d’accés a les dependències on presten els seus serveis, informar i orientar els
visitants, realitzar els encàrrecs amb el servei dins i fora de les dependències, franquejar,
dipositar, lliurar, recollir i distribuir la correspondència i paquets relacionats amb les activitats
corresponents del centre de treball, realitzar fotocòpies, conservació general de les zones
comunes, així com d’altres secundaris d’anàloga naturalesa i les demés obligacions que per a
dits empleats estableixi la seva reglamentació sectorial.
Relació de Dependència:
Cap d'àrea o regidoria delegada
Nombre de Llocs Homogenis:

Places de Plantilla que el poden ocupar:
Tipus:
Grup:
Escala
L
C2
AS
Forma de provisió
Totes les previstes a la legislació, excepte
lliure designació
Requisits específics:
Titulació:
Graduat d'ESO o equivalent
Altres requisits

Subescala

Classe

Categoria
Subaltern

Àmbit
Ajuntament de Ciutadella

Nivell de Català:
B2

Horari, torns, descans setmanal i vacances:
Segons destinació.

Retribucions del lloc:
Nivell:
C.D.:

C.E.:
0

Retribucions eventuals (confiança):
Sou anual (12 pagues):

Observacions:
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CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Denominació del lloc:
GUARDA ES PINARET
Descripció:
Realització d’activitats a les dependències d'Es Pinaret, amb tasques com la guarda i custòdia
dels accessos de l’edifici, conservació general de les zones comunes, suport al personal de les
dependències i les demés obligacions que per a dits empleats estableix la seva reglamentació
sectorial. Altres feines anàlogues de la seva categoria que se li puguin encomanar.
Relació de Dependència:
Cap d'àrea o regidoria delegada
Nombre de Llocs Homogenis:

Places de Plantilla que el poden ocupar:
Tipus:
Grup:
Escala
L
C2
AS
Forma de provisió
Totes les previstes a la legislació, excepte lliure
designació
Requisits específics:
Titulació:
Graduat d'ESO o equivalent
Altres requisits
Certificat minusvalidesa 33%

Subescala

Classe

Categoria
Subaltern

Àmbit
Ajuntament de Ciutadella

Nivell de Català:
B2

Horari, torns, descans setmanal i vacances:
Jornada continuada de matí. Guàrdia localitzable.

Retribucions del lloc:
Nivell:
C.D.:

C.E.:
180,61

Retribucions eventuals (confiança):
Sou anual (12 pagues):

Observacions:
Minusvalidesa

Intervé la Sra. González Casado: Gracias, Sr. Alcalde. La plantilla del personal del Ayuntamiento de
Ciutadella, de acuerdo con la clasificación establecida por el Convenio Colectivo de Personal Laboral,
cuenta con trabajadores con categoría de portero y de subalterno, y requisitos de titulación y
retribuciones diferentes, pero con funciones similares o equiparables; de manera que resultan
intercanviables en la mayoría de los puestos municipales estos trabajadores de diferente categoría. Por lo
tanto, para una mejora en la organización municipal se ha acordado en mesa negociadora de personal
laboral formalizar la equiparación de funciones de los puestos de trabajo de portero con los puestos de
trabajo de subalterno. Esto va ligado al acuerdo de que estos trabajadores realicen tareas de
mantenimiento sencillo en aquellas instalaciones que custodian, como pueden ser: cambios de bombillas,
fotocopias, etcétera. Y esto, a su vez, está vinculado a la redacción, a la negociación y a la aprobación de
los propios reglamentos para porteros de escuelas, porteros de Cultura y porteros de Deportes. Sólo
añadir que la cobertura de estos puestos de trabajo se realizará mediante procedimiento de concurso de
méritos. Gracias, Sr. Alcalde.
Acord
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Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
4. Proposta de donar suport a la proposició de llei d'emprenedors admesa a tràmit per la mesa
del Parlament de les Illes Balears en data 4-03-2015 (exp. 2015/002164)
[Proposta de la regidora delegada d'Esports de dia 13 de març de 2015, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Hisenda,
Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió extraordinària de dia 10 d'abril de 2015, amb 2 vots a favor (PP) i 4 reserves de vot
(PSOE, PSM i UPCM), que, copiada literalment, diu:
«Propuesta de la Concejalía de Deportes
Teniendo en cuenta que en fecha 25 de febrero del 2015 el Ayuntamiento de Ciutadella envió un escrito al Presidente del Consejo
Superior de Deportes instándole a replantear la aplicación de la disposición adicional decimosexta de la Ley 14/2013 de Soporte a
emprendedores y concretamente en todo lo que afecta a los clubes y entidades deportivas modestas.
Teniendo en cuenta que en fecha 27 de Febrero del 2015 la totalidad de los Grupos Parlamentarios presenta a la Mesa del Parlamento
de las Islas Baleares una iniciativa, solicitando la modificación de la Ley 14/2013 de 27 de Septiembre de Soporte a Emprendedores y
su Internacionalización, en la que se recogen actuaciones concretas a realizar.
Teniendo en cuenta que creemos necesario y efectivo que las administraciones unifiquen los términos a la hora de formular solicitudes.
Propone:
PRIMER: Dar soporte a la proposición de Ley admitida a trámite por la Mesa del Parlamento en fecha 4 de Marzo del 2015
que en su exposición dice lo siguiente:
a) En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta norma, el Consell Superior d'Esports i les Comunitats Autònomes, amb
participació de les Federacions Esportives Nacionals i Autonòmiques, i el teixit associatiu del sector, acordaran un Pla de Suport
Econòmic i de Millora de l'Esport Base, en la prestació de tot tipus de serveis esportius que desenvolupen els clubs i entitats esportives
sense ànim de lucre.
b) Aquest Pla de Suport Econòmic i Millora de l'Esport Base, contindrà i proposarà les alternatives necessàries, per regular
convenientment i d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats
remunerades que es realitzen en el si dels clubs i entitats esportives; així com les mesures oportunes per assegurar el manteniment de
la consolidada xarxa de voluntariat en l'esport, que realitzen una labor altruista i la compensació econòmica que reben per les despeses
que els ocasiona l'activitat desenvolupada, de cap manera se poden considera com a salari.
c) Establert aquest pla, es desenvoluparà la normativa de seguretat social a l'efecte de que les quantitats pagades en compensació per
les despeses en què incorrin els voluntaris en els clubs de base no tinguin la consideració de salari. A aquests efectes, la normativa de
seguretat social determinarà les quantitats màximes que puguin percebre els voluntaris i a els que es pugui adjudicar una presumpció
de ser pagaments no salarials, excepte prova en contrari. Dirigir a la Inspecció de Treball i Seguretat Social les oportunes instruccions
perquè en les seves actuacions apliquin aquests criteris.
d) El Govern analitzarà els canvis normatius en matèria fiscal —impost de societats i IVA necessaris per trobar l'equilibri entre el
compliment de les obligacions fiscals de les entitats esportives de base i les característiques d'entitats gestionades en molts casos amb
pocs recursos i treball voluntari.
Disposició Transitòria única. Règim transitori
Fins al moment en què s'aprovin les mesures contemplades en la present llei queda en suspens el pla d'inspeccions massives a l'esport
base que portin causa de la normativa modificada mitjançant l'article 1 d'aquesta Llei.
Document generat per l'aplicació EPIweb.2.6 – Parlament de les Illes Balears Pàgina 2 de 3 Parlament de les Illes Balears RGE:
2547/2015 – 02/03/2015 9:42
Disposició derogatòria única
Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a l'establert en la present Llei.
Disposició Final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Antecedents:
ANTECEDENTS
•
•
•
•

Constitució espanyola de 1978.
Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport.
Llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

SEGON. Notificar este acuerdo al Consejo Superior de Deportes
No obstant el Ple amb el seu superior criteri, resoldrà.
Ciutadella, 13 de Marzo del 2015
Inmaculada González Casado
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Regidora de Deportes»]

5. Moció que presenta el Grup Municipal del PSM Més per Menorca en relació al fet de donar
suport a l'esport base (exp. 2015/002231)
[Moció del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 13 de març de 2015 (registre d'entrada 003738 de 13 de març de 2015),
que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió extraordinària de dia 10
d'abril de 2015, amb 1 vot a favor (PSM) i 5 reserves de vot (PP, PSOE i UPCM), que, copiada literalment, diu:

«D'acord amb l'article 68.3 del Reglament orgànic municipal, el Grup Municipal PSM-Més per Menorca presenta al Ple de l'Ajuntament
de Ciutadella la moció següent:
ASSUMPTE: Donar suport a l'esport base
Atès que en el passat Ple del mes de març de l'Ajuntament de Ciutadella el Grup Municipal del PSM Més per Menorca va presentar una
moció per donar suport a l'esport base, demanant al govern de l'Estat que suspengui les mesures reguladores de l'activitat dels
monitors i entrenadors de l'esport base, la qual no va ser aprovada pels vots contraris del Grup Municipal del PP.
Atès que el Parlament de les Illes Balears, el proper dimarts dia 17 de març de 2015, amb una proposta conjunta, té previst el debat de
presa en consideració de la proposició de llei RGE número 2547/15 presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Més, i pels
diputats no adscrits, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
Atès que el que es proposa al Parlament, no és l'aprovació de la proposició de llei, sinó el debat a la seva presa de consideració, per a
que sigui aprovat al Ple del Parlament de les Illes Balears en el darrer plenari, previst per dia 24 de març sent aquest, el darrer plenari
de la legislatura, abans que es dissolgui el Parlament i es convoquin les eleccions municipals i autonòmiques.
Atès que independentment dels tràmits que realitzi el Parlament de les Illes Balears, des del PSM creim que l'Ajuntament de Ciutadella,
com a administració competent en l'esport en edat escolar, o sigui esport de formació, té potestat per fer les gestions i tràmits per
intentar evitar el que, des del govern central, s'està proposant, i que com a conseqüència, pot desembocar en una situació de risc per
al teixit associatiu del món esportiu.
És per tots aquests motius, que el Grup Municipal del PSM Més per Menorca demana a aquest plenari l'aprovació dels punts següents:

1.

Instar el Consejo Superior de Deportes que, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta
norma, el Consell Superior d’Esports i les comunitats autònomes, amb participació de les federacions esportives
nacionals i autonòmiques, i el teixit associatiu del sector, acordin un pla de suport econòmic i de millora de
l'esport base, en la prestació de tot tipus de serveis esportius que desenvolupen els clubs i les entitats
esportives sense ànim de lucre.

2.

Instar el Consejo Superior de Deportes a incloure en aquest pla de suport econòmic i millora de l’esport base les
alternatives necessàries per regular, convenientment i d’acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les
peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i de les
entitats esportives; així com les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la consolidada xarxa de
voluntariat en l'esport, que realitzen una labor altruista i la compensació econòmica que reben per les despeses
que els ocasiona l'activitat desenvolupada, de cap manera es poden considerar com a salari.

3.

Instar el Consejo Superior de Deportes, un cop establert aquest pla, que es desenvolupi la normativa de
seguretat social a l'efecte que les quantitats pagades en compensació de les despeses en què incorrin els
voluntaris en els clubs de base no tenguin la consideració de salari. A aquests efectes, la normativa de seguretat
social determinarà les quantitats màximes que puguin percebre els voluntaris, i als que es pugui adjudicar una
presumpció de ser pagaments no salarials, excepte prova del contrari. Dirigir a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social les oportunes instruccions perquè en aquestes seves actuacions apliquin aquests criteris.

4.

Instar el Consejo Superior de Deportes que analitzi els canvis normatius en matèria fiscal -impost de societats i
IVA- necessaris per trobar l'equilibri entre el compliment de les obligacions fiscals de les entitats esportives de
base i les característiques d'entitats gestionades en molts casos amb pocs recursos i treball voluntari.

Josep Juaneda Mercadal
Regidor del Grup Municipal PSM-Més per Menorca
Ciutadella de Menorca, 13 març 2015»]

El Sr. Alcalde diu: Vàrem quedar que tractaríem en conjunt el punt núm. 4 i el punt núm. 5, en Junta de
Portaveus. El punt núm. 4 és la proposta de donar suport a la proposició de llei d'emprenedors admesa a
tràmit per la Mesa del Parlament de les Illes Balears en data del 4-03-2015; i el punt núm. 5 és una
moció que presenta el Grup Municipal del PSM Més per Menorca en relació al fet de donar suport a
l'esport base. Tal com vàrem quedar a la Junta de Portaveus, es faria una esmena a la totalitat en
aquests dos punts, i se substituiria per una nova proposta que està pactada entre els grups municipals
del Partit Popular, del PSOE, del PSM i d'UPCM.
La nova proposta de dia 11 d'abril de 2015, copiada literalment, diu:
«PROPOSTA CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP, D'UPCM, DEL PSOE i
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DEL PSM-MÉS PER MENORCA
ASSUMPTE: Donar suport a l’esport base. Modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre,
de suport a emprenedors i la seva internacionalització.
Atès que el 30 de juliol de 2014 el Consell Superior de l'Esport va emetre el resultat de l'estudi que dóna
compliment al mandat de la disposició addicional setzena de la« Llei 14/2013, de suport als emprenedors
i la seva internacionalització», en relació a la naturalesa jurídica i l'enquadrament en el camp d'aplicació
de la Seguretat Social de l'activitat desenvolupada pels clubs i per les entitats esportives sense ànim de
lucre;
Atès que el sistema esportiu de Ciutadella se sustenta en gran part en l'esport de formació de fillets i
filletes que realitzen activitats esportives en horari no lectiu, i el paper dels entrenadors, delegats i
monitors dels equips és transcendental per a la supervivència de l'esport base, en la mesura que la seva
dedicació és en gran part altruista i desinteressada;
Atès que els clubs esportius de Ciutadella duen a terme una tasca educadora dels nostres fillets i filletes, i
els recursos d'aquests clubs són modestos i les retribucions del personal que col·labora es redueixen, la
majoria de vegades, a una aportació per a cobrir les despeses necessàries per a realitzar l'activitat;
Atès que creiem que s’hauria de treballar per adaptar i millorar la regulació d’aquest col·lectiu, tot
assegurant la supervivència dels clubs perquè els nostres joves puguin seguir practicant esport en
igualtat de condicions;
Atès que, en el Parlament de les Illes Balears, el passat 24 de març es va aprovar una proposició no de
llei, amb el suport de tots els grups parlamentaris, en la qual es demanava la modificació de la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la seva internacionalització;
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella, com a administració competent en l’esport en edat escolar, vol fer
les gestions i els tràmits que estiguin al seu abast per intentar evitar el que, des del govern central, es
proposa, i treballar conjuntament amb les altres administracions insulars i balears en benefici del teixit
associatiu del món esportiu;
És per tots aquests motius que els grups municipals PP, UPCM, PSOE i PSM-Més per Menorca demanen en
aquest plenari l’aprovació dels punts següents:
1. Instar el Consejo Superior de Deportes que, en el termini de sis mesos des de l’entrada
en vigor d’aquesta norma, el Consell Superior d’Esports i les comunitats autònomes,
amb participació de les federacions esportives nacionals i autonòmiques, i el teixit
associatiu del sector, acordin un pla de suport econòmic i de millora de l'esport base,
en la prestació de tot tipus de serveis esportius que desenvolupen els clubs i les
entitats esportives sense ànim de lucre.
2. Instar el Consejo Superior de Deportes a incloure en aquest pla de suport econòmic i
millora de l’esport base les alternatives necessàries per regular, convenientment i
d’acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat
esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i de les entitats
esportives; així com les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la
consolidada xarxa de voluntariat en l'esport, que realitzen una labor altruista i la
compensació econòmica que reben per les despeses que els ocasiona l'activitat
desenvolupada, de cap manera es poden considerar com a salari.

3.

Instar el Consejo Superior de Deportes, un cop establert aquest pla, que es desenvolupi
la normativa de seguretat social a l'efecte que les quantitats pagades en compensació
de les despeses en què incorrin els voluntaris en els clubs de base no tenguin la
consideració de salari. A aquests efectes, la normativa de seguretat social determinarà
les quantitats màximes que puguin percebre els voluntaris, i als que es pugui adjudicar
una presumpció de ser pagaments no salarials, excepte prova del contrari. Dirigir a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social les oportunes instruccions perquè en aquestes
seves actuacions apliquin aquests criteris.
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4. Instar el Consejo Superior de Deportes que analitzi els canvis normatius en matèria
fiscal -impost de societats i IVA- necessaris per trobar l'equilibri entre el compliment
de les obligacions fiscals de les entitats esportives de base i les característiques
d'entitats gestionades en molts casos amb pocs recursos i treball voluntari.
El batlle

Portaveu del grup municipal UPCM

Ramon Sampol Antich

Joan Triay Lluch

Portaveu del grup municipal PSOE

Portaveu del grup municipal PSM- Més per Menorca

Pilar Carbonero Sánchez

Joana Gomila Lluch
Ciutadella de Menorca, 11 d’abril de 2015»

Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, que llig la proposta conjunta íntegrament.
Acord
Es passa la proposta conjunta a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
6. Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) en relació amb la unificació d'ordenances en
l'àmbit insular quant al Camí de Cavalls (exp. 2015/002873)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) de dia 1 d'abril de 2015 (registre
d'entrada 004747 de dia 1 d'abril de 2015), que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Hisenda,
Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió extraordinària de dia 10 d'abril de 2015, amb 2 vots a
favor (PSOE) i 4 reserves de vot (PP, PSM i UPCM), que, literalment copiada, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que un dels objectius de la Junta de Batlles de Menorca és la de coordinar i unificar ordenances
municipals a nivell de l'illa i especialment en àmbits on és necessari aplicar mateixos criteris per no crear
disfuncions i confusió.
El Camí de Cavalls (GR 223) és un sender històric de 185 km que dóna la volta a Menorca pel seu litoral i
que, per tant, passa pels 8 municipis de l'illa. El Camí de Cavalls passa per barrancs, roquissars, valls,
torrents, zones humides i zones de cultiu; connecta antigues talaies o torres de vigia, fars i trinxeres, i
condueix a bona part de les cales i raconades de l'illa. És, indubtablement, la millora manera de descobrir
la gran riquesa natural i patrimonial de l'illa i per això moltes empreses que es dediquen al turisme actiu
ofereixen l'oportunitat de conèixer Menorca a través del camí de cavalls afegint així al ventall de
possibilitats turístiques de la nostra illa una alternativa d'alta qualitat i respectuosa amb el medi ambient.
Al TÍTOL III de l'Ordenança d'ús i aprofitament de platges de Ciutadella fa referència a LA PRESÈNCIA
D'ANIMALS EN LES PLATGES amb l'objecte de prevenir i controlar les molèsties i perills que els animals
puguin causar, tant a les persones com a les instal·lacions. A l'Article 17 d'aquesta ordenança es
prohibeix la circulació i permanència de qualsevol tipus d'animals en la platja durant la
temporada de bany. La infracció d'aquest article implica la corresponent sanció, amb la prèvia
instrucció del corresponent expedient sancionador; a més, l'infractor queda obligat a retirar
immediatament l'animal. Quant als casos no prevists en aquesta ordenança, s'ha d'aplicar el que preveu
l'Ordenança de tinença d'animals aprovada per aquest ajuntament. En aquest sentit l'Ordenança de
tinença d'animals a l'article 24 estableix que, per norma general, a les platges, zones de bany (replans,
etc.) i piscines obertes al públic del municipi es prohibeix la circulació, la permanència i el bany de
qualsevol animal durant la temporada turística que a efectes d'aquesta ordenança s'estableix de dia 1 de
maig a 31 d'octubre. Únicament se'ls permetrà l'accés a les zones autoritzades per aquest
ajuntament, i en els horaris i les dates establertes mitjançant decret d'Alcaldia . En aquests
espais també s'haurà de complir el que reguli l'Ordenança de platges. En el cas que el Camí de Cavalls
transcorri per damunt d'una platja, la circulació d'animals domèstics durant la temporada turística abans
determinada mai es podrà fer damunt de la zona de banyistes i estarà sotmesa a la regulació que
determini l'Ajuntament en cada cas concret.
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, la PROPOSTA D'ACORD següent:
PRIMER. Instar el batlle de l'Ajuntament de Ciutadella a proposar per la següent reunió de batlles
recuperar el debat sobre els criteris d'ús dels espais públics en itineraris supramunicipals com és el cas
del Camí de Cavalls.
SEGON. Instar el batlle de l'Ajuntament de Ciutadella a consensuar amb el sector empresarial i amb els
altres municipis l'autorització d'ús dels espais públics en l'itinerari del Camí de Cavalls durant la propera
temporada 2015.
Intervé el Sr. Moll Massanet que procedeix a la lectura íntegra de la moció, quan als punts de la mateixa
fa esment del següent: en el segon punt es va consensuar amb els altres partits, que es canviaria. Us he
donat una còpia i l'hem tornat a modificar perquè hi ha vàries ordenances i quedaria així: Instar al
Consell Insular de Menorca a consensuar amb el sector empresarial i amb tots els municipis la unificació
de les ordenances municipals que fan referència per l'ús dels espais públics en l'itinerari del camí de
cavalls. Hi afegiríem açò « les ordenances municipals que fan referència» Açò l'esmena d'eliminar el
segon punt i introduir aquest com a segon punt. El primer punt seria: Instar el batlle de l'Ajuntament de
Ciutadella a proposar per la següent reunió de batlles recuperar el debat sobre els criteris d'ús dels espais
públics en itineraris supramunicipals com és el cas del Camí de Cavalls. El segon punt: Instar al Consell
Insular de Menorca a consensuar amb el sector empresarial i amb tots els municipis la unificació de les
ordenances municipals que fan referència a l'ús dels espais públics en l'itinerari del Camí de Cavalls.
Intervé la Sra. Gomila Lluch: El Camí de Cavalls és un camí que volta l'illa i, per tant, pertany
pràcticament a tots els municipis de Menorca. Cada municipi té les seves pròpies ordenances referides a
la tinença d'animals i a l'ús de les platges, la qual cosa fa que ens trobem que en unes zones sigui
possible que hi hagi animals en temporades de bany i en altres no. Creim que és una bona proposta
demanar que en la propera junta de batles es debati sobre l'ús dels espais públics amb l'objectiu
d'unificar criteris per l'ús del Camí de Cavalls. Per tant, en el primer punt farem un vot favorable.
Respecte al que comentava abans, en el segon ja vam dir a la junta de portaveus que no acabàvem de
veure-ho clar. Ara vist així, amb aquesta modificació crec que sí que és més entenedor. Com que creim
també que és interessant que en el marc de la junta de batles es pugui escoltar en el sector empresarial
relacionat amb aquest camí de Cavalls, perquè ells ens puguin donar a conèixer quines són les seves
demanes i quins problemes es troben a l'hora de recórrer el Camí. Tenint el compte que nosaltres no
veiem molt clar, de moment, que a la temporada de bany els cavalls puguin transitar per les platges en
els trams de Camí de Cavalls que transcorre damunt l'arena. Tal vegada, si podríem estar d'acord que es
pogués estudiar si hi ha una via alternativa de qualque tram i com es poden utilitzar. Per descomptat, sí
que estem d'acord en intentar consensuar amb el sector empresarial i també amb tots els municipis que
s'unifiquin aquestes ordenances, perquè no hi hagi aquestes diferències entre un municipi i l'altre i es
pugui recórrer tot el Camí de Cavalls. Per açò el nostre vot serà favorable tant en el punt un com en el
dos esmenat. Gràcies, Sr. Batle.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Nosaltres també demanaríem la votació per separat dels dos punts. Ja vam dir
a la junta de portaveus i també a la Comissió Informativa que estàvem d'acord amb el primer punt. Amb
el segon punt no és que no estem d'acord, però vam explicar que ens creava seriosos dubtes segons
quins aspectes. Vostè ralla de la zona de bany, però clar, queda un tros de la platja, sembla ser, per on
podrien anar els animals durant la temporada, que no seria la de bany, però sí que seria platja. Clar, açò
ens crea seriosos dubtes, vegades, és un poc mal de diferenciar el que és la zona de bany d'una platja
del que no ho és, m'explic? I, tot i que li agraïm la bona voluntat de fer l'esmena, ens segueix creant una
sèrie de dubtes perquè, en part, estaríem renunciant a l'autonomia municipal de fer ordenances. I clar, hi
pot haver un consens molt ampli, no total, un moment donat i que Ciutadella, per exemple, no
estiguéssim d'acord amb aquest consens. Açò clar, ens fermaria un poc les mans, des del nostre punt de
vista, i podria implicar una certa renúncia, votar-ho un poc a cegues, per açò els hi vam dir a la comissió
informativa i a la junta de portaveus, sobre tot jo li vaig explicar a la seva portaveu que era molt
complicat que nosaltres votàssim a favor d'aquest punt per aquests motius. Que consti que li agraïm la
bona voluntat, la bona intenció, la feina de rectificar el punt, però ens sembla que no seria prou coherent
fer un vot favorable, i si després el consens fos prou ampli, però no hi estiguéssim prou d'acord
Ciutadella, tampoc tenim perquè renunciar, ens sembla, a l'autonomia municipal, al nostre criteri de les
ordenances.»
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Intervé la Sra. Pons Torres: «Gràcies, Sr. Batle. En el primer punt dir-los que demà ja s'ha posat a l'ordre
del dia, a la reunió de batles perquès es debati aquest punt. En el segon punt, si que és veritat que el
consell insular no està obligat a fer ordenances, evidentment, és l'Ajuntament i en aquest cas si que es
va crear una comissió, ja en el seu dia, del consell insular i tots els municipis van consensuar una
ordenança de renous, la d'animals també es va consensuar a través de la comissió aquesta del Consell
Insular. No veiem cap problema que es consensuï ara aquesta de tinença d'animals i de fet, també crec
que s'hauria de xerrar paral·lelament del pla especial del camí de cavalls i els seus itineraris. Vull dir, és
una cosa que s'ha de fer conjunta i no hi veiem cap problema en votar-ho a favor. Gràcies, Sr. Alcalde.»
Intervé el Sr. Moll Massanet: En primer lloc, agrair al PSM el seu vot favorable, al PP també. Entenem la
postura d'UPCM, no hi ha cap problema. Vull explicar que és un sector que ara es diferencia o dóna un
turisme diferenciat al turisme de sol i platja. És un turisme que tant a Catalunya com a Andalusia hi fan
inversions perquè veuen que és un turisme que arriba amb un poder adquisitiu alt, i creim que frenar, no
posant impediments, però creim que sí que està bé consensuar donar sortida en aquest sector, perquè
creim que a la llarga pot ser una entrada de capital per tots. I creim que està bé que a partir del consell i
a partir de la reunió de batles es consensuï i s'intenti donar una sortida en aquest sector, que ells vegin
recolzats un poc per l'Administració i se'ls pugui donar aquesta ajuda. Moltes gràcies.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Jo vull que quedi molt clar que nosaltres no volem frenar res, ja sé que no ha
dit per nosaltres, però ho vull aclarir que nosaltres no volem frenar res. El que passa és que sí que vam
tenir i seguim tenint mantenint seriosos dubtes. Es va rallar, per exemple que hi hauria zones que tal
vegada es faria un camí alternatiu, una ruta alternativa, n'hi hauria d'altres que se seguiria a la platja a
la zona que no és de banyista. Clar, açò nosaltres necessitam més concreció per una banda, tenir les
coses més clares, més concretes, saber quins trams es faria d'una manera, quins de l'altra. Sobre tot el
que els hi he dit, vull dir, des del nostre punt de vista, les platges a l'estiu no n'hi hauria d'haver, durant
la resta de temporada no hi veiem cap problema, però el que són les platges, pròpiament dites, pensam
que no hi haurien de passar animals, perquè és molt complicat diferenciar la zona de bany del que no ho
és. La zona de bany fluctua segons la gent que hi ha. No és el mateix la zona de bany del mes de maig,
que el mes d'agost, que el mes de juliol, per tant, ens crea més dubtes. Davant el dubte pensam que ens
hem d'abstenir. Quant al demès i transcendint ja de l'àmbit de la moció que vostè ha rallat de turisme.
Nosaltres quant al turisme, a pesar que, sistemàticament, se'ns endossen culpes d'altres i se'ns ataca, no
part del partit socialista, idò, nosaltres sempre hem tingut molt clar que estem a favor del turisme, igual
que estem a favor de l'ordre en les activitats relacionades amb el turisme han d'estar, senzillament,
ordenades. Hi ha qualque partit que presumeix molt de turisme i el que ha fet pel turisme ha estat pujar
l'IVA, per exemple, que tant negatiu és pel turisme. Hi ha un partit que cada dues paraules empra la
paraula turisme com a excusa per fer moltes coses, però des d'aquest partit van tenir la sensibilitat de
deixar totes les urbanitzacions sense senyalització indicativa durant una temporada sencera. I no els hi
diré ja el que van fer des d'aquest partit des de CITUR, a l'hora de malversar un munt de recursos
relacionats amb el turisme. Permeti que m'hagi permès fer aquesta passadeta sobre turisme, ja que en
rallam. Moltes gràcies, Sr. Alcalde.»
Intervé la Sra. Pons Torres: «Gràcies, Sr. Alcalde. Jo volia clarificar que en el fons de la moció no hi estem
d'acord, que els cavalls passin per les platges, que els animals passin per les platges, sinó sí que estem
d'acord amb el que diu el punt número dos, que es consensuï, que se xerri amb el sector empresarial i
tota la resta d'agents implicats. Gràcies, Sr. Alcalde.»
Acord
Es passa a votació el primer punt de la proposta Instar el batlle de l'Ajuntament de Ciutadella a
proposar per la següent reunió de batlles recuperar el debat sobre els criteris d'ús dels espais
públics en itineraris supramunicipals com és el cas del Camí de Cavalls; que és aprovat per
unanimitat.
Es passa a votació el segon punt de la proposta Instar el Consell Insular de Menorca a consensuar
amb el sector empresarial i amb tots els municipis la unificació de les ordenances municipals
que fan referència a l'ús dels espais públics en l'itinerari del Camí de Cavalls; per denou (19)
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, del Sr. Lorenzo COLL DE ARREDONDO, de la Sra.
María Esperanza JUANEDA SALORD, del Sr. Daniel PRATS FLORIT, 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.
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Noemí CAMPS VILLALONGA, de la Sra. Joana GOMILA LLUCH, del Sr. Josep JUANEDA MERCADAL, del Sr.
Magí MUÑOZ GENER i del Sr. Josep MASCARÓ MARQUÈS i del Sr. Alcalde; i dues (2) abstencions de vot,
les del Sr. Juan TRIAY LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS; s'acorda aprovar la moció del Grup Municipal
Socialista (PSOE).
7. Proposta conjunta dels grups municipals del PP, PSOE, PSM i UPCM per instar la
representació d'Espanya en el Consell de Seguretat de l'ONU a la recerca d'una solució justa i
definitiva al conflicte del Sàhara Occidental (exp. 2015/002980)
Es dóna compte d'una proposta conjunta dels grups municipals del PP, PSOE, PSM i UPCM de dia 10
d'abril de 2015, que literalment copiada, diu:
«Assumpte: proposta conjunta dels grups municipals PP, PSOE, PSM i UPCM per instar a la representació
d'Espanya en el Consell de Seguretat de l'ONU a la recerca d'una solució justa i definitiva al conflicte del
Sàhara Occidental
Atesa la Moció presentada per la Coordinadora Estatal d'Associacions Solidàries amb el Sàhara per la
descolonització i la independència en el Sàhara Occidental, on exposen que:
"En l'any en què l'Organització de les Nacions Unides compleix70 anys, organització internacional principal
creada per a preservar a les properes generacions del flagell de la guerra i sent un dels principals objectius
mantenir la pau i la seguretat nacionals.
Transcorreguts 40 anys des de l'abandonament per part d'Espanya del Sàhara Occidental, i sent en
l'actualitat un Territori No Autònom pendent de descolonització, sotmès a més a més a una ocupació per
part del Marroc.
Corresponent a les Nacions Unides i als seus Estats membres la responsabilitat principal en matèria de
descolonització, i tenint el Consell de Seguretat la màxima responsabilitat en la recerca d'una solució justa i
definitiva, d'acord amb la Carta Fundacional de les NNUU."
Atès que aquesta Moció insta als grups polítics de l'Ajuntament a presentar una Proposta conjunta.
Per tot l'exposat els grups polítics del PP, PSOE, PSM I UPCM a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
PROPOSEN a l'objecte del seu anàlisi i aprovació, si escau, pel Ple de l'Ajuntament:
Primer.- Instar el Govern Espanyol en la seua qualitat de Potència administradora de iure, membre del
Grup de Països Amics del Secretari General per al Sàhara Occidental i membre no permanent del Consell de
Seguretat durant el mandat 2015/2016 a:
•
COMPLIR amb la seua responsabilitat per a posar fi al procés de descolonització del Sàhara
Occidental, inconclús des de 1975, mitjançant la celebració d'un referèndum que asseguri
l'expressió lliure i autèntica de la voluntat del Poble Sahrauí.
•
DEFENSAR la doctrina consolidada de les Nacions Unides en matèria de descolonització i Territoris
No Autònoms per als que regeix la Resolució 2625 de l'Assemblea General de les Nacions Unides
que instaura: "L'establiment d'un Estat sobirà i independent, la lliure associació o integració amb un
Estat independent o l'adquisició de qualsevol altra condició política lliurement decidida per un poble
constitueixen les formes de l'exercici del dret de lliure determinació d'eixe poble", sent eixe el
contingut de l'autodeterminació.
•
VETLLAR, en defensa de la pau i els drets humans, per l'atribució a la MINURSO (Missió de les
Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental), única presència de Nacions Unides al
territori, de competències en la protecció i promoció dels drets civils, polítics, econòmics, socials i
culturals de la població sahrauí.
Segon.- Dirigir el present acord a:
•
Casa Reial Espanyola
•
Presidència del Govern de l'Estat Espanyol
•
Ministeri Espanyol d'Assumptes Exteriors
•
Missió Permanent d'Espanya davant Nacions Unides
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Portaveu PP

Portaveu PSOE

Portaveu PSM

Portaveu UPCM

Ciutadella de Menorca, 10 d'abril de 2015»
Intervé la Sra. Gomila Lluch: «Gràcies, Sr. Batle. El 30 d'abril de 2015 es realitza la pròrroga del mandat
de les nacions unides del Sàhara occidental i el consell de seguretat haurà d'analitzar en quina situació es
troba el conflicte, valorar els esforços de l'ONU per trobar-hi una solució, decidir si la via que s'impulsa
des de fa uns anys de negociacions entre les parts han representat cap avanç i si es considera encara una
via correcta per encaminar la resolució d'un conflicte que dura des del 1975, en què es fes l'entrega de
l'antiga colònia espanyola del Sàhara occidental al Marroc, en contra dels acords de l'ONU i al marge de
qualsevol legalitat internacional. Actualment preocupa l'explosió violenta que ha representat amb
l'aparició d'una força creixent de noves formes de radicalisme islàmic, i especialment la relacionada amb
l'estat islàmic, així com la manera d'actuar del rei del Marroc que, en lloc de pacificar el conflicte, sembla
que l'interessa encendre'l cada dia un poc més, fins a dur el saharauis representats pel frente polisario a
la via de l'enfrontament armat, rompent la treva acordada l'any 1991. Després de tants anys, els
habitants dels campaments de refugiats perden l’esperança que aquest conflicte es solucioni, amb tot el
que això representa i, per tant, és necessari i urgent trobar una solució al problema saharaui i celebrar
un referèndum que asseguri l’expressió lliure d’aquest poble i es necessari i urgent la major implicació del
govern espanyol en la solució al problema saharaui des de les possibilitats que s’obren a partir del fet que
Espanya forma part, com a membre no permanent, del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, per la
qual cosa, el grup municipal PSM Més per Menorca farà un vot favorable a aquesta proposta. Gràcies, Sr.
Batle.»
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: «Nosaltres farem també un vot favorable. Aquesta proposta, de fet,
ve arran d'una sol·licitud de l'associació d'amics i amigues del pobles saharaui, i nosaltres entenem que
amb l'objectiu que no s'oblidi el problema. No s'oblidi perquè fa tants anys que aquest problema segueix
que correm el risc que s'oblidi. De fet, en els darrers anys, arran de la crisi econòmica, el poble saharaui
cada vegada tenen manco recursos, fruits de la cooperació internacional, i açò significa que cada vegada
tenen una qualitat de vida molt pitjor. Aquesta problemàtica, el Sàhara occidental era una colònia
espanyola i, de fet, el conflicte va començar amb una lluita contra la colònia espanyola a principis dels
anys 70. El 74, com bé ha dit la portaveu del PSM, es va prometre al saharauis que es faria un
referèndum d'autodeterminació. Aquest referèndum encara l'estem esperant, o l'estan esperant,
especialment, ells que són els que han de votar el referèndum. Després de tot açò, el Marron i
Mauritània, segueixen fent força, com a colònies que estan dominant el poble. Però, en definitiva, quin és
el problema del poble saharaui? És la qualitat en què estan vivint 120.000 persones, en aquest moment,
que estan refugiats a campaments, que no tenen cap tipus de servei, ni tenen cap tipus de millora en la
seva vida després de més de trenta anys. Açò és un problema que viuen les famílies del poble saharaui i
que el frente polisario, idò, està lluitant, sempre, dia darrere dia, per aconseguir aquest referèndum
d'autodeterminació que aconseguiria que tinguessin la independència com a poble i no tinguessin les
repressions del Marroc que, en aquests moments, està comprovat que, fins i tot, estan fent pressions
amb tortures, a tots aquells que tenen una manifestació política envers aquest conflicte. Nosaltres, per
suposat, farem un fot favorable, i esperam que aquest conflicte no s'oblidi, per suposat, sinó que agafi
cada vegada més consciència tothom i pugui ser resolt de forma internacional. Moltes gràcies.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: Aquest conflicte, efectivament, és vell, es remunta a l'any 75. De fet, pel
Sàhara occidental o Sàhara espanyol, no hi havia hagut massa interès de ningú més que d'Espanya, fins
que es van descobrir una de les reserves més grosses del món, si no la més grossa del món, de fosfats a
Fos Bucraa, i partir d'aquí el Marroc, Alger, Mauritània, i altres països colindants van començar a tenir un
gran interès pel Sàhara, que tenia una població molt reduïda, un territori que era quasi la meitat del
d'Espanya i en el que hi ha via molt pocs habitants. La veritat és que l'any 75, que es va arribar al punt
màxim de tensió, quan el rei Hassan II del Marroc va organitzar l'anomenada marxa verda, amb la que
feien marxar manifestants reclutats i després a grups paramilitars cap a la frontera espanyola. El cap
d'estat que hi havia que era en Franco, en aquells moments, va ordenar a l'exèrcit espanyol que es
desplegués pel Sàhara i va ordenar una postura de fermesa i de no deixar passar la marxa verda, fins i
tot hi va ha ver una època d'impàs que es va aturar i degut a la malaltia del cap d'estat, precisament, el
rei Hassan II la va reactivar. Va resultar que amb el cap d'estat a punt de morir, i una situació molt
delicada dins Espanya, el que era príncep d'Espanya després va ser rei, clar, efectivament, van procedir a
abandonar el que era el Sàhara espanyol. S'ha de dir que ho van fer en la perspectiva de tenir una guerra
oberta amb el Marroc també. I després és veritat que el Sàhara, com vostès diuen, era una colònia, jo els
hi record que també era una província espanyola. Amb açò no estic dient que no fos una colònia, no, però
vull dir, que tenia un tracte bastant privilegiat respecte al que tenien moltes colònies, per exemple, El
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Congo Belga, o altres colònies que hi ha hagut, perquè tenien els seus procuradors en corts. Tenien els
seus procuradors a les corts que hi havia a Espanya. Per descomptat que farem un vot favorable, perquè
si no, no l'haguéssim presentada conjuntament en aquesta moció. Com que, efectivament, Espanya es va
comprometre, no el 74, sinó posteriorment, a fer un referèndum, i nosaltres pensam que és millor i que
tenen dret a la independència, abans de caure en el que és l'expansionisme i l'imperialisme marroquí,
evidentment, farem un vot favorable. Gràcies.»
Intervé el Sr. Alcalde: «Nosaltres també, de fet, hem firmat aquesta moció, creiem que és oportuna durla aquí i també farem un vot favorable.»
Acord
Es passa a votació la proposta conjunta dels grups municipals del PP, PSOE, PSM i UPCM, que és
aprovada per unanimitat dels membres.
8. Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) en relació amb polítiques de transparència (exp.
2015/003000)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) de dia 10 d'abril de 2015 (registre
d'entrada 005042 de dia 10 d'abril de 2015), que, literalment copiada, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al Plenari de desembre de 2012 ja vàrem presentar una moció relacionada amb polítiques de
transparència en referència al contracte de gestió de tributs. Aquesta moció es va aprovar en el sentit de:
Donar compte mitjançant un informe anual en el Plenari de l'Ajuntament de Ciutadella de les actuacions
de col·laboració dutes a terme en els departaments de Governació i Urbanisme on s'hi reflecteixi el
personal assignat, el nombre d'expedients i el cost dels serveis. Sols s'ha donat compte d'aquest informe
en un exercici econòmic.
El grup municipal socialista va demanar també la publicació a la pàgina web dels pressuposts de
l'Ajuntament de Ciutadella i no sempre s'ha complert i, quan s'ha fet s'ha donat el mínin d'informació
pública.
En el cas dels pressupostos consideram que no és suficient amb la seva presentació sinó que s'ha de
rendir comptes de la seva liquidació.
Un altre motiu de manca d'informació és en relació als diferents contractes que es duen a terme des de
l'Ajuntament. El perfil del contractant presenta un sistema d'accés a la informació no massa entenedor i
en alguns casos falten dades, com per exemple en el contracte del servei d'administració i docència al
centre municipal d'arts plàstiques.
La realitat política actual, les noves formes d'interrelació entre la ciutadania i els seus representants i
gestors públics, ve reclamant des de fa temps uns models d'obertura en els processos de l'administració
pública que garanteixin, mitjançant transparència i participació, la seva equanimitat i defensa dels
interessos públics.
Creiem que es fa necessari que els responsables públics facin possible que els ciutadans tenguin accés
directe, de la forma més senzilla i visible possible, a tots els processos de gestió relacionats amb el
nostre municipi. Així, aprofitant els mitjans tecnològics actuals, s'han de fer passes per a què es pugui
disposar de la màxima informació possible.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si escau, la
següent:
PRIMER.- Instar l'equip de govern a donar compte mitjançant un informe anual en el Plenari de
l'Ajuntament de Ciutadella de les actuacions de col·laboració dutes a terme en els departaments de
Governació i Urbanisme on s'hi reflecteixi el personal assignat, el nombre d'expedients i els costs dels
serveis, en relació a l'exercici 2014.
SEGON.- Instar l'equip de govern a reestructurar els apartats de la pàgina web municipal que fan
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referència a informació pública i completar-la, de manera que es garanteixi el fàcil accés.
TERCER.- Instar l'equip de govern a publicar les següents formacions, sempre respectant la llei de
protecció de dades vigent:
a) Relació de tot tipus de contractes amb informació de les característiques dels mateixos i del procés de
contractació.
b) Convenis amb altres administracions.
c) Pressuposts anuals complets i liquidació.
d) Modificacions de crèdit i de pressupost.
e) Resultat de les convocatòries de subvencions a entitats i particulars.
Ciutadella, 10 d'abril de 2015
Noemí Camps Villalonga
Regidora del Grup Municipal Socialista»
Intervé la Sra. Camps Villalonga: «La realitat política actual, les noves formes d'interrelació entre la
ciutadania i els seus representants i gestors públics, ve reclamant des de fa temps uns models d'obertura
en els processos de l'administració pública que garanteixin, mitjançant transparència i participació, la
seva equanimitat i defensa dels interessos públics. Tenint en compte açò des del nostre grup pensam que
es fa necessari que els responsables públics facin possible que els ciutadans tenguin accés directe, de la
forma més senzilla i visible possible, a tots els processos de gestió i decisió relacionats amb el nostre
municipi. D'aquesta manera es poden aprofitar els mitjans tecnològics actuals, per fer passes per a què
es pugui disposar de la màxima informació possible. Per tant, entenem que la transparència ha de ser un
principi bàsic en l'acció de govern, que s'ha de concretar en donar informació pública dels diferents
àmbits de l'administració. La informació econòmica i pressupostària, els contractes públics, els convenis
subscrits, les subvencions i ajudes públiques, haurien d'estar a l'abast del ciutadà de manera senzilla.
Des del grup municipal socialista es va demanar la publicació a la pàgina web dels pressuposts municipals
i no sempre s'ha complert, i quan s'ha fet s'ha donat el mínim d'informació. De fet, en aquests moments
si entrau a la pàgina web, hi ha publicat encara el pressupost de l'exercici passat, del 2014, i només
s'especifica el muntant dels diferents capítols. Però, en aquest cas concret dels pressuposts que només
indiquen les intencions que té l'equip de govern, pensam que la liquidació adquireix més importància, ja
que és el que realment s'ha fet, i és aquí on es pot confrontar el que es proposava fer, inicialment, i el
que, finalment, s'ha dut a terme. Per tant, entenem que no és suficient amb els pressuposts, sinó que
s'ha de rendir comptes de la seva liquidació. Per una altra banda, i en relació als altres contractes, el
perfil del contractant presenta un sistema d'accés no massa entenedor i en alguns casos falten dades.
També recordar que en el plenari de desembre de 2012 ja vam presentar una moció relacionada en
polítiques de transparència en referència al contracte de gestió de tributs. Aquesta moció es va aprovar i
només s'ha complert aquest acord en un exercici econòmic. Per tot açò presentam els següents punts
d'acord: Instar a l'Equip de Govern a donar compte mitjançant un informe anual en el Plenari de
l'Ajuntament de Ciutadella de les actuacions de col·laboració dutes a terme en els departaments de
Governació i Urbanisme on s'hi reflecteixi el personal assignat, el nombre d'expedients i els costs dels
serveis, en relació a l'exercici 2014. SEGON, Instar a l'Equip de Govern a reestructurar els apartats de la
pàgina web municipal que fan referència a informació pública, revisar la informació publicada i completarla, de manera que es garanteixi el fàcil accés. TERCER, Instar l'equip de govern a publicar les següents
informacions, sempre respectant la llei de protecció de dades vigent: La relació de tots tipus de
contractes amb informació de les característiques dels mateixos i del procés de contractació. Convenis
amb altres administracions. Pressuposts anuals complets i liquidació. Modificacions de crèdit i de
pressupost. Resultat de les convocatòries de subvencions a entitats i particulars. Gràcies.»
Intervé la Sra. Gomila Lluch: «Gràcies, Sr. Batle. El PSM Més per Menorca, sempre ha defensat i practicat
una manera de fer política propera al ciutadà, amb una gestió eficaç i transparent, fomentat la
participació del ciutadà en la presa de decisions municipals i fent més accessible l'administració a la
ciutadania. Pel PSM Més per Menorca és imprescindible fer política avantposant sempre els interessos
generals, davant els particulars, per la qual cosa la transparència és un element bàsic per la gestió. Així
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com l'apropament de l'administració municipal als ciutadans, fent més fàcils tots els tràmits i l'accés a la
informació que els afecta. Ja hem demanat en diverses ocasions, mitjançant mocions, precs i preguntes
que la pàgina web de l'Ajuntament es vagin penjant els diferents plans d'actuacions de les àrees, les
convocatòries de les comissions municipals i les reunions, les actes de plens i juntes de govern
puntualment, així com l'execució i compliment dels acords de ple. Que es faci de manera fàcil la
presentació d'instància on-line a través de la pàgina web. Que s'obri en horari de capvespres l'OAC, i així,
successivament, tota una sèrie de propostes amb l'objectiu d'apropat l'Administració als ciutadans i fer-la
més transparent. Com que la moció del PSOE va en aquest sentit el nostre vot serà favorable. Gràcies,
Sr. Batle.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Jo ja he dit unes quantes vegades en aquest ple que, a vegades, me sembla
que tant el PSOE, com el PP tenen una síndrome, que es diu la síndrome de «jo no he governat mai», i
ho dic perquè, clar, des de l'oposició, moltes vegades, es demanen coses que quan governen no fan. Ara
estem rallant d'una pàgina web i quant va governar el partit socialista, a la pàgina web de tot açò,
tampoc hi havia res. Açò és la realitat. La transparència a jo em sembla molt bé, i tot i que jo no
equipararé el govern del PP 2003/2007, per jo el més corrupte i el manco transparent de la història de
Ciutadella, en cap govern socialista, perquè els governs socialistes a Ciutadella no han arribat mai als
extrems que ha arribat el partit popular. Sí que hi va haver varis episodis de poca transparència que jo
record. Record, per exemple, que teníem uns pisos pel carrer Sevilla, per un petit embolic urbanístic,
figuraven damunt els plànols que feien pisos que tenien 700m els menjadors, 70m els vestidors. Van
tenir també, amb l'hotel Esmeralda un altre petit embolic. O sigui, de transparència està molt bé
demanar-la, però no sempre l'ha tinguda el govern socialista. To i que, de cap manera, els vull equiparà,
ni molt manco, a altres governs com els del PP/PMQ, però també han tingut el seu. Dir que farem un vot
favorable, evidentment, perquè estem a favor de la transparència. Sempre hi hem estat. Ha estat una
lluita que nosaltres hem dut amb bastant força, a través, fins i tot, de comissions d'investigació i del que
ha importat i, evidentment, farem un vot favorable. Però només aquest petit apunt que ens xoca un poc
que, des de l'oposició PP i PSOE, demanen coses que quan governen no practiquen ni en broma. Açò és
tot. Gràcies.»
Intervé la Sra. González Casado: «Gracias, Sr. Alcalde. En primer lugar, yo quisiera pedir la votación por
separado de los puntos, si no hay ningún problema. Hacer una serie de puntalizaciones en la exposición
de motivos de la moción que presenta el grupo socialista. Hablan ustedes que el perfil del contratante de
la página web «no és massa entenedor» dicen, y en algunos casos faltan datos. Ponen el ejemplo del
contrato de la escuela de arte. El perfil del contratante que tiene la página web del Ayuntamiento de
Ciutadella, es el mismo que tienen el resto de ayuntamiento de la isla. Yo lo he probado, he intentado
acceder y no he encontrado el más mínimo problema en entender lo que pone allí, no sé porqué a usted
le parece poco entendedor. Y también he consultado en contratación, en el sentido de que datos pueden
faltar en este expediente que usted refiere, en la exposición de motivos, de la escuela de arte, y me han
dicho que todo está correcto, según lo que toca. Si que le puedo hacer la puntualización que hasta que
cualquier documento no está notificado no puede ser publicado, y quizá usted está en ese período o le
falta algún dato en ese sentido. Si considera que falta algún dato y nosotros podemos subsanarlo, me
gustaría que dijese en este pleno que dato es el que falta concretamente, y mañana mismo hablaremos
con contratación para que subsanen el error. En cuanto a los puntos, con el punto 1 estamos totalmente
de acuerdo. Se facilitará un informe con los trabajos del Área de Gobernación y Urbanismo, como se ha
hecho otras veces, no hay ningún problema. En el punto 2, tal y como le he dicho en el perfil del
contratante, consideramos que nuestra página web, la página institucional, es clara y que es de fácil
acceso. Es más, la estructura, el diseño, y todo tal y como está montado fue consensuado con todos los
grupos políticos que forman el consistorio, usted no estaba, fue al principio de la legislatura, pero se
consensuó hasta el color de la página. Pensamos que sí, que es de fácil acceso, yo he vuelto ha probar
todas las pestañas y consideramos que no existe ningún problema para su uso. En cuanto al tercer
punto, a mi me ha llamado una poco la atención, porque estamos totalmente de acuerdo en que esto
deba ser público, este tipo de cosas que piden aquí, contratos, convenios, presupuestos. Pero,
precisamente, todos estos requisitos ya vienen recogidos en la ley de transparencia que a probó el
Partido Popular, en el parlamento, en el año 2013, en el Septiembre del 2013 y, curiosamente, esa ley,
ustedes no la votaron a favor. Entonces me parece que es un extracto de la ley, lo sospechaba. Hoy
cuando he llegado a casa a comer, me he encontrado su artículo de opinión en El Iris, y me confirma
que, efectivamente, está sacado de la Ley de transparencia, en el sentido de que refiere usted todos los
aspectos que se han de publicar tal y como vienen registrados en la Ley de transparencia, y encima,
habla usted, esto del artículo 8, encima habla usted de un portal de transparencia que es al que se
refiere el artículo 10 de la propia Ley de transparencia que ustedes no quisieron votar en el Parlamento
de la nación. Por una parte, nos alegramos de que el grupo socialista de Ciutadella esté de acuerdo con
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una ley del partido popular. Nos alegramos de que usted esté de acuerdo. Lo que ustedes proponen aquí,
efectivamente, no lo vamos a votar a favor. No porqué no estemos de acuerdo, sino porque existe esa
ley. Esa ley está vigente y esa ley determina que las administraciones locales tienen dos años de plazo
para aplicarla. Con lo cual, creo que se ha de cumplir, pero no porque el grupo socialista lo proponga en
este Ayuntamiento. Gracias, Sr. Alcalde.»
Intervé la Sra. Camps Villalonga: «Gràcies, Sr. Batle. Primer de tot agrair el vot favorable d'UPCM i el
PSM. Dir que és una proposta de futur, no és d'avui per demà. És a dir, proposam, en principi, totes
aquestes passes per donar més transparència en els ciutadans i donar més informació, perquè es vagi
fent paulatinament. En relació el que acaba de dir la Sra. González, vostè ha dit que havia entrat en el
perfil del contractant i ho havia entès tot, però és que si vostè no ho entén que governa ja seria un poc
gros. Sí que és veritat que hi ha coses que són difícils de trobar, i hi ha coses que no hi són. Per exemple,
l'escola d'arts, concretament, a l'import del contracte no apareix, és una dada per posar un exemple. Em
podríem trobar d'altres. Sí que és veritat que tot evoluciona, que tot es va consensuar, aquesta pàgina
web i que el perfil del contractant és el mateix dels altres pobles, però així com tot evoluciona, tot es pot
millorar i adaptant, precisament, en aquesta evolució. Nosaltres pensam que, en definitiva, transmetent
tota la informació als ciutadans, la informació que sigui possible, açò està clar, es garanteix la participació
real d'aquests en la vida pública. En relació a la llei que vostè ha mencionat, sí que és veritat que és
d'aplicació, però jo me deman que han fet vostès per aplicar-la? Perquè en aquests moments tot no ho
complim. No sé exactament el motiu del perquè no vam votar a favor, però sí que pensam que s'han de
fer passes cap a una major transparència i una major informació als ciutadans. I només una petita cosa
al Sr. Triay, jo, i tal vegada jo, i no el partit socialista en general, sí que pateix la síndrome de no haver
governat mai. Només açò. Moltes gràcies.»
Intervé la Sra. Gomila Lluch: «Sí, gràcies, Sr. Batle. Com que sempre deim, o ho deia el Sr. Triay, en el
sentit de dir, no es val només dir-ho i després que no sigui veritat. És a dir, molta participació ciutadana, i
molta transparència i molta cosa, i després quan un governa no ho fa. Només és per posar-li uns quants
exemples, quan el PSM va governar, sí que vam obrir a la participació ciutadana. Vam aprovar amb el
consens el pla de feina de les àrees d'educació, de les escoletes, del patronat de l'hospital, de cultura,
serveis socials. Després no es va penjar a la pàgina web perquè va acabar el mandat, per tant, no vam
tenir temps de penjar-li. També vam impulsar i vam crear òrgans de participació ciutadana, com el
consell de ciutat, com la comissió d'associacions de veïns, com la comissió de persones majors, com la
comissió d'entitats de serveis socials. Les vam anant convocant periòdicament, perquè realment creim
que els ciutadans han de participar de la gestió d'aquest ajuntament i de la presa de decisions, perquè de
fet estem gestionant i estem governant per als ciutadans i amb els ciutadans. A més a més també vam
aprovar un reglament de participació ciutadana, dins tot el pla de projecte de ciutat, i aquest sí que es va
penjar a la pàgina web, perquè creiem que és important tenir unes bases o un reglament, que indiqui
com es pot participar en els ciutadans amb l'Ajuntament. Per tant, en el cas del PSM, jo crec que si que
creiem amb la participació, crec que sí que vam actuar en el moment que estàvem a l'oposició donant
aquesta participació en els ciutadans, per poder apropar aquesta administració, i que el ciutadà es senti
aquest ajuntament com a seu i no es pensi que és la casa dels polítics i prou, sinó que cregui que,
realment, l'administració més propera és la que realment l'ajudarà a poder viure en dignitat, a poder
resoldre els seus problemes i a poder gestionar d'una manera col·lateral amb els partits polítics que
formam part en aquest consistori. Gràcies, Sr. Batle.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Estic meravellat per la resposta tant del PSOE com del PSM. Sra. Noemí, vostè
no és que tengui la síndrome de «jo no he governat mai», és que vostè no ha governat mai. Vostè no ha
governat mai. Però jo no he rallat de vostè, he rallat del seu partit, he rallat del PSOE, el partit socialista
obrer espanyol, que ha governat moltes vegades, que governa Andalusia des de temps immemorial, i
tenen els dos escàndols més grossos, ja que me fa rallar, d'Espanya. Tenen una comunitat autònoma, la
regió espanyola i europea amb més atur juvenil, i resulta que feien un frau massiu amb els cursos de
formació als fons per als aturats. Tenen els fraus dels ERE. Amb una paraula, vostès sí que governen a
moltes bandes i jo no rallava de vostè, perquè vostè com a persona no ha governat mai. Però vostè és la
candidata del partit socialista i a vostè jo no li rallava com a la Sra. Noemí. A banda que, com a persones,
tots el que són aquí, els vint-i-un, me mereixen el màxim respecte. Els regidors i tots els demés,
evidentment, però jo rallava del seu partit. Jo quan dic me sembla que tenen la síndrome de «no hem
governat mai» me referia en el seu partit. Perquè el seu partit com li he dit, va tenir una cosa tan
transparent, com voler fer creure al personal que al carrer Sevilla, on hi haurà una superfície comercial,
idò que allò era un habitatge, que resulta que en planta baixa tenien un traster de 1.800m, en planta
primera tenien un menjador de 725m i un rentador de 75m. En planta segon tenien un dormitori de 700 i
pico metres i un vestidor de 75m. Vostès quant a l'Esmeralda hi va haver moltes coses. Hi va haver una
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comissió d'investigació a Son Quim, etc. Jo l'únic que li dic és que la transparència està molt bé, però que
a jo m'estranya veure, tant en el PP com en el PSOE, quan són a l'oposició presentin unes mocions que, a
vegades, van en el sentit de fer unes coses que no practiquen quan governen. Sobre el PSM, el que m'ha
dit la Sra. Gomila. Sra. Gomila, per favor, jo en el PSM no l'he al·ludit per res, però vostè es veu que s'ha
donat al·ludida, perquè com que va participar en un govern amb el PSOE, que va ser poc transparent i no
van exterioritzar massa les seves discrepàncies. Jo li record que jo vaig tenir uns socis molt poc
transparents de govern, que perquè ens vam negar a fer com el Sr. Llorenç Casasnovas, un pacte de,
sinó que vam fer un pacte ben escrit que ells incomplien cada dia van acabar fent els trànsfugues nou de
deu. Jo no me'n vaig amagar mai d'exterioritzar les grans discrepàncies que teníem i vostès, que també
en van tenir, perquè jo record un petit affaire de la unitat d'actuació 1, i record moltes altres coses.
Record que a la comissió Son Quim, per exemple, vostès van votar amb UPCM, no amb el partit socialista
i el partit popular, van votar, en aquella comissió que jo vaig presidir per casualitat, perquè la casualitat
va ser que ningú la volia presidir. M'explic, o no? Per tant, escolti, vostè fins i tot m'ha rallat que han
estat transparents des de l'oposició. Jo no dic que no ho siguin, és que no sé sense haver-la al·ludida per
res com se li ha ocorregut amollar-me tot el que m'ha amollat, perquè açò me fa dir-li, que tot i que no
dubt de la seva transparència, perquè transparents vostès si que ho són bastant, me sembla que ara
tenen un poc de mala consciència de quan van governar amb el PSOE de no haver-se desmarcat més de
cara a la galeria. Ne fa pensar açò. Me mantenc en tot el que he dit i votarem a favor, perquè la moció
del partit socialista ens sembla, independentment de les actituds que tengui com a partit, no les
persones, el partit, ens sembla que és una moció positiva. Estem a favor de la transparència i no poden
votar més que a favor dels seus punts. Gràcies, Sr. Alcalde.»
Intervé la Sra. González Casado: «Gracias, Sr. Alcalde. Sra. Noemí, la razón por la que entiendo la web
no es porque esté gobernando, le aseguro que no es condicionante que esté gobernando para que pueda
entender la web institucional, y no soy la única persona que entiende el funcionamiento de esta página.
No me parece nada compleja y la invito un día a subir a mi despacho y lo hacemos paso por paso, no hay
ningún problema. En la escuela de arte nos dice que no aparece el importe del contrato, puede ser, no se
lo puedo comprobar ahora, tengo mis dudas, porqué a mi incluso me suena haberlo visto pero, si
ciertamente, no aparece el precio del contrato, se puede subsanar y ha de aparecer. Mañana mismo
hablamos con los técnicos para que lo cuelguen. La ley de transparencia está vigente, como he dicho, y
da un plazo a las administraciones locales para adaptarse. Ese plazo es de dos años como he dicho y, por
lo tanto, estamos a final de una legislatura, entendemos que si a usted no le gusta la web, y usted
considera que se puede mejorar, nosotros pensamos que no es momento, a un mes de las elecciones a
hacer modificaciones en la web y hacerla según nuestro parecer. Creo que el nuevo equipo de gobierno,
o los nuevos gobernantes, como ya hicimos nosotros, en nuestro momento, que, además decidimos
consensuarlo con el resto de los grupos, creo que ustedes están en su derecho de hacer una nueva
página web, hablar con la empresa que gestiona los servicios informáticos con SILME, y hacerla de una
forma que será más entendedora, que es lo que realmente veo que le preocupa. En el mismo sentido me
refiero a la aplicación de la Ley de transparencia, ya que en esta ley no se puede colgar un documento
así como así, como ustedes presentan en este pleno que es colgarlo y ya está. Tiene que tener unos
requisitos y unos parámetros, incluso hay algunos puntos en los que se sugiere que para hacer ese
procedimiento se necesita de un reglamento que establezca qué tipo de documentos se han de colgar y
cuales no se han de colgar, qué tipo de formato se ha de colgar y porqué ese documento tiene que tener
unos aspectos técnicos de interoperatibilidad, de accesibilidad, no simplemente vale con escanear un
documento y colgarlo en una web. Entonces pensamos que los esfuerzos, los recursos que tengamos que
son bastante limitados, hablo de recursos humanos, han de dirigirse cap allà. Es decir, en la aplicación de
la Ley de transparencia. Por lo tanto, nosotros pensamos que colgar en la web de cualquier manera
cuando este trabajo no nos va servir para nada, a la hora de cumplir la legislación, y el punto tercero,
como he dicho, de su moción, lo único que hace es insistir en la Ley de transparencia, aprobada en el
Parlamento por el partido popular, pues no lo votaremos a favor porqué pensamos que es una petición
del cumplimiento de una ley ya vigente y que ya existe. Nada más. Gracias, Sr. Alcalde.”
Intervé el Sr. Alcalde: “Molt breu Sra. Noemí.”
Intervé la Sra. Camps Villalonga: «Sí, serà molt breu. Començant pel Sr. Triay, crec que els casos més
grossos de corrupció a Andalusia, vostè ha dit els casos més grossos de corrupció a tota Espanya, crec
que açò és discutible, n'hi ha molts altres. De fet, precisament, ara m'ha vingut, el partit socialista no va
votar a favor d'aquesta llei perquè trobava incongruent que el partit popular presentés una llei de
transparència quan s'havia negat a què compareixes, precisament, el Sr. Rajoy.
Intervé el Sr. Alcalde: “Faci el favor de cenyir-se al que és la moció, no comencem a divagar, perquè
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després per al·lusions açò s'eternitzarà. Es centri en la defensa de la seva moció, si vol, i després
passaren a votació. Gràcies.»
Intervé la Sra. Camps Villalonga: «Sí que és veritat que la Llei de transparència té una vigència, no hi he
entrat en els criteris, però si que crec que hem de fer passes cap una major transparència cap als
ciutadans. De fet, la vigència acaba, precisament, a final d'aquest any. Vostè diu que a dos mesos
d'eleccions, o a un, no sé com ho ha dit, creu que no és convenient fer aquestes modificacions a la
pàgina web, però si que van creure convenient a manco d'un mes de les eleccions de firmar el contracte
de Can Saura perquè s'hi ubiquessin els jutjats. Per tant, jo crec que açò és una excusa. Moltes gràcies.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Només uns segons, Sr. Alcalde. L'hi deman deu segons. Només precisar que jo
no he dit que no hi hagués més casos de corrupció a Espanya, he dit que eren els més grossos. Si vostè
es mira les quantitats que han sortit en milions que han sortit fins ara, són els més grossos sense cap
dubte amb aritmètica. Gràcies.»
Intervé el Sr. Alcalde.: «Sra. Secretaria passaren a votació, votàrem punt per punt.»
Acord
Es passa a la votació separada dels tres punts de la moció.
En la votació del primer punt de la moció, aquest s'aprova per unanimitat (21 vots).
En la votació del segon punt de la moció; per onze (11) 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, de la Sra. Joana GOMILA LLUCH, 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 deu (10) 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, del Sr. Daniel PRATS FLORIT 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; per onze (11) 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, de la Sra. Joana GOMILA LLUCH, 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 deu (10) 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, del Sr. Daniel PRATS FLORIT i del
Sr. Alcalde, s'acorda aprovar el tercer punt de la moció del Grup Municipal Socialista (PSOE).
9. Precs i preguntes
Intervé el Sr. Alcalde: « Fins aquí, l'ordre del dia d'aquest ple, a pesar que és un ple extraordinari, però
com que és extraordinari perquè supleix al ple ordinari que havíem de fer la setmana passada i que,
degut a les festes l'hem hagut de postposar, propòs en el consistori acceptar la urgència [la inclusió a
l'ordre del dia] d'unes preguntes que ha presentat UPCM. Si s'aprova la urgència [la inclusió a l'ordre del
dia], es passaria en aquest tom.
Amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia aprovada per unanimitat, es dóna compte de
les preguntes presentades pel Grup Municipal UPCM de dia 15 d'abril de 2015 (registre d'entrada 005266
de dia 15 d'abril de 2015).
Intervé la Sra. Gomila Lluch: «Nosaltres hem votat a favor de la urgència, però creim que, tal vegada, el
que hagués estat adient és que a la junta de portaveus s'hagués dit que es podria posar, perquè
nosaltres mateixos hem decidit que no en presentàvem perquè no estava a l'ordre del dia. Me sembla bé
que les presenti i que les posem, però que si, tal vegada, a la junta de portaveus s'hagués dit que aquest
punt s'hi posava igual també s'haguéssim pogut fer. De tota manera, hem votat a favor de la urgència
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que els ha de fer a les preguntes. Però bé, crec que hagués estat un detall, que ho haguessin pogut dir, i
així tots els grups ho haguéssim pogut fer. Gràcies.»
Intervé el Sr. Alcalde: «Així com jo ho hagués pogut dir, vostè ho hagués pogut demanar. Vull dir, érem
tots allà mateix, ningú no hi va anar a pensar i no es va dir. El Sr. Triay va telefonar a veure si podia
presentar i, com que és potestat de l'alcalde li vaig dir que sí.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Només dir que, efectivament, com vostè sap, Sra. Gomila, a tots els plens
extraordinaris, pràcticament, s'han fet preguntes, al manco sempre que s'ha passat un ple ordinari, com
és el cas, que s'ha convertit en extraordinari, s'han fet precs i preguntes. El que ha passat és que s'ha
demanat a la junta de portaveus, aquesta vegada ningú ho va demanar, ningú hi va pensar i jo,
efectivament, vaig telefonar a l'alcalde i li vaig dir. Però és que a més, jo no entenc el de la urgència,
perquè normalment, és una potestat de l'alcalde els punts que s'inclouen a l'ordre del dia, i és la primera
vegada en vuit anys que fa que som aquí que es vota la urgència d'unes preguntes.
Intervé el Sr. Alcalde: «El que hem votat Sr. Triay és la inclusió a l'ordre del dia, tal vegada jo no m'he
expressat bé. És la inclusió a l'odre del dia atès que al ser un ple extraordinari no hi figura.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Tampoc no ho he vist mai, però és igual, no passa res, tothom ho ha votat a
favor. Ja està, anem a fer les preguntes.»
Preguntes
Preguntes del Grup Municipal d'UPCM (Unió des Poble de Ciutadella de Menorca), amb registre
d'entrada 005266 de dia 15 d'abril de 2015.
9.1 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Amb quina data va rebre l'Ajuntament l'informe 025/2015 de data
30/01 que es menciona al principi de la pàgina dos de l'informe de 24/03/2015, subscrit pel
Cap del Servei d'ordenació d'emergències, que es transmetia a l'alcalde de Ciutadella, segons
l'ofici del Director General d'Interior, emergències i justícia de 24 de març de 2015?
Respon la Sra. Juaneda Salord: Aquest informe és intern i des de la direcció d'emergències no l'hem
rebut mai aquí.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Només una puntualització curta. És curiós que sigui intern quan a l'informe que
els hi envien de la direcció general d'emergències posterior, els hi diuen que «atès que el passat 25 de
febrer va arribar via correu un esborrany del pla d'autoprotecció al servei d'ordenació, i que un cop
analitzat va resultar que no seguia les consideracions més importants...»
Intervé el Sr. Alcalde: Sr. Triay, perdoni la interrupció, però són preguntes, aquí no hi ha debat. Jo li
agrairia que es cenyís a les preguntes que ens ha presentat vostè.
9.2 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Es va registrar d'entrada el 25 de març de 2015, amb el número
004307, la instància d'un ciutadà dirigida al regidor d'aigües i serveis, a la que s'informava de:
la ocupación indebida de un espacio público, zona verde perteneciente al ayuntamiento, a la
qual deia: se realizan barbacoas, i fins i tot se plantó un huerto, acompañando a la instancia 5
fotos del hueto y seis de la barbacoa?
Respon el Sr. Alcalde: Aquest escrit, efectivament, s'ha rebut. No ha anat a l'àrea de serveis, ja que açò
és una infracció urbanística i s'està tramitant des de l'àrea de disciplina urbanística.
9.3 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Que s'ha fet al respecte?
Respon el Sr. Alcalde: S'han fet unes inspeccions i estem analitzant els resultats d'aquestes inspeccions.
9.4 Pregunta el Sr. Triay Lluch: L'espai pavimentat amb marès damunt el que apareixen una taula
i quatre cadires, a la mateixa zona de les immediacions del centre comercial de sa Caleta, s'ha
construït damunt un terreny públic que pertany a l'Ajuntament?
Respon el Sr. Alcalde: S'està estudiant el pla especial de sa Caleta per veure-ho exactament. S'ha anat
en el lloc a prendre les mides exactes i s'està mirant damunt el pla especial de sa Caleta, per saber
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exactament fins on arriba la zona verda i, a partir d'aquí, prendre les mesures que siguin necessàries.
9.5 Pregunta el Sr. Triay Lluch: En cas afirmatiu que s'ha fet el respecte?
Intervé el Sr. Triay Lluch: Aquesta pregunta queda contestada idò.
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
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