Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament

Identificació de la sessió
Núm.: 6/2015
Caràcter: ordinari
Dia: 14 de maig de 2015
Hora: de 19.00 a 21.50 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. Ester Allès Coll
Sr. Joan León Vivó

Absents
Hi assisteixen tots.
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 9 d'octubre de 2014.
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Proposta d'aprovació de l'autorització de compatibilitat a la Sra. SCP per a realitzar activitats
professionals pel seu compte com a psicòloga (exp. 2015/003122).
4. Proposta d'aprovació de l'acord regulador de les condicions de treball i de les retribucions dels
membres de les policies locals de les Illes Balears que presten servei a les festes de Sant Joan de
Ciutadella de Menorca (exp. 2015/003962).
5. Proposta de modificació del lloc de treball d'administratiu a coordinador administratiu dels Serveis
Funeraris (exp. 2015/004013).
6. Proposta d'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Escoles
Infantils (exp. 2015/003800).
7. Proposta d'aprovació inicial dels nous estatuts del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella
de Menorca (exp. 2015/003767).
8. Proposta d'aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 2 de l'Ordenança municipal

1

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
reguladora d'horaris d'establiments de l'oferta turística complementària, espectacles públics i
activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca (exp. 2014/002824).
9. Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) en relació a donar suport a les entitats culturals,
esportives, educatives, de gent gran, joventut i associacions de veïns (exp. 2015/003967).
10. Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) relativa a iniciar un procés de participació i donar
suport a l'adaptació de l'espai públic al costat de la piscina exterior descoberta municipal, com a
espai a utilitzar per a esbarjo dels estudiants (exp. 2015/004110).
11. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) en relació amb les
festes de Sant Joan (exp. 2015/004137).
12. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 9 d'octubre de 2014
Oberta la sessió per l'alcalde, demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes
en què està redactat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de dia 9 d'octubre de 2014.

Acord
Es passa l'acta a votació; per quinze (15) 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. Noemí CAMPS VILLALONGA i del Sr. Alcalde; i sis (6)
abstencions de vot, les 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, s'acorda aprovar l'acta de dia 9 d'octubre de 2014.
2. Comunicacions d'Alcaldia
Es dóna compte de les comunicacions d'Alcaldia següents:
2.1.Relacions de factures de crèdits reconeguts
2.1.1. Acord pres a la sessió de Junta de Govern de dia 25.02.2015, punt número 22, relatiu a l'aprovació
de la relació de factures número 3/2015 de crèdits reconeguts, per import brut de 86.630,63 € (import
líquid de 89.846,37 €).
2.1.2. Acord pres a la sessió de la Junta de Govern de dia 25.02.2015, punt número. 23, relatiu a
l'aprovació de la relació de factures número 4/2015 de crèdits reconeguts, per import brut de 297.733,84 €
(import líquid de 299.776,16 €).
2.1.3. Acord pres a la sessió de la Junta de Govern de dia 04.03.2015, punt número. 06, relatiu a la
ratificació de la Resolució d'Hisenda número 11 de 24/02/2015 relatiu a l'aprovació de la relació de
factures número 5/2015 de crèdits reconeguts, per import brut de 82.868,74 € (import líquid de 76.392,91
€).
2.1.4. Acord pres a la sessió de Junta de Govern de dia 25.03.2015, punt número 37, relatiu a l'aprovació
de la relació de factures número 6/2015 de crèdits reconeguts, per import brut de 325.873,37 € (import
líquid de 321.815,54 €).
2.1.5. Acord pres a la sessió de Junta de Govern de dia 01.04.2015, punt número 05, relatiu a l'aprovació
de la relació de factures número 7/2015 de crèdits reconeguts, per import brut de 126.187,39 € (import
líquid de 0,00 €).
2.1.6. Acord pres a la sessió de Junta de Govern de dia 22.04.2015, punt número 10, relatiu a l'aprovació
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de la relació de factures número 8/2015 de crèdits reconeguts, per import brut de 157.061,91 € (import
líquid de 157.309,94 €).
2.1.7. Acord pres a la sessió de Junta de Govern de dia 22.04.2015, punt número 11, relatiu a l'aprovació
de la relació de factures número 9/2015 de crèdits reconeguts, per import brut de 47.706,50 € (import
líquid de 51.079,21 €).
2.1.8. Acord pres a la sessió de Junta de Govern de dia 29.04.2015, punt número 15, relatiu a l'aprovació
de la relació de factures número 10/2015 de crèdits reconeguts, per import brut de 245.660,98 € (import
líquid de 245.660,98 €).
2.1.9. Acord pres a la sessió de Junta de Govern de dia 13.05.2015, punt número 11, relatiu a l'aprovació
de la relació de factures número 11/2015 de crèdits reconeguts, per import brut de 2.587,83 € (import
líquid de 2.587,83 €).
2.2. Resolucions de governació núm. 557, 576, 578 i 579 de 2015, que, copiades literalment,
diuen:
2.2.1. «RESOLUCIÓ DE GOVERNACIÓ NÚMERO 000557 DE 2015

Mitjançant resolució de governació número 779/2011 de dia 17 de juny de 2011 es va delegar a la 1ª
Tinenta d'Alcaldessa d’aquest Ajuntament Sra. FRANCISCA MARQUES TALTAVULL les facultats de dirigir,
gestionar, i resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers en relació, entre d'altres
matèries, les de POLICIA, i PROTECCIÓ CIVIL
Atès el disposat en l'article 13 apartat sisè de la Llei 30/1992 de RJAPC
D’acord amb les facultats que confereix a aquesta Alcaldia la legislació vigent en matèria de Règim Local
Llei 7/1985 de 2 d’abril, RDL 781/86 de 18 d’abril, i RD 2568/1986 de 28 de novembre.
RESOL:
PRIMER.- Revocar la delegació de competències en totes les facultats en el referent a POLICIA I
PROTECCIÓ, a la 1ª Tinenta d'Alcaldessa, que a partir de la data de la present resolució queden sense
efecte.
SEGON.- Aquesta resolució es publicarà en el BOIB i es donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió ordinària que es celebri.

L'alcalde
Ramón Sampol Antich

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 24/04/2015»

2.2.2. «RESOLUCIÓ DE GOVERNACIÓ NÚMERO 000576 DE 2015

Mitjançant resolució de governació número 779/2011 de dia 17 de juny de 2011 es va delegar a la
Tinenta d'Alcaldessa d’aquest Ajuntament Sra. INMACULADA GONZALEZ CASADO les facultats de dirigir,
gestionar, i resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers en relació, entre d'altres
matèries, la de PERSONAL
Atès el disposat en l'article 13 apartat sisè de la Llei 30/1992 de RJPA
D’acord amb les facultats que confereix a aquesta Alcaldia la legislació vigent en matèria de Règim Local
Llei 7/1985 de 2 d’abril, RDL 781/86 de 18 d’abril, i RD 2568/1986 de 28 de novembre.
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RESOL:
PRIMER.- Revocar la delegació de competències en totes les facultats en el referent a PERSONAL, a la
Tinenta d'Alcaldessa, que a partir de la data de la present resolució queden sense efecte.
SEGON.- Aquesta resolució es publicarà en el BOIB i es donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió ordinària que es celebri.

L'alcalde
Ramón Sampol Antich

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 04/05/2015»

2.2.3. «RESOLUCIÓ DE GOVERNACIÓ NÚMERO 000578 DE 2015

Mitjançant resolució d'Alcaldia número 576 de data 4 de maig de 2015 es va acordar la revocació de la
delegació de competències en el referent a PERSONAL en totes les seves facultats a la Segona Tinenta
d'Alcaldia Inmaculada González Casado.
D’acord amb les facultats que confereix a aquesta Alcaldia la legislació vigent en matèria de Règim Local,
Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, el Real Decret Legislatiu 781/86 de 18
d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i Real
Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals
RESOLC:
PRIMER.- Delegar en el referent a PERSONAL a la regidora Sra. JUANA MARIA PONS TORRES les
facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
SEGON.- Per a l’eficàcia d’aquesta delegació serà necessària la seva acceptació expressa per la delegada.
Aquest decret es publicarà en el BOIB, d’acord amb l’article 44 del ROF, i es donarà compte al Ple de
l’Ajuntament en la primera sessió que es celebri.
TERCER.- L’Alcaldia es reserva l’exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés de revocació de
les mateixes, en aquells casos que s’estimi urgents per la pròpia Alcaldia.

L'alcalde
Ramón Sampol Antich

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 05/05/2015»

2.2.4. «RESOLUCIÓ DE GOVERNACIÓ NÚMERO 000579 DE 2015

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2011, va acordar la
determinació del règim de retribucions econòmiques, drets de concurrència efectiva a sessions d'òrgans
col·legiats, indemnitzacions dels membres de la corporació, i aportacions a grups polítics.
Vist que d’acord amb el disposat per l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, correspon al President de la Corporació la determinació dels membres de la mateixa que
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, a aquesta Alcaldia
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RESOLC:
PRIMER: Modificar el règim de DEDICACIONS i RETRIBUCIONS en els Regidors delegats següents, i de
conformitat amb l’establert a tal efecte pel Ple de l’Ajuntament, en els següents termes:
La regidora delegada Sra. JUANA MARIA PONS TORRES exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva
de jornada sencera
La Tinenta d'Alcaldia Sra. INMACULADA GONZALEZ CASADO, exerciran el seu càrrec amb dedicació
exclusiva de mitja jornada
SEGON: L’eficàcia i entrada en vigor d’aquest acord coincidirà amb la data d’acceptació de les
modificacions i ampliació en el règim de delegacions que afecta a aquestes dues regidores.

L'alcalde
Ramón Sampol Antich

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 05/05/2015»

2.3. Comunicació de les dades del seguiment del pressupost de l'exercici 2014 (4t trimestre) i
de l'exercici 2015 (1r trimestre)
2.3.1. La comunicació de dades i firma de l'informe d'avaluació dels compliments dels objectius de la Llei
orgànica 2/2012 relativa al 4t trimestre de 2014:
En data 31 de març de 2015 es va comunicar, a través del web del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, les dades corresponents a l'informe
d'avaluació de compliment d'objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que suposen que el
pressupost de les entitats que formen part del sector Administracions públiques d'aquesta corporació:
«Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Se estima que la Corporación cumplirá con el objetivo de la Regla del Gasto.
Nivel de deuda viva es 15.410.785,09»
2.3.2. La comunicació de dades i firma de l'informe d'avaluació dels compliments dels objectius de la Llei
orgànica 2/2012 relativa al 1r trimestre de 2015:
En data 7 de maig de 2015 es va comunicar, a través del web del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, les dades corresponents a l'informe
d'avaluació de compliment d'objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que suposen que el
pressupost de les entitats que formen part del sector Administracions públiques d'aquesta corporació:
«Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.»

Els presents acorden de restar-ne assabentats.
3. Proposta d'aprovació de l'autorització de compatibilitat a la Sra. SCP per a realitzar
activitats professionals pel seu compte com a psicòloga (exp. 2015/003122)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada de Personal de dia 6 de maig de 2015, que va
ser dictaminada —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia per urgència, aprovada per
unanimitat—a la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió
ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2015, amb 3 vots a favor (PP) i 4 reserves de vot (PSOE, PSM i
UPCM), que, copiada literalment, diu:
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«Vista la sol·licitud presentada per CAMPS PONS SARA FRANCISCA, enregistrada d'entrada en aquest
Ajuntament el dia 07/04/2015, amb el núm. 004814, on exposa que amb motiu d'haver quedat en
primera posició en la convocatòria per crear una borsa de treball de psicòlegs, amb categoria de titulat
superior, i atès que és proposada per realitzar la substitució de la treballadora Andrea Pons Canet,
psicòloga contractada per l'Ajuntament fins la seva reincorporació, demana la declaració de compatibilitat
com a treballadora autònoma amb consulta privada també com a psicòloga, sense superar la meitat de la
jornada laboral.
Atès l'informe del tècnic superior de Recursos Humans de 10/04/2015, que literalment copiat diu:
"La normativa aplicable al supòsit que se’ns presenta sobre la possible declaració de compatibilitat
d’activitats del personal al servei de les Administracions Públiques, ve donada per la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, que estableix el
següent:
L’art. 1.3 de dita Llei diu que, “en qualsevol cas el desenvolupament d’un lloc de feina per el personal
inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió
o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o
comprometre la seva imparcialitat o independència”.
Per la seva banda, l’art. 11 d’aquesta mateixa Llei indica que, “d’acord amb el disposat amb l’article 1.3
de la present Llei, el personal comprès en el seu àmbit d’aplicació no podrà exercir, per si mateix o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte pròpia
o baix la dependència o al servei d’Entitats o particulars que es relacionen directament amb les que
desenvolupa el Departament, Organisme o Entitat on estigués destinat”. D’aquesta manera s’estableix la
regla general sobre la impossibilitat de declaració de compatibilitat pel desenvolupament d’una activitat
privada que guardi relació directa amb la que s’exercita en el sector públic.
La qüestió a dilucidar consisteix en dotar de contingut o concretar quan l’activitat que s’exercita en el
sector públic té “relació directa” amb la que es pretén dur a terme en el sector privat, i per la que es
demana la compatibilitat. Com es desprèn del mateix article 11, aquesta “relació directa” s’ha
d’interpretar d’acord amb el contingut de l’art. 1.3. en el sentit que es tracti d’una activitat que no pugui
impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.
Així, en relació al supòsit plantejat, i com a concreció d'aquesta “relació directa”, es pot donar la situació
descrita a l'article 12.1 a) de la Llei 53/1984, que estableix la incompatibilitat d'activitats privades en els
assumptes en els que estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys, o hagi d'intervenir per
raó del lloc públic, amb advertiment que “s'inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats
professionals prestades a persones a les que s'estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc
públic”.
Atès que l'article 12.2 estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que
requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada
setmanal ordinària a les administracions públiques, només es podran autoritzar quan l'activitat pública
sigui una de les enunciades a la llei com de prestació a temps parcial.
Atès que l’article 16.4 de la Llei 53/1984 estableix que “per excepció i sense perjudici de les limitacions
establertes als article 1.3, 11, 12 i 13 de la present Llei, es podrà reconèixer compatibilitat per a l’exercici
d’activitats privades al personal que acompleixi llocs de treball que comportin la percepció de
complements específics, o concepte equiparable, la quantia del qual no superi el 30 % de la seva
retribució bàsica exclosos els conceptes que tenguin el seu origen en l’antiguitat”, i vist que la
treballadora Andrea Pons Canet no percep actualment cap quantitat en concepte de complement específic
o equiparable que superi el 30% de la retribució bàsica, ni per tant que l'hagi de percebre la seva
substituta.
L’art. 14 de la Llei 53/1984 estableix que l’exercici d’activitats privades, laborals, mercantils o industrials
fora de les Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. La resolució
motivada es dictarà en un termini de dos mesos previ informe, en el seu cas, dels Directors dels
organismes, Ens i Empreses Públiques.
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Per tot l'exposat, qui subscriu considera que les tasques de la treballadora Sara Camps Pons a
l'Ajuntament de Ciutadella com a psicòloga, amb categoria de titulada superior, no s'han de veure
compromeses per la seva funció en activitats privades com a psicòloga ni impedir o menyscabar l'estricte
compliment dels seus deures ni comprometre la seva imparcialitat o independència, i que per tant no hi
ha ha inconvenient en reconèixer la compatibilitat demanada sempre que es donin les següents
condicions:
-

-

Es limiti a prestar aquests serveis privats sempre fora del seu horari de treball a l'Ajuntament.
Compliment dels articles 11 a 20 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques. S'ha de tenir en compte especialment l'article
12.1 i en concret que no es podran prestar activitats professionals a persones a les que s'estigui
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.
No hi pot haver cap tipus de perjudici en el servei públic que presti i en el moment que es pugui
ocasionar l'Ajuntament procedirà a la seva revocació sense dret a cap tipus d'indemnització per
cap concepte.

No obstant, l'Alcaldia o regidoria delegada, amb el seu superior criteri, resoldrà"
La regidora que subscriu,
PROPOSA:
Autoritzar la compatibilitat de Sara Camps Pons per realitzar activitats professionals per compte pròpia
com a psicòloga, sense superar la meitat de la jornada laboral, sempre que es donin les següents
condicions:
a) Es limiti a prestar aquests serveis privats sempre fora del seu horari de treball a l'Ajuntament.
b) Compliment dels articles 11 a 20 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques. S'ha de tenir en compte especialment l'article
12.1 i en concret que no es podran prestar activitats professionals a persones a les que s'estigui
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.
c) No hi pot haver cap tipus de perjudici en el servei públic que presti i en el moment que es pugui
ocasionar l'Ajuntament procedirà a la seva revocació sense dret a cap tipus d'indemnització per
cap concepte.
No obstant el Ple de l'Ajuntament, amb el seu superior criteri, resoldrà.

La regidora delegada de Personal
Juana Mari Pons Torres

Ciutadella de Menorca, 06/05/2015»
Intervé la Sra. Pons Torres: Sí; gràcies, Sr. Alcalde. Açò és una proposta d'una treballadora que té mitja
jornada de psicòloga amb l'Ajuntament i ha demanat la compatibilitat per poder treballar fora de
l'Ajuntament. En aquest cas, se li dóna la compatibilitat i s'eleva al Ple perquè es resolgui. Gràcies, Sr.
Alcalde.
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 de Personal.
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4. Proposta d'aprovació de l'acord regulador de les condicions de treball i de les retribucions
dels membres de les policies locals de les Illes Balears que presten servei a les festes de Sant
Joan de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/003962)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada de Personal de dia 6 de maig de 2015, que va
ser dictaminada —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia per urgència, aprovada per
unanimitat—a la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió
ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2015, amb 5 vots a favor (PP i PSOE), 1 vot en contra (UPCM) i 1
reserva de vot (PSM), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL I RETRIBUCIONS DELS
MEMBRES DE LES POLICIES LOCALS DE LES ILLES BALEARS QUE PRESTEN SERVEI A LES
FESTES DE SANT JOAN DE CIUTADELLA.
Atès que es va presentar per part de l'ASPLM-CCOO proposta d’acord amb l’Ajuntament de Ciutadella per
a la negociació de les condicions laborals i retributives dels diferents agents que treballen en comissió de
servei durant les festes de Sant Joan;
Atès que en el marc de la mesa general de negociació del personal funcionari de l'Ajuntament de
Ciutadella, amb la representació de l'administració de l'Ajuntament de Ciutadella d'una banda, i de les
organitzacions sindicals CCOO i UGT de l'altra, d’acord amb l’establert a la Llei orgànica 11/1985, de 2
d’agost, de llibertat sindical i la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es va
acordar en la reunió de dia 30-04-2015 un nou text per a la regulació de les condicions esmentades;
Per tot l'exposat, la regidora que subscriu
PROPOSA:
Aprovar l'acord que s'adjunta a continuació:
“ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LES
POLICIES LOCALS DE LES ILLES BALEARS QUE PRESTEN SERVEI A LES FESTES DE SANT JOAN DE
CIUTADELLA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1. L’article 25.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, “Reguladora de les Bases del Règim Local” i els apartats j)
i r) de l’article 29.2. de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
atribueixen competències en matèria de seguretat ciutadana als municipis.
2. L’exercici d’aquestes competències s’efectua mitjançant els cossos de Policia Local. I és amb els
recursos humans de les plantilles dels cossos esmentats que es presten els serveis de seguretat
ciutadana.
3. En la realitat es presenten circumstàncies especials o causes extraordinàries que fan difícil per als
municipis la prestació dels serveis policials amb els efectius propis. Aquestes circumstàncies tenen
caràcter temporal i, en conseqüència, no justifiquen l’ampliació de les respectives plantilles. Amb el fi de
facilitar solucions eficaces a aquestes situacions, l’article 40 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, disposa que els municipis, per circumstàncies
especials o per causes extraordinàries, tenguin sobrecàrrega de serveis policials en determinades
èpoques de l’any, que no necessitin un augment permanent de la plantilla dels seus cossos de policia
local, poden reforçar-la per mitjà d’acords bilaterals amb altres municipis, a fi que els seus membres
pugin actuar en el terme municipal dels sol·licitants, per un temps determinat i en règim de comissió de
serveis; on l’afluència de visitants i la pròpia idiosincràsia del seu desenvolupament fa que sigui
imprescindible comptar amb un volum de plantilla de policia local que és inassolible pels mitjans propis
del nostre municipi en solitari.
Per tot l’exposat anteriorment, es va presentar per part de la ASPLM-CCOO proposta d’acord amb
l’Ajuntament de Ciutadella per a la negociació de les condicions laborals i retributives dels diferents
agents que treballen en comissió de servei durant les festes de Sant Joan.
En la reunió de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella de
dia 30-04-2014, es va arribar a acord sobre les condicions de treball i retributives dels funcionaris de les
policies locals de les Illes Balears que prestin els seus serveis a les festes de Sant Joan de Ciutadella.
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Article 1.- Parts signatàries
Subscriuen el present acord d’una banda l’Ajuntament de Ciutadella i de l'altra banda les organitzacions
sindicals CCOO i UGT, mitjançant la representació en cada cas present a la Mesa General de Negociació
del Personal Funcionari.
Article 2.- Àmbit personal, funcional i territorial
Aquest acord serà d’aplicació a tots els funcionaris de les policies locals de les Illes Balears que prestin els
seus serveis com a reforç durant les festes de Sant Joan de Ciutadella.
Article 3.- Àmbit temporal, vigència, denúncia i pròrroga
1. El present acord serà vigent a partir del dia següent a la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament, i
tindrà una vigència de quatre anys.
2. Finalitzada la vigència, es considerarà prorrogat any rere any, en cas que no hi hagi denúncia expressa
i escrita de qualsevol de les parts, amb una antelació mínima de 30 dies des de la data en què venci.
3. Des de la denúncia de l'acord i fins l'aprovació del nou es considerarà prorrogat aquest document en
totes les seves clàusules.
Article 4.- Actuacions
Per a la prestació del servei, se sol·licitarà mitjançant el cap de Policia amb l’autorització de l’autoritat
competent.
El temps mínim per a la sol·licitud del servei serà de 30 dies abans de la realització d'aquest.
S'haurà d’acompanyar amb memòria del servei a realitzar, amb expressió dels dies i dels horaris en què
es fan necessaris els reforços.
Els vehicles, equips de transmissions (1 per a cada unitat de servei) i el material utilitzat en primer lloc
correspondrà al municipi receptor del servei. En els casos en què fos necessària la utilització de material
extraordinari o de vehicles del municipi al que se sol·liciti la prestació del servei, s'haurà d'incloure en
l’escrit de sol·licitud del servei.
Sempre i en tot cas, la responsabilitat personal i material correspondrà a l’Ajuntament de Ciutadella i la
coordinació operativa correspondrà al cap de Policia.
Article 5.- Jornada de treball
La jornada diària màxima permesa serà de 8 hores, ampliables a 12 hores, amb manifestació de voluntat
prèvia del treballador i en cas que les necessitats del servei així ho aconsellin. Per poder ampliar la
jornada, haurà d’existir la necessitat real de manca de personal per a poder cobrir el servei amb eficàcia.
Primer i necessàriament, es cobriran els serveis amb els agents de Ciutadella i, en cas de necessitat, es
contractaran agents dels altres cossos de la policia local de l’illa de Menorca i de les Illes Balears. En cap
cas es podrà superar el màxim de 12 hores diàries de servei. Per part del comandament encarregat del
quadrant de servei de les festes, es lliurarà una còpia d’aquest al representant dels treballadors amb la
suficient antelació per tal que pugui estudiar-lo i proposar possibles modificacions o suggeriments.
Article 6.- Descansos durant la jornada laboral
Els membres de les diferents policies locals de les Illes Balears que prestin els seus serveis durant les
festes de Sant Joan tindran dret a gaudir de 30 minuts de descans en jornades de fins a 8 hores. Quan la
jornada sigui de 12 hores, el temps de descans s’incrementarà en 15 minuts, i es podrà gaudir en un sol
període o en dues fraccions, a elecció del funcionari. Sempre es computarà com a treball efectiu. El
funcionari que exerceixi el comandament del servei vetllarà pel compliment i l'ordre dels períodes de
descans dels funcionaris que tengui a les seves ordres. Els descansos es realitzaran en el lloc que la
Direcció designi, i s’observaran les correctes formes en tot moment a més d’estar connectat amb la
central per tal de poder acudir a qualsevol urgència que pugui sorgir.
Article 7. Menjades
L’Ajuntament es farà càrrec de contractar els serveis de l’establiment oportú per a garantir una menjada
diària a tots els membres de les policies locals que prestin el seu servei durant els dies de reforç. El
desenvolupament d’aquest punt es concretarà de mutu acord per les parts, quant al tipus de menjar i al
lloc on es realitzarà aquest. Així mateix, l’Ajuntament garantirà suficient beguda refrigerada per al
personal de servei. Aquesta manutenció basada en les especials característiques del servei restarà a la
disposició dels agents en una sala amb les condicions adients per fer-ho.
Article 8. Horari continuat de treball
La jornada de treball es realitzarà en jornada continuada, en els torns establerts habitualment de matí,
capvespre o vespre. S’exclouen les prolongacions de jornada fins a 12 hores, que podran ser efectives de
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manera discontínua. Es garanteix un descans de 8 hores entre torns als membres dels cossos de les
policies locals, i se sol·licitarà als municipis de procedència dels provinents d’altres cossos que es tengui
en compte aquest descans mínim, sense perjudici de la seva autonomia municipal.
Article 9. Retribució de la jornada de treball
Els membres dels cossos de la policia local de les Illes Balears que vagin a reforçar les festes de les
poblacions que ho sol·licitin, percebran una retribució per hora treballada de 25 €, quan la jornada sigui
en els torns de matí o capvespre, i de 30 €, quan la jornada sigui en torn de vespre (a partir de les 22
hores). Aquest preu es veurà augmentat amb l’IPC anual.
La relació d’hores extres realitzades per cada treballador serà confeccionada per la prefectura del cos o
persona delegada. Es remetrà a l’òrgan municipal corresponent de l’Ajuntament per al seu posterior
abonament, com a data límit a final del mes següent del servei realitzat, al compte bancari que el
treballador hagi facilitat prèviament.
S’haurà d’aportar còpia a la representació dels treballadors per al seu control.
Article 10. Dietes
10.1 Quilometratge.
L'Ajuntament abonarà les indemnitzacions per desplaçament a cada treballador que es desplaci des del
seu lloc de feina habitual fins a Ciutadella per a cada jornada de reforç.
El càlcul es farà des del lloc de feina del funcionari fins a la Prefectura de Policia Local afectada.
Es retribuirà segons el preu establert (0’24 €/km), juntament amb la retribució de les hores treballades.
10.2 Viatge, allotjament i manutenció
En el seu cas, per als policies locals que es desplacin de les altres illes, s’abonarà el preu del bitllet de
vaixell corresponent, així com es garantirà un lloc per a la seva estada. També seran aplicables a aquests
funcionaris les quanties establertes a l'RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de
servei per manutenció, que inclourà les dues menjades no previstes a l’article 7.
Article 11. Uniformitat i equip defensiu
Tots els membres de les diferents policies locals que reforcin el servei durant les festes vindran proveïts
de la seva uniformitat i de l'equip defensiu que determini el comandament encarregat del servei general
operatiu de les festes.
Article 12. Membres de les policies locals amb dret a la prestació del servei
Tindran dret a sol·licitar la prestació del servei de reforç durant les festes aquells membres dels diferents
cossos de policia local de les Illes Balears en situació d’operatiu actiu i que ocupin els càrrecs següents:
Tots els membres de l'escala bàsica que en el seu lloc de destí tenguin reconeguda la primera activitat. La
direcció tècnica del cos d'entre els voluntaris presentats elegirà els que consideri més adients per les
necessitats de servei de cada torn on siguin inclosos.
Tots ells compliran les ordres lícites i els serveis que se’ls encomani, sota el comandament designat de la
Policia Local de Ciutadella.
Article 13.- Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment integrada per membres designats per l’administració i tres
designats per la representació dels treballadors; podran ser assistits per un assessor amb veu i sense
vot. Aquesta comissió es constituirà a petició d’una de les parts i es convocarà en un termini no superior
a 20 dies, i com a norma general una vegada finalitzades les festes per a la seva valoració.
De totes les actuacions es remetrà informe resum dels serveis prestats en virtut del present acord al
Consell de Coordinació de Policia Local de Menorca i d’institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.”
Açò no obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervé la Sra. Pons Torres: Sí; gràcies, Sr. Alcalde. Aquesta proposta ve feta per una petició que ens van
fer els sindicats per poder negociar les condicions de treball dels policies que venien de fora poble per
Sant Joan. Vista la petició, i que no teníem efectius apuntats per poder donar un mínim de garanties de
seguretat durant les festes, vam considerar que per equiparar preus amb altres poblacions i fer possible
que, com a mínim, vinguessin policies de fora poble a les nostres festes, havíem de convocar una mesa
negociadora per poder negociar el preu per hora dels policies de fora poble; i així es va fer. A la proposta
es van incloure els policies d'altres poblacions de fora de l'illa, ja que aquest any per primera vegada
vindran policies tutors de Mallorca per controlar els joves, policies d'altres municipis també de l'illa. I
l'acord es va fer per a quatre anys, i la petició inicial només era de dos anys. Gràcies, Sr. Alcalde.
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Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: Sí; moltes gràcies, Sr. Batle. Hi farem un vot favorable. Així ho vam
fer també a la Comissió de Personal. Nosaltres consideram que així ho hem rallat també amb el partit,
que és interessant que hi hagi aquest marc, perquè, a part de les retribucions, també s'aprova un marc
on s'estableixen el nombre de vehicles, quants de dies abans s'ha de fer la sol·licitud... I per a la
coordinació entre municipis, creim que és interessant que hi hagi aquest acord. Moltes gràcies.
Intervé la Sra. Gomila Lluch: Gràcies, Sr. Batle. Primer, dir que el PSM no va poder ser present a la Mesa
General de Negociació perquè a l'hora que es feia tots teníem feina. Però després d'haver llegit aquest
acord i la proposta, ens sorprenen un parell de coses: el fet d'actuar amb dos o tres canvis coincideix
pràcticament, aquest acord, amb l'article 19 i el 21.4 de l'annex de la Policia Local de pactes de
funcionaris que va ser negociat amb els sindicats, i arribant a un acord a la reunió de la mesa
negociadora, de dia 27 de gener del 2012; i va ser aprovat pel Ple dia 10 de maig del 2012. I quins són
aquests canvis bàsicament que s'han produït? Un ha estat l'ampliació de l'àmbit territorial dels policies a
tots els municipis de les Illes Balears, per la qual cosa s'ha d'afegir l'article 10.2 relatiu al viatge,
l'allotjament i la manutenció d'aquests policies. S'han augmentat les retribucions de les jornades diürnes
amb 1'11 euros l'hora i les nocturnes amb 2'54 euros, i no s'indiquen quins són els dies de reforç, així
com sí s'indicava a l'annex. Des del nostre punt de vista és imprescindible que en aquest acord s'indiqui
quins són els dies en els quals es consideraran reforç, i no s'indica. Si tan sols s'han fet aquests dos
canvis puntuals, perquè tota la resta pràcticament és exactament ben igual que el que posa l'annex de la
Policia, punt per punt, per què es fa necessari fer un nou acord? No es podria fer només una modificació
puntual d'aquest annex? Ens agradaria, si és possible, que la secretària ens aclarís si realment és
necessari fer un nou acord o n'hi ha prou a fer una modificació totalment puntual. També voldríem que
ens aclarís quan és que entrarà en vigor aquest acord? Amb vigència d'aquest acord? I si és necessari
que a qualque lloc de l'acord digui que es deroguen els articles 19 i 21.4 de l'annex de la Policia Local,
perquè si no, sembla que es pot arribar a una contradicció. També tenim altres dubtes, com: per què s'ha
decidit aquest preu i no un altre; en base a quin informe econòmic s'ha decidit; ha estat una proposta de
l'Administració o només dels sindicats; és un acord aprovat per tots els municipis de l'illa —si és que el
tema es va tractar en una junta de batles o no, perquè, segons tenim entès, de moment és el primer que
s'aprova; per tant, no sabem si aquest preu serà unànime o no—; per què es proposa aquest acord a un
mes i mig de Sant Joan i no s'ha fet en paral·lel a la redacció del Pla d'autoprotecció?, si l'equip de
govern creia que era necessari reforçar la presència de policies locals a les festes. Des de l'oposició ens
hem cansat de demanar que ens diguessin quins recursos humans es necessitaven per cobrir amb
garanties la seguretat de les festes i a dia d'avui encara no ho sabem; també demanam si ens ho
podrien dir. Quines perspectives tenen d'augment de policies locals a partir de l'aprovació d'aquest acord?
Si, com posa l'article 4, el temps mínim per a la sol·licitud dels serveis és de trenta dies d'antelació a la
realització d'aquest mateix, no creu que anam un poc justs de temps? Perquè, amb sort, fins una
setmana abans de les festes no podrem saber amb quants de policies comptam; i, per tant, no podrem
saber tampoc quin és el personal de seguretat privat que hem de contractar! O tal vegada sí! No ho sé!
M'agradaria que ens ho aclarís. Des del PSM Més per Menorca ens hem cansat de fer aportacions a totes
les reunions de Sant Joan i ens hem cansat de demanar informació sobre els mitjans necessaris per
cobrir la seguretat de les festes i les despeses. I quin és el resultat?: que, a un mes i mig de les festes,
no tenim acabat de redactar el Pla d'autoprotecció; aquest no està aprovat per Emergències, no s'ha fet
cap més reunió per informar l'oposició de quan seria necessari que aquest es tingués en coneixement
tenint en compte, a més a més, que després de dia 14 de juny no sabem qui gestionarà... Bé, tot un
cúmul de despropòsits amb un tema molt seriós com és Sant Joan i la seguretat de les festes. Com
sempre, feim les coses de veres i corrents quan el foc ja ens crema els talons. Des del nostre punt de
vista, creim que el fet d'augmentar l'àmbit de procedència dels policies a tots els municipis de l'illa sí que
pot augmentar el nombre de policies a les festes. Però tenim el dubte que el fet d'augmentar el preu per
hora sigui el que farà que en vénguin més. No podem entendre que si al llarg de la legislatura s'ha duit a
terme una política de personal en la qual no es preveia anar augmentant de preus les hores per fets molt
puntuals sinó seguint un criteri molt global, en aquest cas sí que s'hagi permès. Per açò, també ens
agradaria que la regidora de Personal ens aclarís per quin motiu s'ha duit a terme aquest canvi de criteri.
Gràcies, Sr. Batle.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Nosaltres hi farem un vot contrari, com ja vam fer a la mesa negociadora per
una sèrie de raons molt clares. Primer de tot, perquè aquesta... la instància que va presentar el sindicat
CCOO partia d'una falsedat, o un error; ens és igual, seria fals o erroni, dient que açò no s'havia negociat
mai com, evidentment, açò s'havia negociat dins el marc de l'annex de la policia i s'havia negociat en
unes dates tan recents com l'any 2012. O sigui que, primer de tot, partint de la base d'una instància que
parteix d'un error o una falsedat, és indiferent. En segon terme, perquè, independentment dels doblers
que suposa que, efectivament, la quantia no és molt elevada, nosaltres no som partidaris de cedir a
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pressions de la policia o de cap sindicat. I aquí partim de la base que s'ha cedit davant l'amenaça d'un
boicot que no s'apuntaria ningú en aquesta llista per venir a les festes de Sant Joan de fora de Ciutadella.
Clar, sobre aquest tema, quant a la policia en aquest tipus de pressions, és una història molt vella, és
una cosa molt constant, és una cosa que sempre acaba malament quan s'hi cedeix. Jo me'n record que,
precisament, a principi d'aquesta legislatura, quan es negociava el tema d'aquest annex, la policia va
pressionar i era una cosa molt curiosa, perquè la pressió que feien era dir que “no anirien a xiular..., a
ordenar el trànsit a la sortida i a l'entrada de les escoles”. Bé, era molt curiós perquè els delegats
sindicals que venien pertanyien —tots— a la unitat nocturna. I el que volien, amb el que amenaçaven,
era que la diürna no aniria a xiular, quan rallaves amb gent de la diürna. I molts dels membres de la
diürna te deien que no hi estaven d'acord. Com va acabar aquest assumpte? Després de dos o tres
mesos de pressions, se'ls va dir un bon dia que “miraria d'organitzar a base de voluntaris que anessin a
regular el trànsit de les escoles” i automàticament les pretensions, les pressions, el boicot, etcètera es va
desinflar i no va passar endavant. Què haguera passat si haguessin cedit? Haguera passat que darrera
açò hi anaven... no una, no; una muntanya de reivindicacions del més diferent tipus i ens sembla, per
tant, que és un precedent fatal. I, una altra cosa, es modifica unilateralment l'annex, o el que hi havia a
la part relativa a açò, continguda a l'annex, i nosaltres ja vam dir a la mesa negociadora que quant al fet
que vinguessin policies de fora ens semblava bé. Fins i tot vam demanar si es podia votar per separat;
se'ns va dir que no, que s'havia de votar tot junt. Perquè a nosaltres que puguin venir policies de fora
ens sembla beníssim; el que ens sembla molt malament, emperò, és que se cedeixi unilateralment a
aquestes pressions. I ja veurem, perquè l'any passat en van venir vint-i-cinc, de policies; veurem
enguany amb aquesta puja, a veure quants més en vénen. Però bé, dir que votarem que no per ètica,
perquè creim que nosaltres representam el poble, ens sembla que tant el PP com el PSOE es van
equivocar quant al seu paper a la mesa negociadora fent constar tot d'una sense... ni debat, ni que
passés gens de temps abans de cedir immediatament al que els demanava; i a nosaltres ens sembla que
no és interessant que els representants del poble cedeixin quan es veuen sotmesos a pressions i boicots
organitzats. Per tot açò, el nostre vot es mantindrà contrari. Gràcies.
Intervé la Sra. Pons Torres: Sí; gràcies, Sr. Alcalde. Bé, per a vostès deuen ser pressions, deuen ser
boicots, seran el que sigui, però una realitat és que la setmana passada no teníem cap policia de fora
poble apuntat i, a dia d'avui, ja són tres més que l'any passat. El que nosaltres vam fer prevaler era la
seguretat de les festes de Sant Joan. En cap cas vam valorar les pressions si no és que vèiem que no hi
havia policies, no hi havia protecció civil i havíem d'actuar d'una manera amb què hi pogués haver
seguretat per Sant Joan. Sí que és ver que hi va haver un acord l'any 2000, que en el seu annex l'any
2012 es va incloure l'acord del 2000 perquè, de fet, de pujar sous des de l'any 2000 no s'han pujat;
s'han pujat les puges de l'IPC normal. I l'únic que s'ha acordat aquesta vegada és equiparar amb els
altres pobles el preu. És l'únic que s'ha fet, perquè també els nostres que vagin fora poble puguin cobrar
el mateix. Sra. Joana Gomila, li agrairia que no rallés del PAU en aquesta proposta, que xerram dels
policies tutors, perquè... O dels policies de fora poble, perquè és que sempre acabam allà mateix: amb el
Pla d'autoprotecció. I aquí esteim rallant dels policies de fora poble, de poder pagar o equiparar els
doblers amb altres poblacions. I nosaltres, davant de tot, hem fet prevaler la seguretat. Gràcies, Sr.
Alcalde.
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: Nosaltres ens reiteram que farem el vot favorable així com va fer...
Comentar que aquesta proposta d'acord es va fer un registre d'entrada al Consell Insular dia 22 de
desembre de 2014. I és un tema que s'ha posat damunt la taula amb suficientment temps com perquè
no es consideri que sigui una pressió d'última hora. Ciutadella és el primer dels pobles que tenen les
festes locals i, en aquests moments, després de sis mesos, creim que és temps suficient per poder
arribar a un acord i quan sabem que dins la Junta de Batles hi ha batles del PSOE que hi han vingut
d'acord a unificar el preu. I creim, nosaltres, que dins la Junta de Batles és el lloc on s'han de coordinar
les coses i, entre aquestes —per descomptat— de col·laborar amb el que són les policies que ajuden els
diferents pobles locals que hi hagi més seguretat. Moltes gràcies.
Intervé la Sra. Gomila Lluch: Sr. Batle, què puc demanar a la secretària si em pot dir si era necessari per
fer una modificació puntual fer un acord nou?
El Sr. Batle diu: Sra. Gomila, això ho havia d'haver plantejat o bé la mesa de negociació o...
La Sra. Gomila diu: No, perquè ho teníem...
El Sr. Batle continua: amb temps hagués pogut fer aquesta consulta i des de Secretaria o dels Serveis
Jurídics li haguessin contestat. De totes formes...
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La Sra. Gomila diu: Perfecte.
El Sr. Batle continua:... si ho vol demanar, pot entrar un escrit i se li contestarà sense cap casta de dubte.
La Sra. Gomila diu: En principi, a part de tot açò que ja he dit d'aquestes modificacions, que són mínimes
allà damunt, també, mirant l'acord aquest que s'ha fet..., per exemple, jo crec que també hi ha algunes
errades que crec que s'haurien de corregir com, per exemple, a l'article 9 posa: “per reforçar les festes
de les poblacions que ho sol·licitin si és un acord per a les festes de Sant Joan”; per tant, hauria de ser
per a les festes de Sant Joan; no hauria de ser per als pobles que ho sol·licitin. Jo supòs que açò és una
errada, perquè primer es va presentar aquesta proposta a la Junta de Batles, es va fent general i després
es va adaptar, supòs, a Sant Joan. Per tant, crec que l'article 9 no hauria de dir que “vagin a reforçar les
festes de les poblacions que ho sol·licitin”, hauria de dir que “vagin a reforçar les festes de Sant Joan”,
crec —açò som jo qui ho crec. Després, m'agradaria que m'explicàs per què s'han llevat els dies de
reforç. Perquè és molt important saber, quan rallam de festes de Sant Joan, de quins dies rallam. A
l'annex de la policia sí que es posava exactament els dies, posava el Dia des Be, es posava el dia des
festers, es posava el Dissabte de Sant Joan, el Dia de Sant Joan. I és imprescindible saber quins dies
reforçarem, perquè si no sabem quins dies reforçarem, de què serveix aquest reforç. Ja quan vam fer
l'annex nosaltres ja vam dir que no trobàvem normal que, per exemple, el matí dels festers hagués de
ser com un dia de reforç, ja ho vam manifestar en aquell dia; ara ho tornam a manifestar però el
problema és que aquí damunt no diu quins són els dies de reforç, i, llavors, si no ho diu, quin dia
reforçarem? Per tant, és imprescindible, des del nostre punt de vista, que ho posi; per tant, s'hauria de
modificar aquest acord. Després també, si es mira a l'article número deu, que ralla de la Comissió de
Seguiment, deixa ben explícit que hi haurà tres representants designats pels treballadors i, en canvi, no
diu quants de membres seran designats per l'Administració; també ho hauria de dir. De fet, a l'annex de
Policia sí que ho diu; diu: 3 membres designats per l'Administració i 3 designats per la representació de
treballadors; i aquí, no. Aquí, senzillament, diu: es constituirà una comissió de seguiment integrada per
membres designats per l'Administració —hauria de dir “quants”—; i tres designats per la representació
dels treballadors. Per tant, també aprovarem un acord on no es diu “quants membres formaran de
l'Administració en aquesta comissió de seguiment”, no es diu “quins dies s'ha de reforçar”. Jo crec que si
ho llig, l'article 4, no crec que l'entengui, o tal vegada jo no l'he entès; tal vegada és perquè no he sabut
què vol dir, però... Per exemple, diu actuacions i posa: “per a la presentació del servei se sol·licitarà
mitjançant el cap de Policia”. Aquesta frase no crec que vulgui dir res: “se sol·licitarà mitjançant el cap de
Policia”; bé, tal vegada jo no l'he entesa. No ho sé... I després el que ja deia, que la sol·licitud amb un
temps mínim de trenta dies implica que abans de dia 14 de maig... perquè si vull el 14 de maig, abans
de 14 de juny (posi 15), no sabrem quan... no es podrà entrar en vigor açò; per tant, tots els policies
que s'han apuntat, en teoria, no es poden haver apuntat perquè no estan dins el termini perquè no està
aprovat encara. Deu ser gent que ha dit “jo segurament vindré”. I m'estranya que hi hagi ara gent que
hagi dit que “segurament vindré” quan fa una setmana ningú venia. No crec per res que l'1.11 euros
cada hora, que pot representar per tot Sant Joan, no sé, posem cinquanta euros —crec jo— que no deu
ser el que ha fet canviar un policia a venir o no venir —crec. No ho sé. Per tant, nosaltres, en aquest
acord creim que hi ha bastantes puntualitzacions a fer. Seguim manifestant que ens sembla que baratar
l'acord només per la part econòmica —crèiem... que no s'havia de fer, perquè ja s'havia fet en aquell
annex de Policia i s'havia negociat. Sí que ens sembla bé que s'hagin inclòs tots els policies locals de les
illes, perquè açò implica que obrim el ventall; i, per tant, la possibilitat de venir...
Intervé el Sr. Alcalde: Per favor, Sra. Gomila, vagi acabant.
La Sra. Gomila Lluch diu: Perdó. Sí.
La Sra. Gomila Lluch continua: Açò sí que ens sembla bé i, per tant, no podem estar d'acord amb aquest
acord que es presenta. Gràcies.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Si bé la Sra. Juana Mari Pons ha demanat serà... Jo no sé —diu— si seran
pressions, serà un boicot. Jo, li digui vostè el que vulgui! Vostès quan ho van explicar, açò, van explicar
que s'havia d'acceptar perquè si no no vindrien policies per Sant Joan. Idò vostès no ho van fer per
convicció! Vostès ho van fer perquè hi havia unes circumstàncies sobrevingudes i, digui el que li digui,
que els van fer decidir d'aquesta manera i cedir. Després jo els vull recordar que açò, bàsicament, és una
problemàtica de Ciutadella. Principalment és una problemàtica de Ciutadella. Si vostès fan o demanen
estadístiques del nombre de policies que van a les festes d'altres pobles, veuran que no és una
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problemàtica que afecta... no dic que no hi estigui de passada a altres pobles, però que afecta molt més
Ciutadella que altres bandes. Després, ja m'agradaria a jo que vostès defensessin l'Administració i els
ciutadans com els sindicats, que estan en el seu paper! Perquè jo els sindicats els comprenc! Estan en el
seu paper quan demanen més! Però a jo m'agradaria que vostès fossin la meitat d'eficaços, no, la dècima
part d'eficients del que són els sindicats quan plantegen les seues reivindicacions a l'hora de defensar els
ciutadans! Perquè jo els assegur que hagués estat a l'inrevés si haguéssim proposat la modificació
unilateral d'un únic punt que fos d'interès dels sindicats, els hagueren dit que volien que es baratessin un
munt de coses! I tots els precedents són sempre iguals! En canvi, vostès segueixen sense cap
contrapartida a una modificació unilateral de l'únic punt que els va demanar un sindicat; un sindicat en
concret. Açò també hi ha que dir-ho. I vostès, Sra. Juana Mari Pons, quan diu que “no n'anava a venir
cap i ara en vénen vint-i-vuit”... Idò, jo li record que al final de 2011 no n'hi havia cap, no, que anés a
xiular a les escoles, hi van anar tots; no vint-i-vuit, no, tots els que tocaven hi van anar. Després, que es
posés damunt la taula una alternativa com era el tema que ho fessin uns voluntaris... I aquí
d'alternatives n'hi havia d'altres tipus. N'hi podia haver com recórrer a la seguretat privada, si era
necessari. Però jo estic segur que no haguera fet falta, no! Perquè haguera bastat tenir una actitud com
la que es va tenir el 2011 per part de totes les forces polítiques, perquè açò s'hagués desinflat per si sol.
I ara ens diu vostè que en vénen tres més... Que ja en vénen tres més que l'any passat! Idò bé, n'estic
molt content! Perquè açò, si en vénen tres més que l'any passat, és que en vénen vint-i-vuit! I jo li diré
que, després d'haver pujat açò, vaja èxit! Perquè vénen els mateixos que el 2012! Però és que el 2011
en van venir trenta-vuit! O sigui, de moment, en vénen deu menys que el 2011! El 2010 en van venir
vint-i-nou i el 2009 en van venir trenta-dos! I jo no sé quants en vindran, perquè, pujant els preus i
cedint, és lògic que en vénguin molts! I li ho repetesc: des del nostre punt de vista, el pitjor que han fet
és establir un mal precedent cedint a unes pressions, mesures —m'és igual el que els vulguin dir! I
pensam que no és la manera per afrontar una negociació i que no és la manera amb què es defensen els
interessos del poble. I repetir que, si es votés per separat, com li van dir a la Mesa Negociadora, que ens
és igual si ho fa o no, nosaltres que vénguin policies de fora de Menorca, ens sembla bé. Ja ho vam dir
allà. En aquest punt el votaríem a favor. Ara, nosaltres en aquest augment, en les circumstàncies que
s'han donat, i no per unes qüestions de l'import total de doblers, no podem votar més que en contra per
a defensar els interessos del poble de Ciutadella. Gràcies.
Intervé la Sra. Pons Torres: Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, el nostre interès és defensar els ciutadans, i tant que
ho és defensar els ciutadans! Donar seguretat a les festes de Sant Joan és defensar els ciutadans. No tan
sols hem de mirar... és un boicot dels sindicats. És donar seguretat a les festes de Sant Joan! Perquè,
igual que la seguretat privada té unes funcions, igual que la policia nacional té unes funcions, la policia
local té les seues! I no podem mesclar aquí seguretat privada amb policies locals, amb policies nacionals,
com ja li he explicat en moltes reunions! I quant si hi havia altres propostes per fer, no sé per què no les
va fer a la mesa de negociació, Sr. Triay? No ho sé per què... Vostè diu: “Hi havia altres propostes, i
altres alternatives”. Però a la mesa de negociació jo no el vaig sentir! I per acabar, agrair el vot favorable
al Partit Socialista. Gràcies, Sr. Alcalde.
Acord
Es passa la proposta a votació; per quinze (15) 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. Noemí CAMPS VILLALONGA i del Sr.
Alcalde; i sis (6) vots en contra, els 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, s'acorda aprovar la proposta de la regidora delegada de Personal.
5. Proposta de modificació del lloc de treball d'administratiu a coordinador administratiu dels
Serveis Funeraris (exp. 2015/004013)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada de Personal de dia 7 de maig de 2015, que va
ser dictaminada —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia per urgència, aprovada per
unanimitat—a la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió
ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2015, amb 3 vots a favor (PP) i 4 reserves de vot (PSOE, PSM i
UPCM), que, copiada literalment, diu:
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«ASSUMPTE: MODIFICAR AMB EFECTES DE L'01/04/2015 EL LLOC DE TREBALL DE ROSA
RAMIREZ BRUGALADA, PER TAL QUE D'ADMINISTRATIVA PASSI A SER COORDINADORA
ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS FUNERARIS.
Atès que mitjançant resolució de personal núm. 41/2015, de 4 de febrer es van aprovar les bases de la
convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de coordinador administratiu dels serveis funeraris
municipals.
Atesa l'acta de 13/03/2015 del tribunal qualificador nomenat per la resolució de personal núm. 68/2015,
de 4 de març en què es proposa la funcionària Rosa Ramírez Brugalada per a ocupar el lloc de treball
convocat.
Atès que dita funcionària ocupa un lloc de treball d'administratiu, i que resulta necessària la modificació
del lloc de treball com a coordinadora administrativa dels serveis funeraris municipals.
Atès que el canvi implica la modificació de condicions de feina i de les corresponents retribucions
complementàries del lloc de treball, i vist l'article 22.2 i) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les
Bases del Règim Local sobre la competència del Ple per determinar la quantia de les retribucions fixes i
periòdiques dels funcionaris.
Atès el que disposa l'article 20.7 de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2015, en relació
a l’adequació de les retribucions complementàries quan sigui necessària per assegurar que les assignades
a cada lloc de treball guardin la relació procedent amb el contingut del mateix o la variació del nombre
d'efectius assignats a cada programa.
Ateses les reunions mantingudes amb la representació dels funcionaris, i vista la conformitat de les
organitzacions sindicals.
Per tot l'exposat la regidora que subscriu,
PROPOSA:
Modificar amb efectes de 01/04/2015 el lloc de treball de Rosa Ramírez Brugalada, que d'administrativa
passa a ser coordinadora administrativa dels serveis funeraris, amb nivell de destí 16 i complement
específic de 706,68 € mensuals, sense perjudici del manteniment a la funcionària del nivell 18 com a grau
personal consolidat.
No obstant el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.

La regidora delegada de Personal
Juana Mari Pons Torres

Ciutadella de Menorca, 07/05/2015»
Intervé la Sra. Pons Torres: «Gràcies, Sr. Alcalde. Primer de tot dir que farem un esmena, així com va fer
la petició el Sr. Triay a la Junta de Portaveus, que en lloc de «serveis funeraris» posar per tot «serveis de
cementiri». El tema és modificar amb efectes de dia 1 d'abril el lloc de treball d'una treballadora que
passa de ser administrativa a ser coordinadora administrativa dels serveis de cementiri, així com es va
acordar a una mesa negociadora. Gràcies, Sr. Alcalde.»
Intervé la Sra. Gomila Lluch: «Gràcies, Sr. Batle. A la reunió mantinguda ja fa temps, relativa en aquesta
modificació el PSM Més per Menorca ja va demanar que es fes un pla director per saber quins són els
serveis de cementiri que s'oferien, quina necessitat de personal teníem, quines tasques es realitzarien,
com es coordinarien i, si no ho tenim mal entès, açò a dia d'avui, encara no ho tenim. Com sempre han
anat improvisant sobre la marxa, en funció del que necessitàvem i per nosaltres és molt important, per
fer una feina ben feta i perquè hi hagi un bon servei fer aquesta planificació. També ho vam plantejar a
un ple i la regidora ens va dir que feia poc temps que es tenia el servei, per tant era difícil saber que es
necessitaria. No podem compartir aquesta afirmació, perquè el que s'hauria d'haver fet abans de
rescindir el contracte era tenir ben planificat com es duria a terme aquest servei. Però bé, ara ja fa més
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temps i, per tant, ja creim que sí que seria possible tenir una planificació i una descripció d'aquest servei,
ens agradaria que ens diguessin si el tenim o no. Per altra banda en el catàleg dels llocs de treball
d'aquest lloc de feina s'indica que aquesta coordinadora administrativa serà l'encarregada de distribuir les
feines i supervisar en el personal de servei. Entenem, per tant, que aquesta administrativa decidirà si
s'ha de tallar la gespa, o s'ha d'arranjar una tomba, si ja ha de menester dos o tres operaris per enterrar
o no. No veiem gens clar que hagi de ser aquesta administrativa que hagi de fer aquestes tasques. Per
açò el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies, Sr. Batle.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Jo dir que a una proposta de l'àrea de personal vaig haver d'anunciar a la
junta de portaveus que faria una esmena. No la vaig esmenar, perquè si l'hagués volguda esmenar, ja
l'hagués esmenada. L'esmenaré aquí. Açò, demostra la desorientació que hi ha a moltes àrees, com quan
abans he dit que jo no havia fet una proposta a la mesa de negociació del tema de la policia, si no és el
lloc de fer propostes, on la vaig fer va ser a la subcomissió de Sant Joan, i per descomptat la Sra.
regidora no va dir ni mitja del que ha dit aquí que m'havia dit, no em va dir ni mitja, A les meses
negociadores es vota una proposta concreta i vaig dir el que pensava sobre aquest tema. Sobre aquesta
proposta es fixin amb la desorientació d'aquesta àrea que resulta que, hi ha dos tipus de serveis al
cementiri, el servei de cementiri i els serveis funeraris. Els criteris els dóna l'Ajuntament i els serveis
funeraris el dóna una empresa privada, o vàries, les poden donar en aquests moments vàries empreses
privades, perquè una de les coses que no s'han adjudicat, en tot aquest temps, han estat els serveis
funeraris. I miri per o, duen una proposta a la que demanen nombra a una coordinadora administrativa
dels serveis funeraris, que la regidora ha dit que acceptaven l'esmena, com no pot ser d'altra manera,
perquè estarien nombrant a una coordinadora administrativa municipal d'uns serveis que donen
empreses privades, la qual cosa és surrealista i demostra com ho duen tot. Gràcies, Sr. Alcalde.»
Intervé la Sra. Pons Torres: «Aquest error, és una errada i li agreix que s'hagi donat compte, jo no me'n
vaig donar compte. Gràcies, Sr. Alcalde.»
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: «Nosltres per explicar un poc el vot d'abstenció...En tot el que s'ha
dit, he esperat una volta per veure també que deia cada portaveu. Nosaltres el mes d'octubre vam dur
una moció en aquest plenari on demanàvem... la vam dur el mes d'octubre, precisament, que és quan es
preparen tots els pressuposts, i instàvem a l'equip de govern que dotàs, tant econòmicament, com amb
personal els serveis de cementiri, perquè en aquell moment havien tingut algunes queixes, i sabem que
encara hi ha algunes qüestions a millorar. Nosaltres creim que, realment, s'hi ha de fer feina. Nosaltres
farem una abstenció en aquesta proposta perquè creim que realment respon un poc en el que havíem
demanat en aquell moment, és a dir, que s'està dotant de més personal i que s'està fent feina, tot i que
creim que arriba tard. I que fa falta seguir fent feina. Moltes gràcies.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Nosaltres, tot i la crítica a com s'havia fet aquest assumpte, el disbarat que
representava nomenar un coordinador d'uns serveis que no són municipals, com es deia aquí, idò farem
un vot favorable, perquè pensam que sí que fa falta acabar de coordinar i de millorar tant els serveis
funeraris, com els serveis de manteniment, que pensam que deixen bastant que desitjar hores d'ara i
pensam que una volta que ho ha assumit l'ajuntament, sí que és important que les coses es facin bé, i
res més, dir que farem un vot a favor per aquest motiu.»
Acord
Es passa la proposta a votació, amb l'esmena feta de viva veu pel PP; 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 a 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 de
Personal.
6. Proposta d'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal
d'Escoles Infantils (exp. 2015/003800)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada d'Educació de dia 30 d'abril de 2015 que va ser
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dictaminada a la Comissió Informativa d'Educació, Sanitat i Serveis Socials, en sessió ordinària de dia 7
de maig de 2015, amb els vots a favor del PP (2), del PSOE (2) i del PSM (1), que, copiada literalment,
diu:
«OBJECTE: modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Escoles Infantils.
Atès que, en data 28-04-2015, el Consell rector del Patronat Municipal d'Escoles Infantils aprovà remetre
al Ple de l'Ajuntament per la seva aprovació la modificació dels estatuts amb la proposta següent:
«Atès que amb data 23-07-2009 va aprovar la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Escoles
Infantils i es van publicar íntegrament els nous estatus al BOIB núm. 148 del 10/10/2009;
Atès que el Consell del Patronat Municipal d'Escoles Infantils va aprovar la modificació abans esmentada i
que en el Ple de dia 14-02-2013 s'aprovà inicialment la modificació dels estatuts del Patronat Municipal
d'Escoles Infantils;
Atès que el 30-05-2013 es va rebre l'informe d'impacte de gènere referent a la modificació dels estatuts
del Patronat Municipal d'Escoles Infantils abans esmentada;
Atès que, en data del 12-02-2015, es va rebre l'informe jurídic de la modificació abans esmentada i, a
més a més, s'han d'introduir alguns canvis causats per la redacció de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local;
Atès que els estatuts s'han de publicar íntegrament;
PROPÒS:
Primer: Al Ple, l'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Escoles
Infantils amb les modificacions que s'inclouen al document adjunt, que correspon a la redacció definitiva i
íntegra dels estatuts del Patronat Municipal d'Escoles Infantils.
Segon: Publicar íntegrament els estatuts amb les modificacions aprovades al BOIB.
Tercer: Que el Consell el Patronat Municipal d'Escoles Infantils, amb el seu superior criteri, decideixi.»
PROPÒS:
L'aprovació de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Escoles Infantils amb les modificacions
que s'inclouen al document adjunt correspon a la redacció definitiva i íntegra dels estatuts del Patronat
Municipal d'Escoles Infantils.
La regidora delegada d'Educació
Auxiliadora Pons Sabater
Ciutadella de Menorca, 30 d'abril de 2015»

Intervé la Sra. Pons Sabater: «Gràcies, Sr. Batle. Es tracta de l'aprovació definitiva de la modificació dels
estatuts del Patronat Municipal d'Escoles Infantils, els quals ja van ser aprovats pel consell del patronat,
el passat dia 28 d'abril amb el vistiplau de tots els grups polítics, els quals estan representats dins el
patronat. Els canvis introduïts estan motivats, principalment, per la llei de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració local, la qual limita els nombres de membres d'aquests tipus d'organismes públics, i en
el cas dels patronats d'escoles infantils, el nombre de membres queda fixat en quinze. A més es regula
que el Patronat ha d'estar adscrit a la Regidoria d'Educació o la que la substitueixi en el futur, i
s'introdueix també un canvi en el nom del màxim òrgan de representació, que passa a dir-se Consell
Rector del Patronat. Per acabar les funcions de direcció i d'inspecció del servei i les dependències del
Patronat que fins ara estaven atribuïdes a la Comissió Executiva, amb aquesta modificació passen a ser
assumides per la Gerència, i és per aquest motiu que proposem en el Plenari, l'aprovació definitiva de la
modificació dels estatuts del Patronat d'Escoles Infantils. Gràcies.»
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: «Sols per explicar que farem un vot favorable, com vam fer en el
Patronat, com ha dit la regidora i que durant tot el procés de participació hem pogut rallar-ne, igual que a
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la propera que no intervendré, farem un vot favorable, com també ho vam fer en el Patronat. Moltes
gràcies.»
Intervé el Sr. Muñoz Gener: «Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Primer de tot, un tema formal que no acabam
d'entendre. És a dir la modificació dels estatuts, en principi, és una modificació inicial, no definitiva,
perquè la modificació definitiva, s'hauria d'exposar públicament, suposam, com tota modificació. No ho
sé, és un tema formal, tal vegada la secretaria ens dirà més el detall. Sí que és cert que la modificació va
començar fa dos anys, era el febrer del 2013, a partir d'una petició que vam fer des del PSM per canviar
els estatuts, en el sentit d'agilitzar els que són els nomenaments que vénen en el Consell Rector, dels
expedients que venen en aquest plenari del Consell Rector, i després vam aprofitar aquell moment, el
2013, per a actualitzar un parell de temes que havien quedat desfasats, com per exemple, que vam
incorporar dins el patrimoni del que és el Patronat d'escoletes Sa Galera, que era l'escoleta nova i que no
figurava tampoc en els estatuts. Després, va quedar aquell expedient, una vegada es va enviar, una
vegada es va fer l'aprovació inicial, es va exposar i va fer una al·legació l'Institut de la Dona va fer unes
aportacions, que havíem de fer un informe que havíem d'incorporar-les. Aquest expedient va quedar
aturat, de fet va quedar aturat un any i mig, no en vam saber res més, de fet, nosaltres vam anar
demanant i sí, semblava que era un tema jurídic que no podia acabar de venir a Ple i després resulta ara
açò, que hem aprofitat la Llei de racionalització de l'Administració local per tancar aquest tema i
aprofitam les dues modificacions i bé, definitivament, ho tancam. El que passa que açò, tenim el dubte si
a nivell formal hi ha d'haver una exposició, si s'ha de tornar enviar a l'Institut de la Dona, a veure tot açò
com queda. Per part nostra com ja vam fer al Consell del Patronat d'escoletes hi fem un vot favorable. Sí
que és cert que ens preocupa el tema dels 15 membres. Al Patronat d'escoletes els membres per assistir
al Consell del Patronat no cobren res, és a dir, hi van per voluntat, vull dir, no tenen cap remuneració i
supòs que altres administracions, la Llei d'administracions locals, la llei Montoro, supòs que va pensar
amb tots aquells òrgans que sí que els membres cobraven alguna retribució per assistir en aquells
organismes, però aquí com sabeu no es cobra res, i vam haver de limitar per efectes d'aquesta llei el
nombre màxim de membres, que ha quedat a 15. Clar, nosaltres sí que agrairíem i demanaríem, des del
nostre grup municipal si som en el pròxim govern municipal, sí que farem feina perquè els membres que
venien fins ara en el Consell, que es dirà Rector a partir d'ara, sí que puguin seguir venint com a oients.
Gràcies.»
Intervé el Sr. Triay Lluch i diu: «Nosaltres també farem un vot favorable en aquest punt i en el següent.
Entenem que molts d'aquests canvis són per imperatiu legal. Després quant els estatuts del patronat, sí
que s'han estat modificant des de principi de legislatura, tots els grups vam aportar bastant. Tots, sense
excepció. Nosaltres, concretament, ens vam fixar amb el tema que hi havia més representativitat de
l'equip de govern que del conjunt de l'oposició, perquè els estatuts estaven pensants perquè hi hagués
un govern amb majoria i no es contemplava que qual el govern era en minoria tingués …[hi ha una
segons de la gravació que no s'escolten]... i una volta aclarit farem també un vot favorable en aquest
punt i en el que ve, i imitant per una vegada en el PSOE, idò tampoc intervendrem en el proper punt.»
Intervé la Sra. Secretària accidental: «Jo avui matí tenia dubtes també quan he repassat l'expedient en
referent a la qüestió que me planteja el PSM i, efectivament, es tracta d'una aprovació definitiva, tal com
diu l'informe jurídic, donat que sí que hi va haver una aprovació inicial, com bé sap l'any 2013. Es va
enviar l'informe a impacte ambiental, i dia 29 de maig per part de la gerent va fer un informe damunt les
recomanacions. En... [uns segons de la gravació no s'escolten]... els serveis jurídics és incorporar i
adaptar en base a unes prescripcions d'una normativa de rang superior que és la llei de racionalització de
sostenibilitat, i supòs que ella entén que, realment, no es tracta d'unes modificacions substancials que
alterin els continguts essencials que vostès, en el seu moment, ho van..., i així proposa que, realment, es
tracta d'una aprovació definitiva. Crec que no considera que siguin unes modificacions substancials, que
siguin motiu d'una nova aprovació inicial i una nova exposició pública.»
Intervé el Sr. Muñoz Gener: «Bé, igualment hi farem un vot favorable, però clar, és que el que han
canviat també és un poc la representativitat que hi ha, és a dir ha canviat quines entitats hi haurà i
quines no, han canviat els membres, la composició. Clar, jo no sé si aquí les entitats poden al·legar o no,
és a dir, generalment, quan es publica en el BOIB trenta dies, és perquè les entitats puguin fer
al·legacions, puguin revisar, però bé, entenem...»
Intervé la Sra. Secretària accidental: «És l'adaptació a una normativa de rang superior. És per açò. La
consideració que fem des de serveis jurídics és per açò.
Intervé el Sr. Muñoz Gener: «Sí, però la composició no la tria la llei estatal, és a dir, nosaltres, com a
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membres polítics hem decidit quina és la representativitat que hi ha d'haver, quines entitats hi han de
formar par i quines no, però, tal vegada, hi ha entitats del municipi que no hi vénen d'acord amb aquesta
distribució. És per açò que tenim el dubte aquest. Moltes gràcies.»
Intervé la secretària accidental: Si me permet una darrera observació Sr. Muñoz, no sé si era en el Ple del
mes de febrer o de març i va haver un acord de Plenari en què vostès aprovaven, realment, la composició
per adaptació de la normativa. També podríem decidir una nova exposició pública, però no, legalment
consideram que no per tocar...»
Acord
Es passa la proposta a votació, que és aprovada per unanimitat (21 vots).
7. Proposta d'aprovació inicial dels nous estatuts del Patronat Municipal de l'Hospital de
Ciutadella de Menorca (exp. 2015/003767)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 4 de maig de 2015, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d'Educació, Sanitat i Serveis Socials, en sessió ordinària de dia 7 de maig de 2015,
amb els vots a favor del PP (2), del PSOE (2) i del PSM (1), que, copiada literalment, diu:
«Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de dia 28 de gener de 1984, es va crear
el Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella, com a fundació Pública, i es van aprovar els seus Estatus.
Els Estatuts van ser publicats en el Butlletí Oficial de la província de Balears núm. 18.386, de 21 d'abril de
1984.
Després d'haver-se publicat en el BOIB de data 19/12/2000 l'acord del Ple ordinari de l'Ajuntament de
Ciutadella de 11/10/2000 i un cop comprovat que no es va presentar cap al·legació a l'esmentat acord dins
del termini establert, van quedar aprovats definitivament els Estatuts del Patronat Municipal de l'Hospital de
Ciutadella de Menorca, publicats íntegrament en el BOIB núm. 29, de 8 de març de 2001.
Després de la publicació en el BOIB núm. 169 de 06/12/2003 de l'acord del Ple de l'Ajuntament en sessió
ordinària de dia 13/11/2003, d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Patronat Municipal de
l'Hospital, el dia 07/01/2004 va quedar definitivament aprovada la modificació dels Estatuts del Patronat,
sent publicat en el BOIB núm. 21 de dia 12/02/2004.
El Patronat es constituí amb la finalitat d'ajudar a cobrir les necessitats d'assistència i tractament facultatiu
a les persones grans, especialment amb manca d'autonomia personal o problemes d'exclusió social, així
com a activitats de prevenció, protecció i promoció de la salut i d'atenció sanitària i sociosanitària.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local va introduir
una sèrie de modificacions a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que fan
necessàries unes modificacions dels Estatuts per adaptar-se a la nova regulació.
Atès que a la Junta del Patronat Municipal de l'Hospital de dia 18 de febrer de 2013, es va decidir la creació
d'un equip de feina per a la redacció dels nous Estatuts del Patronat.
Vist l'informe jurídic emès pel Sr. Joan Moll Benejam, TAE assessor jurídic de l'Ajuntament.
Atès que la Junta del Patronat Municipal de l'Hospital, en sessió ordinària celebrada dia 30/03/2015, va
acordar per unanimitat aprovar els nous Estatuts del Patronat Municipal de l'Hospital,
PROPÒS:
Que el Ple de l’Ajuntament acordi:
PRIMER.- L'aprovació inicial dels nous Estatuts del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca.
SEGON.- Obrir un tràmit d'informació pública amb la prèvia inserció d'un anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Ciutadella i de l'Hospital Municipal, per un termini de
30 dies hàbils, per tal que els veïns i les persones interessades puguin examinar l'expedient i puguin
formular les reclamacions, objeccions i observacions que considerin oportunes.
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TERCER.- Atorgar, durant un termini idèntic, un tràmit d'audiència prèvia a les associacions veïnals i de
defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l'àmbit territorial municipal que estiguin
inscrites en el Registre municipal d'associacions veïnals i les finalitats de les quals tenguin relació directa
amb l'objecte dels Estatuts.
QUART.- Sol·licitar informe d'impacte de gènere a l'Institut Balear de la Dona, d'acord amb l'article 7g) de la
Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
CINQUÈ.- Advertir que, si no es presenta cap reclamació o suggeriment, l'acord inicialment adoptat es
considerarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés, tot de conformitat amb l'article
102.1.d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
L'alcalde
Ciutadella de Menorca, 4 de maig de 2015»
Intervé la Sra. Marqués Taltavull: «Moltes gràcies, Sr. Batle. La proposta d'Alcaldia que es sotmet a
votació a la sessió plenària d'avui i que fa referència al Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella, té a
veure amb l'aprovació inicial d'uns nous estatuts que ben segur ajudaran tant als residents com els seus
familiars d'aquest equipament municipal, com en els seus treballadors a tenir un millor servei, en un lloc
com aquest on l'objectiu principal és tenir la màxima cura i atenció dels nostres majors, tenint un marc
jurídic de referència, necessari i adaptat a les noves lleis com hem esmentat abans, també açò afecta per
part de la llei de racionalització i fa que es faciliti la tasca que realitzen en aquest espai que és
responsabilitat de l'Ajuntament. El 18 de febrer del 2013 es va crear un equip de feina que va analitzar
els estatuts que regien i van aportar propostes per tal de millorar i adaptar els mateixos a la realitat
actual. Els estatuts dels quals es disposa en l'actualitat daten de l'any 2004 i en aquests deu, onze anys
la legislació en matèria de serveis socials i atenció a la gent gran, ha sofert canvis importants que calia
introduir en els nous estatuts. Fruit d'aquesta feina presentam aquesta darrera versió dels estatuts que
han sofert unes correccions de forma i no de fons, i que ja van ser tractades, en el seu moment, a la
Comissió Informativa del passat 7 de maig, després de la puntualització del grup PSM, i que estan
recollides i plasmades en el document final. Es demana, per tant, el vot favorable a l'aprovació inicial dels
nous estatuts del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella i que són fruit del consens dels diferents
grups polítics que conformen l'actual consistori i que ja van ser votats favorablement a la darrera junta
del Patronat de l'Hospital d'aquesta legislatura. Vull aprofitar la col·laboració de tots els partits polítics i
congratular-nos d'haver fet una millora substancial pel funcionament futur d'aquest espai municipal.
Moltes gràcies.»
Intervé el Sr. Muñoz Gener: «Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Des del grup municipal PSM Més per Menorca,
farem un vot favorable a l'aprovació dels nous estatuts del Patronat de l'Hospital Municipal, tal com
també ja vam fer a la Junta del Patronat. Els actuals estatuts que són del 2001, amb un petita
modificació que es va fer el 2004, i les finalitats que estableixen encara van lligades a una tasca social de
tipus més existencialista i que han quedat, actualment, totalment desfasats, perquè avui en dia, han
passat a entendre els serveis socials com un dret que es dóna a les persones, per accedir a unes
prestacions socials adaptades a les necessitats de les persones. És un canvi important que ja va
implantar la llei de dependència a nivell estatal i que a nivell autonòmic es va desenvolupar amb la llei de
serveis socials, tot i que encara hi queda molt de recorregut per ambdues lleis. Per tant, era necessari
adaptar els estatuts a la nova realitat i s'han adaptat tant les finalitats com també s'ha aprofitat per
millorar-ne molts d'altres aspectes. Des del PSM Més per Menorca, hem fet diverses aportacions als nous
estatuts i agraïm que totes hagin estat ben vistes per la resta de grups polítics municipals que hagin
estat acceptades. Les propostes del PSM han anat en el sentit d'incrementar la transparència i també en
facilitar el seguiment de la gestió que desenvolupa el patronat, incrementant les atribucions del Consell
Rector i de la Comissió Executiva. També hem fet diverses aportacions pel que fa la definició de la
comissió tècnica interdisciplinària que per primera vegada queda recollida en els estatuts, i que sabem
que és una eina imprescindible en el funcionament del dia a dia del Patronat. Sí que és cert que, tal
vegada, ens hi ha quedat una passa pendent en aquests estatuts i és afegir l'annex de Reglament de
règim intern, que ja tenim redactat. Hi hem fet feina tots els partits polítics també en la seva redacció i
que tal vegada, a falta d'un informe jurídic, ens ha quedat pendent i hagués estat bé s'hagués lligat una
cosa amb l'altra, perquè en els estatuts sí que hauria d'haver anat annexat, tal vegada, aquest reglament
de règim intern. Però bé, ja serà el pròxim consistori que ho aprovi. Agrair a la regidora que hagi fet
ràpidament les gestions també per incorporar tot el tema de gènere que, esperem que des de l'institut de
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la Dona no ens facin fer modificacions i al·legacions, perquè si no açò voldria dir que els estatuts haurien
de tornar venir altra volta en aquest plenari i tal vegada, el proper consistori, no sé, ho allargarà un poc.
Pensam que hi hem fet prou feina, que són prou vàlids, i que pensam que seran útils per uns quants
anys. Moltes gràcies.»
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
8. Proposta d'aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 2 de l'Ordenança municipal
reguladora d'horaris d'establiments de l'oferta turística complementària, espectacles públics i
activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca (exp. 2014/002824)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada de Governació de dia 8 de maig de 2015, que va
ser dictaminada —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia per urgència, aprovada per
unanimitat—a la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió
ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2015, amb 3 vots a favor (PP) i 4 reserves de vot (PSOE, PSM i
UPCM), que, copiada literalment, diu:
Atès que en sessió ordinària del Ple de la Corporació de dia 8 de maig de 2014 va quedar aprovada
inicialment la modificació de determinats articles de l’Ordenança reguladora dels horaris d’obertura i
tancament dels establiments de l’oferta turística complementària, espectacles públics i activitats
recreatives del municipi, la qual es va sotmetre a informació pública per termini de 30 dies, sent
publicada en el BOIB núm. 73, de 29 de maig de 2014 i notificada a les diferents associacions veïnals del
municipi que poguessin resultar afectades.
Atès que contra aquesta modificació de l’Ordenança es van presentar, dins el termini concedit a l’efecte,
diferents escrits formulant al·legacions, els quals es relacionen a continuació i que van ser objecte de
l'informe jurídic de data 29 de setembre de 2014:
DATA
1.
2.
3.
4.
5.

10/06/2014
01/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
04/07/2014

REG. ENTRADA
08313
09292
09466
09510
09511

NOM INTERESSAT
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CIUTADELLA VELLA
FRANCISCO NOLL MARQUÉS
MAGDA MARROQUÍN CAMPS
ANTONIO TALTAVULL TORRES
CARLOS SALORD COMELLA

Atès que de conformitat amb les consideracions jurídiques exposades en l'esmentat informe jurídic, del
total d'al·legacions presentades, van ser desestimades íntegrament les al·legacions núm. 1, 2, 3, 4; i
estimada parcialment l'al·legació núm. 5.
Vist que l'estimació parcial de l'al·legació núm. 5 comportava la modificació del text de l'Ordenança
proposat en els següents termes:
•

•
•

Incorporar una succinta exposició de motius a la modificació puntual núm. 2 de l'Ordenança, on
es detallin els motius que han determinat l'oportunitat de la regulació de la modificació pel que fa
a l'ampliació excepcional d'horaris.
Concretar els aspectes tècnics i procedimentals prevists en l'article 4.2, detallats en el present
informe.
Introduir la previsió de les mesures a que fa referència l'article 25.3 de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

Vist que, de conformitat amb l'informe jurídic de data 24 de setembre de 2014, es va retornar l'expedient
al departament de Governació per tal d'incorporar les corresponents modificacions en la redacció de
l'Ordenança.
Vist que s'ha introduït en l'expedient una exposició de motius de la modificació puntual núm. 2 de
l'Ordenança, i vista la nova redacció del text de l'Ordenança emesa pel departament de Governació en
data 7 de maig de 2014, que incorpora les modificacions derivades de l'estimació parcial de l'al·legació
núm. 5 formulada contra la proposta de modificació puntual núm. 2 de l'Ordenança.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
•

La modificació puntual núm. 2 de l'Ordenança municipal d'horaris d'establiments de l'oferta
turística complementària i d'espectacles públics i activitats recreatives té com a principals
comeses, d'una banda, l'adaptació del seu articulat a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de
règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (entrada en vigor en data
28 de febrer de 2014) i, d'altra, la introducció de la possibilitat d'ampliar excepcionalment l'horari
general regulat per l'Ordenança dels locals, terrasses, dels recintes, de les instal·lacions i d'altres
establiments oberts al públic quan es donin una sèrie de circumstàncies favorables.

•

Vist que d'acord amb l'article 25.1 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, les administracions
públiques, en l'àmbit de les seves competències, hauran d'adequar la seva funció de regulació
dels horaris i d'autorització i control d'activitats a les disposicions d'aquesta llei.

•

Transcorreguts més de dos anys des de l'entrada en vigor de la present Ordenança, aquesta
disposició s'ha constituït com a una eina idònia en la tasca de regular els horaris dels
establiments de l'oferta turística complementària i d'espectacles públics i activitats recreatives,
equilibrant les legítimes activitats de diversió i oci i el dret dels empresaris a exercir la seva
activitat, amb el dret dels ciutadans i ciutadanes al descans i la tranquil·litat.

•

Tenint en compte l'experiència acumulada i analitzada l'aplicació en el temps d'aquesta
Ordenança, esdevé convenient procedir a realitzar diverses modificacions a fi d'adaptar la
mateixa a les noves tendències turístiques i d'oci de la nostra societat. Es precisa, doncs, d'una
norma adaptada als nous temps, que sense perjudici de l'existència de normes homogènies i un
horari general per a les diferents zones del municipi de Ciutadella, permeti, així mateix, el
tractament de les diverses situacions en funció de les necessitats de cada moment, en funció de
peculiaritats turístiques, socials o econòmiques del municipi, ponderant els diferents drets en joc.

•

Per això, aquesta modificació puntual núm. 2 de l'Ordenança suposa, entre altres, augmentar les
atribucions de l'Ajuntament per ampliar els horaris d'aquests establiments, considerant diferents
supòsits, tals com a esdeveniments de naturalesa festiva, d'interès turístic o similar. Així mateix,
permet a l'Ajuntament poder diferenciar amb caràcter temporal diferents tipus d'horaris en el
mateix municipi, en funció de les festivitats dels barris o altres circumstàncies que el propi
Ajuntament consideri.

•

La modificació té, d'altra banda, vocació conciliadora atès que pretén compatibilitzar els diferents
interessos legítims, d'acord amb una sèrie de criteris objectius, tals com: conformitat per part del
veïnats afectats, inexistència d'expedients sancionadors dels establiments interessats, informes
policials, etc.

•

En definitiva, aquesta modificació pretén flexibilitzar el règim d'horaris, en el context de l'actual
conjuntura econòmica i social, sense que pateixin els interessos de cap de les parts.

Atesa la normativa d'aplicació i les consideracions efectuades, i vist l'informe emès per l'assessor jurídic
de la Corporació en data 7 de maig de 2015.
PROPÒS:
Primer.- Procedir a l’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 2 de l'Ordenança reguladora dels
horaris d’obertura i tancament dels establiments de l’oferta turística complementària, espectacles públics
i activitats recreatives del municipi, d'acord amb el següent:
Segon.- DESESTIMAR en la seva totalitat, pels motius exposats en les consideracions d’aquest informe,
les al·legacions presentades per les persones i/o entitats a continuació relacionades:
REGISTRE ENTRADA
1.
2.
3.
4.

08313
09292
09466
09510

DATA
10/06/2014
01/07/2014
03/07/2014
04/07/2014

NOM INTERESSAT
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CIUTADELLA VELLA
FRANCISCO NOLL MARQUÉS
MAGDA MARROQUÍN CAMPS
ANTONIO TALTAVULL TORRES
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Tercer.- ESTIMAR parcialment les al·legacions plantejades pel Sr. CARLOS SALORD COMELLA en data 4
de juliol de 2014 i RE núm. 09511, modificant la redacció de l'Ordenança en els següents termes:
•

•
•

S'ha incorporat una succinta exposició de motius a la modificació puntual núm. 2 de l'Ordenança,
detallant els motius que han determinat l'oportunitat de la regulació de la modificació pel que fa a
l'ampliació excepcional d'horaris.
S'han concretat els aspectes tècnics i procedimentals prevists en l'article 4.2.
S'ha introduït la previsió de l'article 25.3 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, en relació a les mesures per evitar
renous i aglomeracions de persones en l'exterior dels establiments fora de l'horari general previst
per l'esmentada Llei.

Quart.- MODIFICAR la redacció de l'Ordenança d'acord amb les recomanacions contingudes en l'apartat
primer de l'informe sobre l’impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de la Dona, de data 6 de juny
de 2014.
Cinquè.- APROVAR definitivament la modificació puntual núm.2 de l'Ordenança municipal reguladora dels
horaris d’obertura i tancament dels establiments de l’oferta turística complementària, espectacles públics
i activitats recreatives del municipi, d’acord amb les modificacions introduïdes.
Sisè.- D'acord amb l'establert a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el 65.2, en el mateix sentit que l’article 103.1 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província,
la qual no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el
termini de 15 dies hàbils per poder ser impugnada, des de la notificació de l’acord a l’Administració de
l’Estat i de la CAIB.
Ciutadella de Menorca, 8 de maig de 2015
Juana María Pons Torres»
Intervé la Sra. Pons Torres: «Gràcies, Sra. Alcalde. Fa referència a l'aprovació definitiva de la modificació
puntual que es va aprovar per Ple, inicialment, dia 8 de maig de 2.014 i va haver interposades cinc
al·legacions, de les quals quatre no eren objecte d'aquestes modificacions, sinó que eren amb altres
aspectes, per tant van ser desestimades, i una al·legació que va ser estimada parcialment a causa que
l'informe jurídic troba a faltar una exposició de motius sobre l'oportunitat de la modificació i precisar
aspectes tècnics de les mesures d'ampliació a la que fa referència l'article 4.2, i la introducció a l'article
23.3 de la llei d'activitats en relació a renous i vibracions, com s'explica en l'informe jurídic. S'han
modificat també les correccions de l'Institut Balear de la Dona, i per tant propòs passar la votació de la
proposta tal qual està escrita. Gràcies, Sr. Alcalde.»
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: «Moltes gràcies. Arran de la Junta de Portaveus de dilluns, ens van
passar les al·legacions i després l'informe jurídic. Nosaltres ho hem llegit detingudament i, efectivament,
com ha dit la regidora, l'informe jurídic entra en estimació de tres punts bastant importants, consideram
del que és la redacció definitiva de l'Ordenança, perquè considera que sí, que tenen suficientment calat.
Clar, aquests tres punts a la proposta no ens quedaven prou explicats, perquè crèiem que s'havien
d'assegurar amb el que és la redacció de l'Ordenança. Així ho vam demanar ahir, es va demanar còpia de
l'Ordenança, avui matí ens l'han passada, i jo he de dir en aquest plenari que l'hem llegida ara així un
poc ràpid amb el telèfon. A nosaltres ens agradaria que en el proper torn la regidora ens expliqués
aquestes mesures, perquè bé, creim que l'al·legació entra també a demanar coses que nosaltres també
ens demanàvem, com per exemple, les zones: Quins són els vesins que podrien donar l'autorització? O
podrien firmar dient que no hi ha molèsties amb una activitat concreta? Què són els vesins del costat?
Tots els de la zona? Són els de darrere? El del costat més el de darrere?... Vull dir, posa qüestions i
dubtes damunt la taula que creim que a l'Ordenança s'hauria de, efectivament, aprofundir. Veiem que bé,
una de les qüestions que queda redactada és que es passarà per Ple, açò és un tema important també,
que hi podrà haver al·legacions d'aquesta ampliació d'horaris. Però bé, així i tot, ens agradaria que ens
expliqués bastant més en profunditat la regidora, per nosaltres després poder valorar el nostre vot.
Moltes gràcies.»
Intervé la Sra. Gomila Lluch: «Gràcies, Sr. Batle. Com que ara és el darrer Ple de la legislatura, i sembla
que l'equip s'ha començat a entretenir a fer net calaixos i va trobar que aquesta modificació no estava
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aprovada, mira quines coses. Llavonses va decidir, com sempre, dur-ho per urgència a una comissió
informativa, sense veure l'Ordenança, sense veure l'informe, sense veure les al·legacions i, senzillament,
dur-la ja avui a aprovació, sense haver rallat amb l'oposició, almanco amb el PSM. Amb el PSM no s'ha
rallat de cap dels assumptes que aquí es volen modificar i, per tant, de l'únic que tenim coneixement és a
partir de la Junta de Portaveus es va demanar tota la documentació que no s'havia entregat. És curiós
perquè clar, l'aprovació inicial d'aquesta modificació es va fer dia 8 de maig de 2014, o sigui, fa un any,
en el període de 30 dies es van presentar al·legacions que van ser resoltes per un informe jurídic de dia
29 de setembre de 2014, o sigui, fa vuit mesos, i avui, dia 14 de maig ve l'aprovació definitiva. Clar,
sempre, normalment, quan solen les coses retrasar-se, l'excusa sempre sol ser que no hi ha prou
assessors jurídics per poder-ho fer, però clar, és que resulta que fa vuit mesos que l'assessor jurídic ho té
fet, o sigui, no sé quina excusa deu haver-hi ara. Jo m'imagín que és aquesta: que el calaix estava ple i
quan l'han obert l'han vista. Respecte a tot el que posa l'informe i a l'Ordenança que nosaltres sí que em
pogut llegir, perquè sí que ens l'ha feta arribar. En el Ple del mes de maig, i a preguntes prèvies en aquell
Ple, el PSM va fer una sèrie d'apreciacions com per exemple, que s'hauria d'afegir a l'article 25.3 de la
Llei 7/2013, i en aquell moment la regidora ens va dir que seria redundant ja que la llei ho deia i que, per
tant, no era necessari afegir-ho en aquesta ordenança, però és curiós que, justament, ara l'informe
jurídic diu que sí, que aquest article ha de ser damunt l'Ordenança i li posen. O sigui, quan el PSM ho va
demanar no era necessari, l'informe jurídic ho posa i ara el planten aquí damunt en el punt 3.7 de
l'Ordenança. A més, ja vam dir en aquell moment, per què s'afegeix una ampliació d'horaris si s'havia
consultat en els veïns? I la resposta de la regidora va ser una que sèrie de bars del port havien convocat
una reunió amb l'alcalde, amb na Paquita, amb ella mateixa i amb UPCM, i que com que a més, el PSOE
en altres reunions ja havia demanat ampliar-los, els va semblar bé afegir aquest article. I nosaltres ja els
hi vam dir que ens semblava que havia d'estar justificada aquesta ampliació i a més que era necessari
dir-ho als veïns, quan ella va dir que no. Idò ara resulta que l'informe jurídic torna a dir el que va dir el
PSM: no està prou justificat que s'hagi ampliat l'horari. Curiós, el mateix que vam dir nosaltres ho diuen
els serveis jurídics. En els serveis jurídics se'ls hi ha fet cas, al PSM, no. El curiós és que el PSM no ha
estat capaç de trobar damunt aquesta ordenança i damunt l proposta on és que es justifica. Li agrairia a
la regidora que em digués, exactament, a on puc llegir la justificació d'aquesta ampliació d'horari, a
l'Ordenança no ho posa i a la proposta tampoc, tot i que l'informe jurídic ho demana. Després respecte a
l'ampliació dels horaris, el PSM ja va manifestar que no hi estava d'acord, perquè açò implicava no vetlar
pel descans dels vesins. En aquell moment, UPCM ens va fer caure en el compte que en el punt 4.2
s'havia posat que açò aniria a Ple i que, abans de donar la conformitat definitiva, es demanaria audiència
als vesins dels locals afectats, i que, per tant, açò d'alguna manera ja garantia que no fos un canvi
aleatori. Però no sé si s'han fixat, bé clar, el PSOE no, perquè no l'ha llegida, no sé si el Sr. Joan Triay l'ha
poguda llegir o no, que a l'anterior Ordenança posava «que es demanaria en els vesins» i, en canvi, en
aquesta ordenança no posa açò, aquesta ordenança posa que «es sotmetrà a exposició pública la
sol·licitud d'ampliació d'horaris i obertura de l'expedient i que es publicarà a la web». Nosaltres
consideram que aquest canvi és molt important, no és el mateix que es vagi en els vesins i es digui: «hi
ha aquesta modificació d'ampliació», que digui: «es penjarà a la web i si vols fer al·legacions, te
n'enteres bé i si no te n'enteres, no». Per tant, creim que no s'hauria d'haver fet aquesta modificació, i a
més l'informe jurídic no diu a cap lloc que s'hagi de fer aquesta modificació, sinó, més bé diu, moltes
parts de l'informe jurídic justifiquen, precisament, l'existència de conformitat escrita per defensar els
interessos dels vesins, la qual cosa s'ha llevat de damunt aquesta ordenança, perquè a més posa, en lloc
«s'existeix conformitat escrita» diu «no existeix disconformitat», clar, i açò és molt diferent. Una cosa és
que existeix per escrit la conformitat, i l'altra cosa és dir com que no hi ha disconformitat... És molt
diferent, per tant, aquelles parts, que en teoria, a l'Ordenança s'havien posat com per donar als vesins
una seguretat que se'ls tindria en compte, a damunt en aquesta se'ls hi estan llevant, quan l'informe
jurídic a cap lloc diu que açò es pugui fer, sinó que està dient el mateix que posava l'altra Ordenança. A
més s'hi afegeix un lloc que diu «les urbanitzacions seran tractades com una zona independent», però on
es regularà? Perquè de moment no està regulat, per tant, què serà decisió del que governi en aquell
moment? Per una altra banda, l'informe jurídic diu al relatiu a l'article 4: «requereixen a ser concretades
l'existència de conformitat escrita per part dels vesins», i en canvi aquí només diu la «disconformitat».
Per què s'ha fet aquest canvi? Quin informe jurídic ho avala? Una vegada més l'equip del PP duu a
aprovació una ordenança per urgència i sense haver reunit a les parts implicades, perquè pel que sembla
es duu aquí, però ni s'ha rallat amb els bars, ni s'ha rallat amb els vesins, ni almanco, amb el PSM, amb
els altres partits de l'oposició, no ho sé. Per tant, d'aquesta manera és molt impossible poder arribar a
acords i poder fer que postures molt allunyades es puguin arribar a trobar. Nosaltres ja hem reiterat
sempre la necessitat de cercar un equilibri en el casc [nucli] antic, entre l'ús residencial i l'activitat
econòmica, per exemple, i mentre no es canviïn la manera de fer ordenances que afecten en aquest
equilibri, de cap manera es podrà arribar mai a un concert i de cap manera serà possible que la
convivència sigui una realitat. Com l'Ordenança d'horari proposa la possibilitat d'ampliar horaris, no
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explica perquè, deixa més desprotegits als vesins amb uns canvis, que cap informe jurídic els ha avalat,
el nostre vot serà contrari. Gràcies, Sr. Batle.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Sra. Gomila, tot i que li he de donar la raó amb un 95 % del que ha dit,
perquè, efectivament, del que en el seu dia es va consensuar, amb tots els partits, almanco amb el PSOE
i UPCM, en el que es passa ara, s'han empitjorat moltíssim, unilateralment, i sense comentar-ho, les
condicions dels vesins, i ni es va explicar a la Comissió Informativa, ni s'ha explicat almón. S'ha actuat
per la via de fet, sense donar cap explicació a ningú i s'ha baratat el que s'havia consensuat, per tant, el
nostre vot, ja no serà el vot favorable que vam donar a l'aprovació inicial. Així i tot, que sap quant a
l'ampliació d'horaris almanco, perquè en l'ampliació d'horaris nosaltres estàvem d'acord en què es pogués
ampliar amb el consentiment dels vesins en aquelles zones en les que no hi havia queixes, i ara,
efectivament, es barata i passa de ser la conformitat a haver de manifestar una disconformitat que,
possiblement, ni t'enteris. Però, a banda d'açò, jo vull que sàpiga que nosaltres sí que vam estar d'acord
en què s'ampliassin els horaris a la zona portuària, com vostè sap, en la zona del port vam estar d'acord,
i açò, vull dir, si es votés per separat, tornaríem a votar a favor. Va ser per un motiu, per un motiu molt
senzill, en el seu moment sí que es va fer una reunió amb vesins de la zona portuària i amb els bars. La
veritat, els vesins que van venir, van dir que no tenien queixes. Açò va ser el motiu pel que UPCM va
estar d'acord. Nosaltres pensam que no hem de ser més papistes que el papa, i si els vesins te diuen que
no tenen problema, no n'hem de tenir nosaltres. Ara bé, efectivament, després què passa? Que moltes
altres coses d'aquí s'han baratat, en el sentit de desprotegir un poc en els vesins pel que veim i que sigui
d'una forma més aleatòria... Clar, a nosaltres el que ens fa molta por de tot açò és, a la vista de diferents
actituds, en diferents regidories que he vist jo, i vostè també, durant dues legislatures, és perillosíssim,
perquè s'anava a posar..., l'Ordenança original s'anava a deixar a la discrecionalitat del regidor de torn,
semblava. És perillosíssim que es deixi a l'arbitri del caprici del regidor de torn, perquè les coses han
d'estar fermades, clares, i ben clares, i a vegades, que basti, quan i més encara donar totes aquestes
voltes. Bé, com que, efectivament, pensam que no s'adapta a l'esperit original. Nosaltres si es separen
els articles, però bé, com que serà complicat perquè ja es duu com una sola proposta pel que veig, idò
quasi en tota seguretat que, a la vista de les alteracions introduïdes sense avisar-nos, farem un vot
contrari si no se'ns convenç del contrari, perquè pensam que no és la manera de fer les coses, i a sobre
que véngui després d'un any de l'aprovació inicial. Jo en açò ho vaig demanar el gener, a la regidora li
vaig demanar, li vaig demanar dient que trobava que era molt tard, bé, i me va dir que vindria prest. El
prest ha estat en el darrer Ple. És una mostra més, una altra vegada, per veure com fa les coses aquest
equip de govern, que després com sempre el que fan és intentar matar el missatger, i acabarà sent culpa
de l'oposició, com vostè ja ha pogut comprovar moltes vegades. Jo, la veritat, és que ho trob un poc
bochornós, i com no se'ns expliqui molt bé a què obeeixen aquests canvis, idò, a nosaltres no se'ns
enganyarà i farem un vot contrari, quan l'havíem fet favorable. Gràcies.»
Intervé la Sra. Pons Torres: «Gràcies Sr. Alcalde. No faig net calaixos, Sra. Gomila, faig net estanteries,
perquè desde luego, quan vaig entrar, vaig trobar una ordenança del 2008 sense aprovar definitivament,
sense les al·legacions que vam haver de cercar, que ni vostè va trobar, es veu, quan va governar, i ho
vaig haver de trobar jo i aprovar-ho definitivament, I com que no vull deixar sorpreses en els meus, en
els que vénguin després, idò, he fet net les estanteries, i així no deixaré res arrossegant. Quant a
l'exposició de motius que diu que no està prou motivat, al millor l'informe jurídic diu que s'ha d'estendre
més l'exposició de motius, no? A la proposta, en aquest paràgraf, hi ha l'exposició de motius, un poc la
conveniència de perquè es fa l'ampliació d'horaris i després diu aquí, també en aquest paràgraf de la
proposta «la conformitat per part del veïnat afectat, inexistència d'expedients sancionadors dels
establiments interessats, informes policials, etc.», i que després s'elevarà en el Ple. No hem canviat res
del que vam dir. Demanam la conformitat per part dels vesins a la proposta, que l'informe jurídic no ho
digui, no vol dir... Vostè aprova la proposta, no l'informe jurídic, Sra. Gomila, jo ho entenc així. Les zones
s'ha separat, com li hem passat ja l'Ordenança, s'han separat les zones per clarificar-ho i sí que és veritat
que s'ha intentat millorar l'Ordenança, segons les al·legacions i segons l'informe jurídic. Gràcies, Sr.
Alcalde.»
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: Nosaltres havíem demanat que se'ns explicassin les diferents
qüestions de l'informe jurídic perquè, efectivament, és molt poc temps per estudiar aquesta modificació
d'ordenança. És cert que nosaltres en algun debat d'aquest plenari havíem demanat l'ampliació d'horaris,
és cert, i així ho hem manifestat a diferents àmbits i a diferents reunions, perquè creim que allà on no hi
ha molèsties, idò, al millor sí que es podrien ampliar els horaris, no passa res. Hi ha activitats, hi ha
diferents llocs, hi pot haver altres tipus d'activitats, altres costums, i si no hi ha vesins, fins i tot, ha sortit
damunt la taula, a vegades, qualque exemple que ni tan sols hi ha vesins; per tant, no poden ser
molestats. Per tant, creim que en aquest punt sí que podria ser interessant poder estudiar una ampliació
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d'horaris. Què veim amb les al·legacions? Que les al·legacions són de la gent del nucli antic, que és allà
on hi ha el problema, a banda d'un que gestiona un bar del pla. Però el nucli antic jo crec, bé vull pensar,
nosaltres quan demanàvem ampliació d'horaris en cap moment pensàvem amb el nucli antic, en contrari,
en el nucli antic, tal vegada, hi podria haver punts que realment tenen molèsties amb els horaris
establerts. Què vénc a dir amb açò? Que quan l'informe jurídic demana que s'expliqui concretament i que
es digui a quins vesins són els que poden donar l'autorització, jo esperava una explicació per part de la
regidora a on quedés un poc més aclarit. Nosaltres hem rebut l'Ordenança avui a les 10 i pico del matí i
la veritat no hem pogut estudiar en deteniment, per tant, nosaltres un vot favorable no el farem, per
suposat, perquè creim que, en aquests moments, fins i tot, aquesta proposta podria haver estat
informada de nou pel mateix jurista que va dir que s'havia d'introduir... -està informada? No ens ho han
passat en açò-, és a dir, que el mateix jurista que diu que estima les al·legacions, informa aquesta
redacció? I diu que està correcta? Bé, jo agrairia que me'l deixessin llegir en aquest informe mentre
segueix el debat. Moltes gràcies.»
Intervé la Sra. Gomila Lluch: Dir-li a la Sra. Juana Mari Pons que jo no vaig anar a cercar res a
Governació, en pot estar ben segura, jo en vaig cuidar d'anar a cercar a Hisenda, i vaig quedar prou
rebentada de cercar factures, col·locar-les, pagar-les, de tot el que havien deixat. Res més m'haguera
faltat que sent regidora d'Hisenda anar a cercar el de Governació. Vaig suposar que el que va ser a
Governació ja se'n va cuidar. Jo vaig fer la meva feina dins Hisenda i no tengui cap dubte que ho vaig
deixar tot ben col·locadet perquè el que vingués darrere, pugues avançar. Respecte a la justificació que
diu del jurista, no ho sé, jo és que tal vegada no tenc gaire lletra, però l'únic punt de l'exposició de
motius de la proposta ralla de l'ampliació d'horaris, que baix el meu punt de vista, que tal vegada és
erroni, no explica l'augment, li puc llegir: «aquesta modificació, entre d'altres, argumenta les atribucions
de l'Ajuntament per ampliar els horaris, considerant diferents supòsits, tal com esdeveniments de
naturalesa festiva i d'interès. Així mateix, permetre a l'Ajuntament poder diferenciar amb caràcter
temporal diferents tipus d'horaris». Açò justifica l'ampliació d'horaris?, no, perdó, açò l'únic que diu és
que aquí damunt hi haurà una ampliació d'horari, però en cap cas ho justifica, quan l'informe jurídic
deixa ben clar que s'ha d'explicar per quin motiu s'ha fet aquesta ampliació d'horari. Per tant, no és que
jo m'ho inventi, és que jo no he estat capaç a trobar-la, però bé, si vostè m'ho diu igual sí que ho
trobaré. Després també dir-li respecte a l'ampliació d'horaris que hi ha una al·legació que va fer un vesí,
relativa al dels informes, que deixassin més clar quins eren els informes, el jurista diu que és necessari
deixar-ho clar i, sí que és cert que s'indica quins informes s'han fet, aquesta modificació es fa, però és
que després es fa una altra modificació, que l'informe jurídic no demana, que vostès posen aquí damunt i
que deixa als vesins, pràcticament, poc poder per poder decidir si realment volen o no aquella ampliació
d'horari. Per tant, me sembla que aquesta nova ordenança s'hi ha afegit tota una sèrie de coses que
l'informe jurídic no diu, hi ha cosa que diu l'informe jurídic i que no està afegida, com és el justificar
perquè hi ha l'ampliació d'horari, i si amb aquesta ordenança els vesins ja estaven un poc desprotegits, i
encara els desprotegim més. Per tant, Sra. Juana Mari Pons, trob que, una altra vegada, hem fet una
ordenança que necessitaria tornar-se a revisar i per descomptat que l'oposició hi poguéssim participar.
Gràcies, Sr. Batle.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Jo he de reiterar que ho vaig demanar el mes de gener en açò com estava, el
que no entenc, efectivament, és que se'ns enviï en tant poc temps. No hi ha temps d'analitzar-ho en prou
profunditat, ara, efectivament, a jo quan ho he llegit, el que he pogut llegir, m'ha donat la sensació que,
efectivament, en tots de fer el que s'havia dit, que nosaltres érem partidaris que es pogués ampliar, i així
era el que havíem xerrat, a les zones que no hi ha molèsties. I quin era l'indicador que no hi havia
molèsties? Que hi hagués el vistiplau dels vesins que és el que s'havia posat, inicialment, damunt
l'Ordenança. Ara el nou redactat i tot açò, ens crea una sèrie de dubtes per la qual cosa no farem un vot
favorable, perquè pensam que està molt manco clar del que estava fa temps, i sobretot perquè,
efectivament, el que no es pot fer és una cosa d'aquesta envergadura i es dugui tant poques hores abans
del darrer Ple de la legislatura. És increïble i demostra, una vegada mes la manera de fer feina, he de
repetir, perquè sempre tard, sempre malament, sempre hora per hora. En açò, idò ho haguéssim tingut
fa més temps i s'hagués explicat millor, tal vegada, haguéssim pogut mirar-ho d'una altra manera, però
amb el que jo he pogut llegir, amb el redactat que jo he vist que coincideix, amb l'opinió de la Sra.
Gomila, en aquest cas, que el que estava molt clar, ara ja no hi està tant, idò ens sap greu, tot i que amb
l'esperit estem d'acord, no podem fer un vot favorable, perquè no sabem prou l'abast d'aquests canvis
que s'han fet a darrere hora. Gràcies.»
Intervé la Sra. Carbonero Sánchez: «Volia comentar que la regidora o l'equip de govern valorés la
possibilitat de retirar la proposta. Ja sabem que és el darrer plenari d'aquesta legislatura, però... només
era açò.»
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Intervé el Sr. Alcalde: «Passarem a votació, si la proposta no s'aprova, lògicament, s'haurà de tornar a
reelaborar. Vostè demana la retirada formalment? Idò passarem a votació la retirada de la proposta.»
Acord
Es passa a votació la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia; per onze (11) vots a favor, el de a 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 el 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 la retirada del punt número 8 de l'ordre del dia.
9. Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) en relació a donar suport a les entitats culturals,
esportives, educatives, de gent gran, joventut i associacions de veïns (exp. 2015/003967)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Socialista de dia 6 de maig de 2015, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d'Educació, Sanitat i Serveis Socials, en sessió ordinària de dia 7
de maig de 2015, amb els vots a favor del PSOE (2) i les reserves de vot del PP (2) i del PSM (1), que
literalment copiada, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Ciutadella existeixen un gran número d'associacions i entitats que vetllen pel manteniment i per
l'ampliació de la nostra cultura, del nostre patrimoni, del nostre entreteniment i, en definitiva, pel nostre
benestar. Aquestes entitats que, de forma altruista, treballen pel nostre poble garanteixen la continuïtat
de certes activitats i en creen de noves que fan de Ciutadella una ciutat activa, dinàmica i atractiva.
El teixit associatiu és l'ànima de la dinamització de la nostra ciutat i un element fonamental de cohesió
social. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha de garantir el suport suficient per a la seva consolidació.
Al Ple de setembre de 2014 es va aprovar la creació d'un pla estratègic de subvencions, però a dia d'avui
res s'ha posat en marxa.
Des del Grup Municipal Socialista consideram que hi ha diferents formes de donar suport a les entitats i
que, per garantir els esdeveniments i la transparència de la participació de l'Ajuntament en aquestes
activitats és necessari posar en marxa el pla estratègic de subvencions. A més, pensam que és essencial
que es garanteixi el suport, encara que sigui en l'àmbit logístic, i facilitar el treball i la ubicació de les
activitats.
En aquests moments, sense el pla estratègic de subvencions, amb una dinàmica de l'equip de govern en
aportacions totalment arbitrària i poc transparent, consideram oportú garantir el suport d'aquest
ajuntament a algunes activitats durant el proper estiu, com és el festival MÈDIT i el festival d'estiu de
JJMM, entre altres.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent:
Instar l'equip de govern a donar suport logístic i a consensuar la utilització de possibles espais, i
assegurar el compromís amb les entitats de Ciutadella en la consolidació d'activitats durant l'estiu 2015.»
Intervé el Sr. Moll Massanet, que llig la moció íntegrament.
Intervé la Sra. Gomila Lluch: Gràcies, Sr. Batle. Precisament, la moció a què feia referència el Sr. Pepe
Moll era una moció presentada pel PSM Més per Menorca el setembre del 2014 en el qual es demanava
l'elaboració d'un pla estratègic de subvencions, així com dels mecanismes pels quals l'Ajuntament donaria
suport a les entitats culturals per poder dur a terme les seues activitats. La moció va ser aprovada per
unanimitat però, com moltes altres mocions i propostes, a dia d'avui deu estar també dins un calaix i
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encara no s'ha fet res. No tornaré a repetir tots els arguments que ja vaig exposar en aquell ple, però sí
que voldria repetir que per al PSM Més per Menorca les entitats formen part del conjunt del Projecte de
Ciutat i la seua participació, la seua feina, els recursos que ofereixen i les respostes que donen a un
ventall amplíssim de necessitats, de voluntats, de projectes de moltes persones és fonamental. I, per
açò, creim que des de l'Ajuntament s'ha de donar suport, si és necessari també econòmicament, a aquest
teixit associatiu com a pilar de la nostra ciutat que és. Però entenem que totes les entitats han d'estar en
la igualtat de condicions i no hi ha d'haver un greuge comparatiu entre aquestes, tot i que sembla que
l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella no comparteix gaire amb el PSM aquesta postura
d'equitat entre les diferents entitats culturals i dóna ajuts en funció de si se li demana o no, o bé del que
es demana. Si l'equip de govern hagués fet la seua feina no seria necessari que avui el PSOE dugués
aquesta moció i tornar a tenir la mateixa proposta, pràcticament, damunt la taula. Però com que no fas
la feina i com que realment aquesta proposta va en la línia del que el PSM ja va proposar el mes de
setembre, donarem un vot favorable. Gràcies, Sr. Batle.
Intervé la Sra. Pons Sabater: Gràcies, Sr. Alcalde. Per fer un poc de memòria, en el Ple del mes de
setembre, quan es va aprovar la moció aquesta del PSM, hi havíem introduït una esmena que deia “que
sempre que... Bé, en el moment en què l'Ajuntament estigui en disposició de reiniciar la seua activitat
subvencionadora, o bé en el moment en què el Pla de sanejament permeti iniciar aquesta activitat.” Açò
és el que es va aprovar. I, bé, en aquests moments en el pressupost de l'Ajuntament no tenim cap
partida per a subvencions, només es donen dos ajuts puntuals de dues activitats molt concretes i
consolidades en el nostre municipi, com són Foc i Fum i el Premi Born de Teatre. I, bé, tenint en compte
la realitat actual d'austeritat en la despesa corrent, l'Ajuntament de Ciutadella vol continuar donant
suport i col·laborant amb les entitats i col·lectius en tot el tema de la logística, que és el que esteim... el
que hem fet aquests quatre anys. Vull dir que... donarem suport mitjançant els recursos que tenim,
d'infraestructura, de material, etcètera. I, a dia d'avui, l'equip de govern seguim pensant el mateix
respecte a açò.
Intervé el Sr. Moll Massanet: Sí; gràcies, Sr. Batle. Bé, aquí hi ha... jo crec que hi ha diversos temes i un
és, per exemple... Clar, des d'aquest equip de govern es va donar una aportació econòmica a una entitat
sense cap criteri. Es van treure aquests doblers i creim que aquesta aportació (aquesta subvenció) que
es va fer a aquesta entitat, primera: no es va dur a terme a Ciutadella; es va dur a fora, a la Península i
creim que representativament a Ciutadella va aportar molt poc. Com sí que hi ha entitats que són
referents a Ciutadella amb esdeveniments importantíssims que ja són referents culturals i turístics com
poden ser, per exemple, el Festival de Mèdit, que és l'únic que es fa a tota la Comunitat de Balears. Vull
dir que se'n fa un i només es fa a Ciutadella, i creim que, a part de Joventuts Musicals, que també aporta
gent consolidada dins el món de la música i són esdeveniments, que creim que sí que s'han d'aportar
ajudes a aquestes entitats... Jo, quan rallam de subvencions, tal vegada tampoc no l'acab d'entendre, la
paraula aquesta. Quan el PSM va redactar aquesta moció jo crec que s'havia d'haver dit “Pla d'inversions
per a entitats i esdeveniments culturals” perquè trob que queda millor que “subvenció” perquè, tal
vegada, per al ciutadà no li queda prou clar açò de subvencionar a entitats. Però bé, creim que sí que
s'hauria de donar suport tant logístic, com demanam aquí, a entitats que ja ens han dit que no tenien
molt clar que des de l'Ajuntament se'ls donés aquest suport logístic per a aquest estiu. Per açò, ens
agradaria que ens aclarís i ens deixés clar si de ver es donarà aquest suport a les entitats. Gràcies, Sr.
Batle.
Intervé la Sra. Gomila Lluch: Sí; gràcies, Sr. Batle. És evident que en el Pla de sanejament tots els partits
polítics ens vam comprometre, mentre no hi hagués doblers, la part aquesta de subvenció quedava
reduïda a la mínima expressió. Ja vam manifestar en aquell moment que el PSM no hi estava d'acord,
però, com que es feia un Pla de sanejament en el qual tots ho volíem consensuar, que el PSM també
estaria d'acord amb aquesta partida mentre el Pla de sanejament duràs. Per tant, la modificació que
s'esmena sobre aquella proposta és evident que s'hi va donar suport perquè s'havia dit quan es va fer el
Pla de sanejament. Però és molt curiós perquè, amb les grans esmenes dient que no hi ha doblers, el Pla
de sanejament ho prohibeix, però després —com bé ha dit el Sr. Pepe Moll— de cop i volta, l'any passat
van aparèixer 5.000 euros del no-res, perquè una entitat cultural de Ciutadella pogués anar a fer una
activitat concreta a Barcelona. I va sortir del no-res: 2.500 euros de Cultura i 2.500 euros de Presidència,
com va dir, bé no sé si es diu Presidència o es diu Alcaldia, no sé exactament quina paraula és... Com ens
va explicar... Protocol? Com ens va explicar l'exbatle, el senyor José María de Sintas. Per tant, açò que no
hi ha doblers... Depèn. Per a segons qui hi ha doblers i per a segons qui no hi ha doblers. Per al que
trobam que és un gran esdeveniment hi ha doblers; per al que trobam que no deu tenir importància no
n'hi ha. Des del meu punt de vista, per exemple, trobaria molt més important donar aquests 5.000 euros
a, per exemple, a acords a grups esportius que estan educant els joves, i que açò serveix per a l'educació
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dels joves, que no a una coral consolidada per a un acte concret que s'haguera celebrat ben igual, tant si
aquesta organització hi hagués anat com no. Per tant, els doblers hi són per al que es vol. En canvi, a
Joventuts Musicals, l'any passat, els van donar 0 (zero) euros per a fer tot el festival d'estiu. Es veu que
és més important que anem a lluir el tipus a Barcelona que no que el Festival de Joventuts Musicals a
Ciutadella fos una realitat. L'altre dia, per exemple, el batle ens deia que per a celebrar Mèdit s'havia
deixat la plaça de la Catedral com si fessin un gran favor. Escolti, és un espai que ja està bé que el
deixem. A més a més, Mèdit és un festival que dóna molt de nom a Ciutadella, i que se'ls havia donat
500 euros. Que me sembla bé que també se'ls doni, com si se'ls hagués donat més. Per tant, açò que no
hi ha doblers, depèn. Si vénen a tocar i demanen, n'hi ha; si no vénen a tocar, no n'hi ha. Respecte a la
qüestió del nom, personalment m'és igual si nom subvenció, si nom ajut, si nom suport logístic, si nom
inversió; la paraula m'és igual. Quedava clar del que es tractava, no només era de subvencions
econòmiques sinó de planificar de quina manera l'Ajuntament ajudaria les diferents entitats culturals. I,
de fet, es va aprovar una esmena que deia exactament açò: que no només eren subvencions
econòmiques, sinó ajuts logístics. I, per tant, el que el PSM demanava és un pla: és una organització. No
estava demanant que s'hi posàs doblers; per açò, va admetre l'esmena que es feia relativa als doblers.
Per tant, me sembla que dir que no està fet el pla perquè no hi ha doblers perquè el Pla de sanejament
no ho permetia és com un poc ridícul. La planificació es pot fer ben igual; la logística que s'ha de seguir,
la pot fer ben igual; les entitats poden saber ben igual com ha de demanar doblers; si n'hi donaran o si
no; o han de saber que si hi van n'hi donaran i que si no hi van, no. Per tant, senyora meua...! El que no
s'ha fet és planificar i no s'ha planificat perquè s'ha deixat de fer aquesta feina...
Intervé el Sr. Alcalde: Vagi acabant, Sra. Gomila, per favor.
La Sra. Gomila Lluch: Sí, perdoni.
La Sra. Gomila Lluch continua: ...reiteram el nostre vot favorable perquè va exactament en el mateix
sentit que vam fer aquella proposta. Gràcies.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Bé, noltros esteim d'acord que s'han de planificar les coses, que hi ha d'haver
un pla en què no es pot dir que no hi ha doblers per donar subvencions, la qual cosa en part és ver, com
vostè sap. Vostè en el marc del Pla d'ajustament també hi va estar d'acord, però el que no pot ser és que
si se'n donen... siguin moltes, siguin poques, siguin molts de doblers, sigui pocs doblers, el que sigui...
Efectivament, nosaltres creim que sí que totes les feines s'han de planificar i el que passa és que si hem
de planificar en menys quantitat, si menys subvencions, encara és més bo de fer! És més senzill! Més
fàcil, menys temps duu! I, per tant, més factible és. Bé, sobre la situació econòmica de l'Ajuntament, que
he sentit moltes coses, no repetiré allò del partit de contribuir a espenyar-lo més. Tots sabem qui és. Jo,
quan veig a vegades molt d'optimisme..., bé, hi ha moltes sentències per arribar de moltes expropiacions
que es van fer, qualcuna amb el pacte d'esquerres, però la immensa, immensíssima majoria, els anys
2003-2007, per part del Partit Popular... I aniran arribant una i una altra i una altra i una altra... I obres
públiques acabades sense pagar amb molts d'interessos... Tot açò... La situació econòmica sí que ha
millorat, perquè hi ha hagut una millor gestió a aquesta legislatura. Jo entenc, i no vull llevar el mèrit a
l'Àrea d'Hisenda, però també gràcies al Pla, que vam fer conjuntament, d'ajustament i en el que totes les
mesures, pràcticament, les vam aportar des de l'oposició perquè les idees del PP eren recurrents...
Intervé el Sr. Batle: Sr. Triay, se podria cenyir a l'assumpte de la moció?
El Sr. Triay Lluch continua...: i es resumien a apujar l'IBI.
El Sr. Triay Lluch diu: M'hi estic cenyint. M'hi estic cenyint, en el tema del Pla de subvencions i de
l'economia de l'Ajuntament. Bé, sobre el tema que ens ocupa, per tant, pensam que sí que és normal que
hi hagi un pla. Després, dir que aquesta moció, des del nostre punt de vista és... Hi farem un vot
favorable, perquè consideram que és una moció ben intencionada. Consideram que és pot concreta, però
com que al final aquí s'ha entrat en una dinàmica de si subvencions i subvencions no... I jo el que llig a
l'exposició de motius no hi entraré, però el que llig a la proposta no diu res de cap subvenció! Jo llig que
la moció diu: “Instar l'equip de govern a donar suport logístic —jo entenc que açò no són subvencions,
sinó ajudes logístiques per organitzar els esdeveniments de què es tracta— i a consensuar la utilització
de possibles espais”. Per tant, com que jo aquí no sé ni siquiera per què i el senyor batle no ha fet, no ha
demanat a ningú que es cenyís al debat... No ho entenc tampoc, perquè com que... s'ha posat a debatre
sobre subvencions, quan la moció, almanco, el que és la proposta no en ralla per a res. I, per tant, com
que trobam que està bé i que és allò lògic, farem un vot favorable. Gràcies, Sr. Batle.
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Acord
Es passa la moció a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
10. Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) relativa a iniciar un procés de participació i
donar suport a l'adaptació de l'espai públic al costat de la piscina exterior descoberta
municipal, com a espai a utilitzar per a esbarjo dels estudiants (exp. 2015/004110)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) de dia 6 de maig de 2015 (registre
d'entrada 6467 de dia 6 de maig de 2015), que va ser dictaminada —amb la votació prèvia de la seva
inclusió en l'ordre del dia per urgència, aprovada per unanimitat—a la Comissió Informativa d'Hisenda,
Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2015, amb 2 vots
a favor (PSOE) i 5 reserves de vot (PP, PSM i UPCM), que, copiada literalment, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els estudiants de batxillerat i graus formatius tenen la possibilitat de sortir del centre escolar durant el
temps d'esbarjo. Molt a prop de l'institut Maria Àngels Cardona existeix un espai públic que podria ser
adaptat en una part, mitjançant un procés de participació, com a espai d'esbarjo pels estudiants.
Creim que ha de ser un projecte col·lectiu en el seu disseny i construcció (autoconstrucció) cercant un
apropament dels joves a la planificació urbana i en relació a una visió amplia i integradora de l'espai
públic. Aquest projecte pot ser una oportunitat per introduir matèries com a reciclatge, disseny
col·laboratiu, gestió compartida, integració de disciplines, autoconstrucció, etc., en la possibilitat de
transformació urbana o el manteniment d'espais.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent:
Instar l'equip de govern a iniciar, mitjançant un procés de participació juntament amb l'Institut Mª Àngels
Cardona, l'adaptació d'una part de l'espai públic ubicat al costat de la Piscina descoberta Municipal,
destinat a l'esbarjo dels estudiants.
Ciutadella, 6 de maig de 2015
Josep Moll
Regidor del Grup Municipal Socialista»
Intervé el Sr. Moll Massanet que fa lectura íntegra de la proposta. I fa una esmena de viva veu, dient:
«nosaltres havíem parlat amb la portaveu del PSM de fer un poc de canvi de l'instar, del punt, i quedaria
amb aquesta redacció: Instar l'equip de govern a iniciar mitjançant un procés de participació
amb els joves, l'adaptació d'una part de l'espai públic ubicat a la piscina descoberta municipal
destinat a l'esbarjo dels estudiants.»
Intervé la Sra. Comila Lluch: «Gràcies, Sr. Batle. Com ja havia comentat a la junta de portaveus, el PSM
Més per Menorca a la proposta inicial de crear un esbarjo per joves ens sembla bé, però ens sembla que
hauria de ser no només pels joves estudiants del Mª Àngels Cardona, sinó que s'hauria d'haver obert
també a la participació d'altres joves i, fins i tot, pensar si aquest era l'espai més adequat per poder-lo
fer. Realment, la zona que es proposava era una zona d'aparcament. És un aparcament que, és cert, que
ara en aquest moment no s'utilitza molt, però no s'utilitza molt perquè, senzillament, és un aparcament
que no està senyalitzat, que es coneix poc o està poc senyalitzat. Hi ha un cartell que posa una P, però
està pot senyalitzat, es veu poc, es coneix també poc i s'hauria d'acabar. Però, nosaltres, des del PSM,
pensam que a la llarga pot ser una bona bossa d'aparcaments, està situada molt a propet del centre i
que, per tant, així com demanava l'equip redactor, o com proposava l'equip redactor, a la modificació del
pla general, que nosaltres hi estem totalment d'acord, en què s'ha de limitar l'accés dels vehicles en el
centre, però necessitam per fer aquesta proposta endavant crear bosses d'aparcament. Nosaltres
pensam que aquesta zona seria una bona bossa d'aparcaments, perquè està molt a prop del centre i, per
tant, no acabam de tenir clar que sigui la zona que s'hagi d'adaptar, per donar aquest espai els
estudiants de Mª Àngels Cardona. Per tant, ens sembla bé, com ja li havíem comentat al Sr. Pepe Moll,
que en lloc de dir «iniciar l'adaptació», es digui «estudiar una proposta» o «decidir aquest lloc idoni», a
on es pugui dur endavant aquesta zona d'esbarjo, no només pels estudiants, sinó també per tots els
altres joves. Per tant, com que s'ha fet aquesta proposta, s'ha modificat aquesta proposta, com que
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nosaltres pensam que, no només s'ha de tenir en compte l'aparcament, sinó tot el recinte de la piscina
descoberta, que crec que és una feina pendent que tindrà el propi consistori, de saber que n'hem de fer
d'aquella piscina i de tot el que hi ha en el seu costat. És fet, per tant, que s'hagi modificat la proposta
dient que s'estudii la zona més idònia per fer-ho, al costat de la piscina descoberta, fa que nosaltres sí
que li puguen donar un vot favorable. Gràcies, Sr. Batle.»
Intervé el Sr. Alcalde: «Pel nostre grup, açò no crec que sigui una cosa bona. En primer lloc, els alumnes,
el Mª Àngels Cardona, és l'institut que més espai lliure per poder estar. Segon lloc, açò no ens garanteix
que els alumnes quan puguin sortir vagin aquí i no vagin a un altre lloc. Tercer punt, tenim suvora la
platja Gran, hi ha una gran zona verda que es pot emprar, posant-hi una mica de cosa. En quart lloc
també tenim el Canal Salat que també està molt a prop, hi ha zones on es poden descansar. Jo crec que
per tot açò i perquè no crec que açò sigui el lloc més adequat per fer-hi alguna cosa degut a la situació
que té, jo el que li proposaria seria que en aquesta proposta seva es canviés tot el que proposen aquí i es
tractàs de demanar a l'equip redactor del pla general a veure com veurien aquest tipus de proposta,
tenint en compte, i coincideix amb la Sra. Gomila per una vegada, que en el pla general, ja a la
presentació que van fer, es va tractar el tema de reduir la circulació dins el casc [nucli] antic, la qual cosa
duu junt que els aparcaments s'hauran de fer més enfora del que és la ciutat. Una de les zones que hi
havia marcada, si ho recorda vostè, en aquells primer document, en aquells esbossos que va dur l'equip
redactor, era la zona de la coma, la zona aquesta que enganxa açò. De fet, aquí vàrem aprovar en el PIC
que el carrer Mallorca, es faria tipus boulevard, per tenir un accés, diguéssim, més agradable d'entre la
possible zona d'aparcaments i el que és el centre, amb la qual cosa si ara nosaltres fem açò ens quedarà
com una taca enmig que no sé si, realment, és convenient. Jo el que els hi demanaria que canviàssim la
seva proposta, que hi ha aquest tema que se podria parlar i que aquesta proposta s'enviàs a l'equip
redactor que l'avaluï. En aquests moments, està ja molt adelantat el document de l'avanç, amb la qual
cosa l'equip redactor podria recollir com una proposta més, de les moltes que han fet els ciutadans i han
fet els partits polítics. Una proposta més i avaluar si açò és convenient, no és convenient, si es pot fer, si
no se pot fer en funció, no només d'aquests alumnes del Mª Àngels Cardona, sinó en funció de tot el que
serà el pla general i de tot aquest tema.»
Intervé el Sr. Moll Massanet: «Gràcies, Sr. Batle. Aquests joves dins el Mª Àngels Cardona no hi poden
ser per qüestions de normativa, molts de joves ja tenen 17 o 18 anys, no poden fumar dins, per tant,
han de sortir defora. Tenen una normativa i han d'estar uns quants metres d'un espai educatiu. En
aquest sentit li recull la proposta de l'equip redactor del pla general. Però bé, estaria bé que quedés clar
que l'Ajuntament donaria suport a la participació per l'elaboració d'aquest espai, tal vegada, als joves
dels instituts, que hi hagués aquest pont de col·laboració entre l'Ajuntament i els joves i l'elaboració
d'aquest espai, perquè quedàs un poc més definit. Però que sí, que l'equip redactor té en compte tot açò,
però bé, que a l'elaboració es tingués en compte.»
[hi ha uns comentaris que sembla que fa la Sra. Carbonero al Sr. Moll, en veu baixa a micròfon tancat,
que no s'escolten de manera clara a la gravació i que no quedaran, per tant, reflectits a l'acta.]
Intervé la Sra. Gomila Lluch: «Que me sembla que la modificació que havia fet el PSOE anava un poc en
el sentit que deia el Sr. Sampol, que seria només afegir-hi després transmetre-ho al pla general. De fet
ells deien estudiar la possibilitat que en aquella zona hi pogués haver una zona d'esbarjo, amb la qual
cosa també contendria tota la zona de Canal Salat, la piscina i, per tant, crec que seria en la idea aquesta
que no fos tant tancat. Afegir-hi el del pla general em sembla bé tot i que, de fet, la redacció del pla
general, l'equip redactor va deixar molt clar que no canviaria res que ni hi hagués la participació
ciutadana, per tant, donam per suposat que es farà amb la participació dels joves o dels ciutadans si es
duu aquesta modificació. Respecte el que comentava el Sr. Sampol, de fet, quan es va rallar del PIC del
carrer Mallorca,també en aquell moment ja va sortir, tant de bo ho poguéssim fer també en el carrer del
Degollador que les voreres són molt estretes. Llavonses, és clar, el dia que s'hagi de fer en el carrer del
Degollador, és evident que els aparcaments s'hauran de llevar tots i, per tant, jo pens que és un bon lloc
per posar els aparcaments del Degollador en aquella zona, perquè representa molt poca distància per
poder-ho fer, i crec que, realment, dir que s'iniciïn..., el perill que jo hi veia amb iniciar-ho era que
malmetíem un possible aparcament, per tant, arranjàvem una cosa per desarranjar-ne una altra.
Nosaltres admetríem també l'esmena que ha fet, en cas que s'hagi de posar el que ha dit el PP d'afegirho el pla general, també hi estaríem d'acord. Gràcies.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Nosaltres, excepcionalment, tot el que hem sentit fins ara ens ha semblat
bastant raonable, per part de tothom, encara que no hagi dit ningú el mateix. No ens sembla malament
la proposta que, efectivament, podem entendre que hi ha unes necessitats. Tampoc ens sembla
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malament el que s'ha dit que es dirigeixi a l'equip redactor del PGOU, i ens agradaria saber, abans de
votar, si és possible que hi hagi una proposta un poc de síntesi, que ho combini un poc tot i votar a favor,
que és el que ens agradaria, perquè ens sembla, repeteix, que el que s'ha dit és bastant raonable tot.»
Intervé el Sr. Batle: «Quant a la participació, no li quedi cap dubte. Vostès ja ho vam poder veure a la
presentació que van fer. Aquest equip ha dissenyat una sèrie d'eines per poder participar tothom, i crec
que és molt interessant que els joves també hi participin, amb la qual cosa aquesta moció no ens duu res
de nou en aquest aspecte. Jo l'únic que voldria és que des de l'Ajuntament no condicionar aquest espai a
un tema que, el nostre grup, d'entrada, no ho veu bé. En tot cas, que sigui l'equip redactor, perquè ja
s'han fet passes i vostès l'han recolzat en el sentit que es duran aparcaments cap a defora, i aquest pot
ser un espai molt preciós. Tenguin en compte que no hi hauria problema en poder adequar d'alguna
manera tota la zona verda que hi ha suvora la platja Gran que, tal vegada, seria més agradable està
suvora la platja, que no està a un racó, que allà està molt més tancat el tros de l'aparcament. Aquell
tros, és una zona que seria apta per posar-hi..., no hi hauria cap inconvenient per muntar-hi uns bancs
perquè els al·lots puguin seure, o que vulguin una altra cosa. Tampoc no hi hauria cap inconvenient, al
millor poer poder posar un parell de bancs per damunt la vorera, alrededor del col·legi per si els al·lots
volen sortir a fumar, perquè tenen edat de poder-ho fer, idò en tost de seure damunt la paret, es puguin
seure damunt un banc, o si no sempre tenen el recurs del Canal Salat que hi ha llocs per seure, hi ha
llocs que estan perfecte. Jo li demanaria, Sr. Moll, com a redactor d'aquesta proposta, que si vol acceptar
la proposta, és millor que la digui vostè, no?»
Intervé el Sr. Moll Massanet: «Tal vegada el punt quedaria així, o podria quedar així: instar a l'equip de
govern a demanar a l'equip redactor del Pla general que estudi, juntament amb els joves, l'adaptació de
l'espai públic ubicat al costat de la piscina descoberta municipal, destinat a l'esbarjo dels estudiants.»
Intervé el Sr. Alcalde: «Jo el que li diria estudiar una possibilitat en aquest lloc o un altre que pogués
donar aquest servei. Si ho vol, és per saber nosaltres també el que votam.»
Intervé el Sr. Moll Massanet: «Instar l'equip de govern a demanar a l'equip redactor del Pla
general que estudiï, juntament amb els joves, l'adaptació de l'espai públic municipal, destinat
a l'esbarjo dels estudiants.»
Acord
Es passa la moció a votació amb les esmenes introduïdes pel PSM i PP i és aprovada per unanimitat (21
vots).
Intervé el Sr. Moll Massanet: «Vull agrair, perquè no ho he fet abans i vull que quedi en acta, el vot
favorable de la d'abans i aquesta. Gràcies.»
11. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) en relació
amb les festes de Sant Joan (exp. 2015/004137)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d'entrada 6660 de dia 8 de maig de 2015, que va ser dictaminada —amb la votació prèvia de la
seva inclusió en l'ordre del dia per urgència, aprovada per unanimitat— a la Comissió Informativa
d'Hisenda, Governació, Personal i Medi Ambient, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2015,
amb 1 vot a favor (UPCM) i 6 reserves de vot (PP, PSOE i PSM), que diu:
«L'informe de la Direcció General d'Interior Emergències i Justícia de la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern Balear, signat el 24-03-2015 pel cap del Servei d'Ordenació d'Emergències,
demostra el que es reprodueix en els punts següents:
1r Que «s'ha creat un comitè de seguiment del conveni de col·laboració» entre «la Conselleria
d'Administracions Públiques, el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella pel suport tècnic
en la confecció dels plans d'emergència i d'autoprotecció de les festes de Sant Joan a Ciutadella».
2n «La celebració de dues reunions de caràcter tècnic els dies 27 de gener i 19 de març a la seu de
l'Ajuntament entre representants de les tres administracions». A les dues reunions hi assistiren les
regidores de Governació i Festes.
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3r «Que a la reunió tècnica del dia 27 de gener», com ho demostra l'informe de la Direcció
General d'Emergències i ho poden confirmar els tècnics municipals que hi van assistir, es
realitzaren una sèrie de «consideracions» sobre «el PAU dels Jocs del Pla (entre aquestes):
«Que als accessos des Pla hi hauria filtres, no control d'accés»
«Que tot açò havia d'estar llest amb el mínim de temps possible...»
A pesar d'açò i desatenent les consideracions de la Direcció General d'Emergències, tant les regidores
presents a la reunió com l'empresa redactora del PAU seguiren considerant com a única opció implantar
controls d'accessos mitjançant el sistema d'acreditacions. Tal com consta en els 15 PDF que integren el
Pla director de Sant Joan i el Pla d'Autoprotecció dels Jocs des Pla remesos a l'oposició el 4-03-2014, i
l'actitud de les regidores de Governació i Festes en la reunió de la Subcomissió del 16-03-2014 on
s'arribà a un punt mort davant la insistència de l'empresa que ha elaborat el Pla i les dues regidores de
l'equip de govern que assisteixen a les reunions per implantar un control d'accessos mitjançant el
sistema de polseres rebutjat amb diferents arguments per l'oposició i que —segons vam saber després—
també va ser descartat per la Direcció General d'Emergències del Govern Balear.
En els PDF remesos el 4-03-2014 es llegia textualment:
«PLA DE CONTROL D'ACCESSOS»
«En base a la proposta inicial de mesures i d'estructuració del Pla director per a les festes de Sant Joan,
un dels punts fonamentals era la implantació d'un sistema de control d'accessos als espais on es
consideri necessari, com als Jocs des Pla».
«Un sistema senzill i relativament econòmic que ofereix la possibilitat d'aconseguir els objectius
assenyalats que té les característiques esmentades seria tenir una polsera (o element de prestacions
similars) adquirida prèviament i que sigui la que habilita el posseïdor per poder accedir al recinte, amb
vista als assistents a l'acte».
I tot açò a pesar que en la reunió prèvia la Direcció General d'Emergències havia deixat clar
que «als accessos des Pla» hi ha d'haver «filtres, no controls d'accés».
Així que els diferents apartats d'aquest document relatius a distribució de polseres, les fases d'aquesta,
«Pla de Difusió per a l'obtenció d'acreditacions», etc., etc., ni tenien raó de ser, ni servien per a res.
El Pla d'autoprotecció dels Jocs des Pla que es troba entre els PDF remesos el 4-03-2015, en basar-se en
la implantació d'un sistema de control d'accessos mitjançant polseres, també incomplia radicalment les
directrius de la Direcció General d'Emergències que as Pla hi ha d'haver «filtres», però no «controls
d'accés» (exactament com ho havíem exposat des d'UPCM i el conjunt de l'oposició).
Així és que, a pesar de les consideracions d'Emergències en la reunió del 27 de gener, «el
passat 25 de febrer va arribar, via correu, un esborrany de PAU al Servei d'Ordenació, i que,
un cop analitzat, va resultar que no seguia les consideracions més importants fetes a la reunió
tècnica prèvia i que el seu contingut era deficient, motiu pel qual es va realitzar un informe previ i
la posterior reunió tècnica del passat 19 de març».
I no és sinó a partir d'aquest moment que les regidores i l'empresa comencen a acatar les directrius de la
Direcció General d'Emergències en el sentit de:
1r El càlcul de l'aforament efectuat no era l'adequat al cas perquè s'havia fet basant-se en el Codi Tècnic
de l'Edificació (CTE), que, segons informe de la Direcció General d'Emergències: «en cap cas serien
d'aplicació les densitats del Codi Tècnic de l'Edificació en espais oberts exteriors no edificats...».
2n Per a l'eventual evacuació des Pla s'havia pres la hipòtesi prevista en el CTE per a cas d'incendi, quan,
segons la Direcció General, es Pla es un «espai exterior segur davant el risc d'incendi».
3r Segons la Direcció General d'Emergències, en els accessos as Pla hi hauria d'haver «filtres» no
«controls d'accés», tal com havíem suggerit des de l'oposició.
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4t Indicava la Direcció General que «qualsevol transformació (des Pla) en recinte (tal com es proposava
en el PAU i pretenien fer les regidores de Governació i Festes) podria perjudicar la gestió d'emergències».
I si s'ha hagut de «refer» el PAU ha estat per l'obstinació de les regidores de Governació i
Festes i l'empresa redactora del PAU per continuar endavant fins al 19 de març amb el sistema
de control d'accessos mitjançant polseres, a pesar d'haver-ho desautoritzat la Direcció
General d'Emergències en la reunió del 27 de gener, a la qual van assistir ambdues regidores, i
van perdre un temps preciós.
Per una altra banda, en la reunió del 16-03-2015 les regidores sol·liciten la «conformitat» o, millor dit, la
complicitat de l'oposició per realitzar una sèrie de despeses l'import de les quals desconeixen elles
mateixes i que són incapaces de detallar en les següents reunions del 30-03-2015 i del 15-04-2015.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta la moció següent al Ple de l'Ajuntament
Ciutadella:
1r Que les regidores de Governació i Festes informin el Ple de si assistiren a la reunió del 27-01-2015 en
la qual des de la Direcció General d'Emergències consideraren:
«Que als accessos des Pla hi hauria filtres, no controls d'accés».
«Que tot açò havia d'estar llest amb el mínim de temps possible...».
2n Que les regidores de Governació i Festes que, segons demostren les proves documentals i les reunions
mantingudes, havien donat suport totalment des del principi al control d'accessos mitjançant
acreditacions expliquen al Ple per què van continuar procurant implantar un sistema desautoritzat per
Emergències entre el 27-01-2015 i el 19-03-2015, amb la consegüent pèrdua de temps.
3r Que, en vista de las públiques manifestacions de les regidores de Governació i Festes intentant
desqualificar l'oposició, que s'ha limitat a exercir la funció de control a la seva actuació que té
legítimament assignada, el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella prengui coneixement de la negligència amb
què han procedit ambdues regidores, en haver desatès per espai de quasi dos mesos les consideracions
de la Direcció General d'Emergències i en haver retardat tot un procés que era important tenir «llest amb
el mínim de temps possible».
Joan Triay
Portaveu d'UPCM»
Intervé el Sr. Triay Lluch que llegeix íntegra la moció.
Intervé la Sra. Camps Villalonga: «Gràcies, Sr. Batle. Simplement dir que nosaltres no afegirem res més
el que ja hem dit, i que ha sortit per premsa, i sí, però, que volíem reiterar la petició que jo,
personalment, vaig fer a la regidora deu fer una setmana, i és el fet de demanar una reunió quan abans
millor. Motes gràcies.»
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: «Gràcies, Sr. Batle. Des del PSM Més per Menorca, donarem suport en
aquesta moció del grup municipal d'UPCM, i les raons per les quals li donam suport són les següents: en
primer lloc, el contrari del que ha fet el partit popular en aquest tema, i en molts altres, farem un
diagnòstic de la situació actual en relació a la gestió de les festes de Sant Joan. A dia d'avui, ens trobam
amb la següent situació: no tenim aprovat el pla d'autoprotecció sobre els jocs del Pla, el qual havia
d'anar englobat dintre d'un pla director de les festes de Sant Joan. De la mateixa manera, no sabem,
almenys des de l'oposició de quines necessitats tenim en relació als recursos humans, recursos materials,
com tampoc sabem de quina manera s'han d'executar totes les mesures de seguretat durant les festes.
Evidentment, si no sabem quines són les necessitats bàsiques per desenvolupar bé una pla d'actuació no
podem saber quins recursos s'han de disposar, tampoc quines són les exigències que hem de fer com
Ajuntament a altres administracions per assegurar un bon desenvolupament de les festes. Tot açò a poc
més d'un mes a què Ciutadella torni a viure les festes de Sant Joan. Deixeu que ens expliqui quina és la
nostra percepció del que ha passat. Des del moment que es crea la necessitat de redactar un pla
d'autoprotecció per vetllar per la seguretat de les festes, aquest equip de govern ha traslladat tota la
responsabilitat del que s'havia de fer i el com sobre aquest document, un document que a dia d'avui no
tenim. D'alguna manera el PP ha bolcat totes les seves esperances damunt un pla d'autoprotecció que
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ens havia de donar cadascuna de les solucions per organitzar unes festes de Sant Joan, cent per cent
segures. En aquest punt el PSM, igual que va fer el regidor del grup municipal UPCM, va avisar que el pla
d'autoprotecció no havia de ser l'única eina amb la qual s'havia de treballar. Des de la primera reunió en
què ens vam posar a treballar, ja vam fer una sèrie d'observacions sobre quins aspectes s'havien de tenir
en compte paral·lelament al PAU, amb l'objectiu de tractar el tema des d'una visió global, i tenint en
compte que la problemàtica dels riscos que es viuen al Pla de Sant Joan, no és una cosa aïllada, sinó que
forma part d'un conjunt de situacions. De totes les nostres aportacions, entre les que estaven, el treball
de conscienciació als centres educatius a totes les illes, treballs conjunts amb els voluntaris amb la junta
de caixers, l'exigència amb la implicació a altres administracions o també la implicació de les navilieres i
companyies aèries i com no, el control i compliment de les ordenances. A dia d'avui, que tinguem
constància només tenim que s'ha aconseguit fer un treball de conscienciació en totes les APIMAS dels
centres educatius de Menorca i de la resta d'illes. L'equip de govern va tardar més d'un mes a tornar a
convocar una reunió de seguiment, quan el mes de gener ens va convocar per presentar-nos el pla
d'autoprotecció. Almenys és el que van anomenar ells. La gran sorpresa va ser quan van poder veure els
documents que formaven part d'aquest pla. Personalment, mai havia vist una cosa tant mal feta. Una
documentació completa, desordenada. L'únic que es va assegurar va ser que tinguessin va ser la
proposta d'implantar el sistema de polseres com a mesura principal per evitar més accidents als jocs del
Pla. Pel PP havia de ser la gran mesura, la gran medalla d'aquest equip de govern, després de tots els
despropòsits que ens havien encomanat com a poble i, evidentment, la nostra resposta va ser negativa.
Primer per les formes en què es va presentar aquesta proposta, per la seva justificació, entre les quals
s'hi trobaven arguments que hi figuraven un aspecte positiu el fet de ser resistents a l'aigua o que podien
ser col·leccionables. Durant algunes reunions, la postura de l'equip de govern era creure cegament amb
aquesta proposta, intentar convèncer a l'oposició que era la millora solució, sobretot pels fonaments
tècnics de la mateixa. En canvi, des del PSM Més per Menorca, sempre hem cregut que ha estat l'única
solució que s'ha fet des del PP, i la solució més fàcil per a l'equip de govern, el qual no havia de pensar ni
fer res per millorar la gestió de les festes, fins i tot, acusant a l'oposició que no es feien propostes, tot i
ser l'equip de govern l'únic partit que no havia fet cap proposta. Encara, a dia d'avui, no n'ha feta ni una.
Després de dos mesos de defensar aquest sistema i anant intentant convèncer a l'oposició i d'intentar fer
creure als diferents sectors com a voluntaris, caixers, que el tema no avançava per culpa de l'oposició i la
seva negativa aprovar un sistema totalment obsolet, un sistema que des de l'oposició s'havia desmuntat
des del primer moment i que, finalment, era desacreditat per la direcció general d'emergències. Des del
PSM creiem lamentable que, des de l'equip de govern hagin estat dos mesos sabent que Direcció General
d'Emergències no aprovava aquest pla i haguessin esperat fins al dia 19 de març per canviar d'opinió.
Fins i tot fent creure que cedien la seva postura per arribar a un acord, quan la realitat és que no tenien
cap més remei que renunciar al sistema. Lamentam que l'equip de govern, una vegada més, no hagi
escoltat a l'oposició, no hagi estat obert a dialogar sobre temes tan importants. Lamentam que aquest
equip de govern hagi deixat passar el temps jugant-se-la a una sola carta en qüestió de les festes. I
finalment, lamentam que l'equip de govern no s'hagi responsabilitzat, encara, de tots els errors. Ja no ho
va fer quan el PSM Més per Menorca, va demanar una valoració de totes aquelles coses en què s'havien
equivocat o havien fet malament per les festes de Sant Joan 2014, i no ho ha fet en canvi, ni tan sols a
dia d'avui , a un mes de les festes. El que sí ha fet l'equip de govern ha estat acusar a l'oposició de
rompre amb el pacte de silenci, i el que no diuen són tots els acords que ells mateixos han romput, com
per exemple, tenir enllestit el pla d'autoprotecció el mes de gener, tenir una planificació per les gestions
per les festes, treballar conjuntament amb les diferents entitats, com a voluntaris, per a la
conscienciació, exigir a les altres administracions la seva implicació, o una cosa tant important com tenir
informats a tots els partits de l'oposició, i l'opinió pública, perquè podeu estar ben segurs d'una cosa,
perquè no només fa política aquell que xerra o pren decisions, una manera de polititzar és no fer res i
està en silenci i des del PSM tenim molt clar que creim que el consens s'ha de basar en la unió de les
diferents parts, per defensar un mateix objectiu, i nosaltres seguim estant disposats a consensuar la
defensa dels interessos de Ciutadella i de Sant Joan, però no estem disposats a consensuar amb
vosaltres per la defensa dels interessos del Partit Popular. Moltes gràcies, Sr. Batle.»
Intervé la Sra. Pons Torres: «Gràcies, Sr. Alcalde. En aquesta moció farem un vot contrari, primer de tot
perquè sempre hem dit que les festes de Sant Joan no s'han de polititzar. Contestant un poc a la moció
dir-li que sí que vam assistir a la reunió de dia 27 de gener de 2015, nosaltres i els tècnics de la casa
també i, que en cap moment, van desautoritzar les acreditacions com volen fer entendre. Jo no sé si és
que no l'entenen de veritat a l'informe o és que no el volen entendre, perquè d'explicar-li tant la regidora
de festes com jo mateixa, li he explicat més d'una vegada a les reunions, que quan emergències es
refereix a filtres i no controls d'accés vol dir que no vol elements fixos perquè en cas d'evacuació seria un
estorb. De fet, Emergències ha autoritzat a Sóller un sistema de polseres per entrar a la plaça i, jo que
sàpiga, és de la mateixa comunitat autònoma. En cap cas Emergències ha desautoritzat, com he dit, les
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acreditacions, cosa que va dir «ha estat rebutjat per tots els partits». Jo que sàpiga, el més contundent
va ser vostè Sr. Triay, perquè fins i tot hi va haver propostes d'acreditacions d'altres partits amb pins,
xips, etc. El que sí vam fer des d'aquest equip de govern, per intentar arribar a un acord, vam trobar que
era necessari xerrar d'un altre sistema, torn a repetir, per arribar a un acord, i es va considerar el sistema
de conteo, ja ens haguera agradat que hagués estat fet en el més breu temps possible, però com també
sap, a falta de normativa, a falta de mitjans, que se volia aconseguir un consens, no ha estat possible
tenir-ho enllestit abans i jo que sàpiga aquest equip de govern en cap cas ha donat la culpa a l'oposició.
El que passa és que vostès per fer política i enredar, que l'embolic es faci tant gros que sembli una bolla
de llana, però no és tant desastrós com volen fer creure als ciutadans. No es preocupi que, en cap cas, el
que som aquí som per repetir a l'Ajuntament, per tant no facin política. Facin política de veritat i no de les
festes de Sant de San Joan, intentin [intentant] desacreditar a les dues regidores, que l'únic que han fet
és feina amb la màxima rigorositat i amb la màxima transparència. Degut a la transparència, vostès
s'han aprofitat explicant informes interns, esborranys i documents que no eren definitius. Del punt tercer
ja ni n'hem de xerrar, control crec que és feina de l'oposició, controlar, per descomptat, però aquí el que
desqualifica, en tot moment, a l'equip de govern, són vostès, i no nosaltres, ja que, simplement el que
vam fer va ser explicar la veritat, cosa que vostès no fan. Negligència, no, transparència, sí, perquè hem
escoltat a tothom perquè el pla d'autoprotecció sigui del gust de tothom, encara que també sempre hem
dit que era un pla d'autoprotecció tècnic, i que si s'ha retrasat, li podem assegurar que no és per no
escoltar emergències, sinó perquè volíem que estès el millor elaborat possible, i a temps hi serà el pla
d'autoprotecció, amb totes les mesures, no es preocupin. A més dir-li al Sr. Juaneda que lamentam
també la responsabilitat de vostès, perquè sempre hem dit que era tècnic, que era un pla d'autoprotecció
que no s'havia de polititzar, que hem estat treballant sempre en silenci. De fet, es va dir que no es digués
en premsa perquè eren simples esborranys, i per no enredar a la gent no es digués. Hem intentat
treballar amb la major transparència, que tots els documents que hi ha, en aquests moments a
l'Ajuntament, els tenen vostès en tot moment. Crec que d'una cosa així no s'ha de fer política, ja ho vam
dir en el seu dia, ho tornam reiterar avui, i a la comissió que hi hagi els pròxims dies, els informarem de
com està l'estat a dia d'avui l'estat dels mitjans que tenim. Gràcies Sr. Alcalde."
Intervé el Sr. Triay Lluch: "Sobre fer política o no fer política, vostès de política no en fan mai, perquè la
política és cuidar-se'n, etimològicament, de les coses de la polis, de la ciutat i vostès de la ciutat no se'n
ocupen, ni en broma, perquè aquests dies he llegit, divertit, a vàries bandes que el pla d'autoprotecció
era per les festes de Sant Joan, no per les festes de Sant Nicolau, no sé per on ho vaig llegir, que són les
festes que tanquen les festes de Menorca amb clau. I si no segueixen en política, vostè Sra. Juana Mari,
que no sap que és del domini públic que no és per falta de ganes?, i que no sap que tothom sap el
disgust que té?, no ens vengui ara a fer un poc de comèdia aquí. Ho sap tot el poble que si vostè no
segueix en política, és perquè des del seu partit no volen que segueixi, però que vostè duu un disgust
molt gros i mira com ho ha de fer per continuar. Que quedi clar per tant. Una cosa, no és UPCM, no és
l'oposició, no, que les ha desqualificades, perquè per molt que vostè vengui aquí a enganyar, és que és
apabullant l'informe de la direcció general d'emergències. La direcció general d'emergències és qui les
desqualifica, perquè diu: "atès que el passat 25 de febrer, va arribar via correu, un esborrany de PAU al
servei d'ordenació i que un cop analitzat va resultar que no seguia les consideracions més importants
fetes a la reunió tècnica prèvia", a la que vostè i la regidora de festes van assistir. O sigui, vostès van
enviar un PAU que no seguia les consideracions més importants fetes a la reunió que havien assistit
prèviament; "i que el seu contingut era deficient". Senyora chapeau, enhorabona, la direcció general del
seu govern, la desqualifica totalment i vostè sabrà a la segona reunió que va celebrar, quines paraules va
tenir amb el director general d'emergències. Vostè ho sabrà. Vostè ho sabrà que va passar en aquella
reunió. El sistema de conteo, miri per on, que és el que li ha dit la direcció general d'emergències, li
havia proposat UPCM, a un document que es va entrar anteriorment a què vostè rebés açò. Les APIMAS,
en l'únic que ens van fer cas a UPCM va ser amb el tema de las APIMAS, açò sí que està reflectit, i açò ho
vam entrar nosaltres, i amb açò, quan nosaltres vam dir que no bastava en anar als al·lots, perquè pels
al·lots joves, tal vegada, és un al·licient, l'aventura i el perill; amb açò sí que se'ns va fer cas. És en l'únic
que ens van fer cas. Però pensi vostè que el mes passat, nosaltres vam presentar una pregunta, i els hi
vam demanar a vostès, quan va entrar l'informe de la direcció general d'emergències a l'Ajuntament?, i
vostès ens van contestar: aquest informe no va entrar mai, era un informe intern i mai va entrar. El
problema és que l'informe conté les consideracions d'una reunió de 27 de gener del 2015, on vostès dues
eren presents, i no van fer cas de res, i per açò han hagut de refer el pla. Açò és el que han fet, fer
perdre dos mesos. O sigui, que les regidores van estar presents a la reunió a la que es van fer les
consideracions que recull l'informe, i després els hi ha han de dir que vostès no han fet cas de les
consideracions més importants que els hi van fer. I el que ha tingut l'oposició ha estat una infinita
paciència amb vostès. Perquè resulta que tot el que es feia des del principi anava en la mateixa direcció,
la seva obsessió de polseres i acreditacions, i aquí hi ha prou gent que ha estat a totes les reunions i que

36

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
me guardarà de mentir, i ja ho ha dit abans una representant del PSM, vostès fins que les van
desautoritzar oberta i expressament per la direcció general d'emergències no van fer res més. I miri que
l'oposició... i seguien control d'accés i polseres, és que els hi diu que no hi pot haver control d'accés, i en
el PAU que vostès van enviar, tenen un apartat complet de control d'accessos. LLavonses resulta que
l'oposició, està demostrat en actes, hi consta mil vegades, que els hi van demanar, demanin alternatives i
no el sistema d'acreditacions. L'empresa, fins i tot, es va comprometre per skype i no ho van fer, i tant és
així que hi ha una acta a la que consta textualment que jo vaig dir que les dues regidores de l'equip de
govern com tal d'acceptar críticament, per no feina tot el que els hi diuen de de l'empresa, vaig fer
constar que digués textualment que com tal de no dar un palo al agua senyores, ja els hi anava bé el que
els digués aquesta empresa. Per acabar, l'oposició també va dir que hi havia d'haver filtres, o eren
partidaris de filtres més que de control d'accés, i miri per on, va acabar que l'empresa ens va donar la
raó. Bé, no res, que la chapuza i el nyap és insuperable i que vulguin defensar i fer el que fan sempre de
matar el missatger, és molt propi de vostès, però no passin pena, que les coses estan molt clares, i que
les ha desautoritzades no és l'oposició, és una direcció general del govern balear."
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: "Gràcies, Sr. Batle. Bé, primer dir dues coses sobre la intervenció de la
Sra. Pons. Vostè, potser, no es presenta a les properes eleccions, però el PP sí, a nosaltres en aquest
sentit, ens és igual si és vostè, en aquest cas, o si és una altra persona, però el partit popular i serà i hi
haurà de treballar també. Per altra banda, tornam a repetir el que, des del mes de Setembre havíem
repetit, perquè quedi constància que el PSM no té cap intenció de fer política, sinó de col·laborar en
millorar la gestió que s'ha fet de les festes de Sant Joan que s'ha fet. Nosaltres creiem que la gestió que
s'hauria d'haver fet de les festes de Sant Joan, s'havia d'haver basat en tres grans pilars, primer
planificació, implicació de totes les administracions i visió global. Tenir una visió global de les festes, del
seu diagnòstic i de les mesures a prendre, amb l'objectiu de actuar damunt aquells aspectes que poden
malmetre la seguretat i la tradició de la nostra festa. Planificar totes les accions a executar, tot tenint una
cronologia i una priorització de totes les gestions a realitzar, la qual cosa hem demanat a totes les
reunions que hem fet amb l'equip de govern i que encara, a dia d'avui, esperam aquesta cronologia
d'accions i, perdoneu, però només ho tenim d'un aspecte, el que va fer el responsable del pla de
comunicació. Aquesta persona sí que va fer aquesta cronologia que havíem demanat. Finalment, creim
imprescindible exigir la implicació de totes les administracions, tenint en compte que les exigències per a
l'organització de les festes superen els recursos que, com Ajuntament i poble tenim, i que, en un principi,
l'equip de govern també estava disposat a participar d'una roda de premsa per reivindicar aquesta
implicació i que, el final, no hi va participar. Tot açò amb un treball paral·lel amb tots els estaments de la
festa, caixers, cavallers, juntament amb els voluntaris, entitats, sector econòmic, etc. Ara bé, aquesta
feina s'havia de començar el mes de juliol i, per sort o per desgràcia, tots aquests aspectes no són
considerats al pla d'autoprotecció, o sigui, que no podíem esperar que aquest pla ho tingués en compte. I
dic per sort, ja que tenim en compte el despropòsit que ha estat, fins ara, aquest document, que tenim
entre les nostres mans, més val que no ho contempli, i dic per desgràcia, ja que el més normal i coherent
és que un document com aquest contemplés aquests elements que influeixen damunt la festa. Finalment,
dir que el PP ens ha tornat a mostra les seves formes, gestionar de forma unilateral, al marge de
l'oposició i, el que és més greu, al marge dels seus propis companys, ja que estic segur que si deman a
qualsevol regidor del PP, a veure si coneix el contingut del pla d'autoprotecció, segurament no em sabria
explicar cap dels punts al quals s'hi troben i fins i tot avui s'enteren d'algunes coses que no sabien. Per
favor deixin d'acusar a l'oposició de fer política d'aquest tema, ja que els partits de l'oposició ens hem
reprimit i no hem contat tot allò que estava passant en benefici d'un consens i una millora de les festes,
però arribats a un punt extrem de no tenir més temps per reaccionar, vam reclamar allò que a Ciutadella
li pertoca, tenir unes festes segures i que sigui el més aviat possible. De fet, igual que ha ocorregut en
totes les gestions fetes per l'equip de govern, la de Sant Joan no ha estat una excepció: poca
coordinació, informació a mitges a l'oposició i tard, treball sense planificació i a darreres hora anant
apressa i corrent. Hi ha hagut períodes de quasi de dos mesos en què l'equip de govern, durant les
reunions informatives, nova poder donar cap tipus d'explicació del que s'estava fent, tal vegada, els qui
han fet política d'aquest tema heu estat vosaltres. Me diran si no és fer política, a un mes de les
eleccions, prendre decisions com les que el Sr. Batle a pres, justificant-se en la festa de Sant Joan, com
seria la destitució de funcions a la regidora de personal o la de policia. No hi ha dubte que aquests fets no
fan més que afirmar la descoordinació d'aquest equip de govern a l'hora de gestionar el nostre municipi i,
evidentment, també afecta a les gestions de les festes de Sant Joan. Des del PSM Més per Menorca,
seguim intentant fer el que estigui en les nostres mans per millorar les festes, fent el seguiment de la
gestió del grup de l'equip de govern, la qual cosa és difícil tenint en compte la situació en què esta.
Demanam tenir el pla d'autoprotecció damunt la taula de forma definitiva, al mateix temps saber quines
seran les accions que es duran a terme i el personal que, finalment, podrem tenir a disposició. També
demanam com tenen pensat poder complir l'ordenança de Sant Joan en tots els seus aspectes i quin són
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els acords que s'han pres en la junta de caixers en relació els aspectes d'horaris, comportament, etc.
Seguim demanant si tenim el compromís per escrit de les administracions de la seva implicació durant les
festes de Sant Joan. Moltes gràcies, Sr. Batle."
Intervé la Sra. Pons Torres: "Gràcies. Començaré pel Sr. Joan Triay. Dir-li que disgust no en tenc de no
anar a les llistes, depressió tenc, no disgust. El final tot serà gràcies a UPCM. Jo veig que UPCM ha dit de
les APIMAS, el final tot serà gràcies a UPCM pel que veig. L'informe general d'emergències com ja li hem
dit vàries vegades, era un informe intern. No vam fer els canvis perquè l'esborrany que es va enviar
inicialment, era 4 per m2. Quan aquest senyor d'emergències, el cap d'emergències, ens va dir 7 per m2
li vam dir que ens fes un informe. Aquest informe va arribar dos mesos després, i feia referència a un
informe intern, com ja li he explicat vàries vegades, i posava...jo ja ho havia dit, però nosaltres ho volíem
per escrit, per plasmar-ho damunt el Pla d'autoprotecció, perquè l'empresa creia que havia de ser 4 per
m2. Açò no vol dir que emergències ens desautoritzi, ni molt manco. Vam agafar el codi d'edificació, com
fan a diferents esdeveniments, o a diferents llocs, perquè a Sóller també va posar 4 per m2, que tenc el
Pla d'autoprotecció de Sóller. Torn repetir, nosaltres no vam prendre les decisions unilateralment, ni molt
manco, nosaltres, els tècnics, conjuntament amb l'empresa, i de tècnics de la casa, precisament són
quatre. Des d'aquí vull agrair la feinada que han fet, perquè desde luego, es mereixen molt més que un
agraïment. El PSM, contestar-li un poc, col·laborar, ha col·laborat, he de dir que no han deixat de
col·laborar, però també han criticat el seu. Vull dir, han criticat, acceptem les crítiques, evidentment. La
implicació d'altres administracions, també els hi hem dit, s'han fet per escrit, diverses vegades, a
diferents administracions. Hem de tenir en compte també que les competències de cada una de les
administracions, són les que són. No podem demanar IB-SALUT quan les competències seves no ho són i
ho organitzem nosaltres. No podem demanar... hem demanat policia nacional, hem demanat a IB-SALUT
una major implicació. Hem demanat tot el que hem pogut demanar i més. De fet, no hi havia protecció
civil i hem posat policies tutors d'altres municipis. El que voler, vostès volen mesclar ous amb caragols. Si
han llevat les funcions d'una companya nostra, si d'açò, culpa de Sant Joan, tot ara li donen la culpa a
Sant Joan i, evidentment, que Sant Joan no té la culpa de tot. I ja ho he tornat dir, no volem fer política
de Sant Joan. Gràcies, Sr. Alcalde."
Intervé el Sr. Triay Lluch: "Molt breument, és igual, vostè pot ser dient el que vulgui. Resulta, què és el
que diu vostè de mesos i dos mesos? Miri, vostè va assistir a una reunió, juntament amb l'altra regidora
el 27 de gener, i aquí expliquen, des de la Direcció General d'Emergències que els hi van fer les següents
consideracions sobre el pla d'autoprotecció dels Jocs des Pla: una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit,
nou, i jo, de les nou n'he nomenat dues, perquè es veu que no en van complir, pràcticament, cap. Però
les dues més importants eren que tot havia d'estar llest en el menor temps possible, però açò els hi deien
el gener, i els hi deien que en el pla hi hauria filtres i no controls d'accés, i escoltin aquí el que diuen és,
no dos mesos, abans que passes un mes, a perquè açò era el 27 de gener, el 25 de febrer vostès van
remetre, via correu, un esborrany de pla d'autoprotecció al servei d'ordenació que diuen, li repeteix, que
un cop analitzat va resultar que no seguia les consideracions més importants fetes a la reunió tècnica
prèvia a la que vostè va assistir i que el seu contingut era deficient. Que vostè trobi que li diguin que ha
fet un pla deficient? i hagi de reconèixer que l'ha de refer?, i que vostè continués el 27 de gener, fins al
19 de març, erre que erre, amb el sistema d'acreditacions i del control d'accés, és el que ha fet perdre,
quasi, dos mesos a l'Ajuntament. A més, vostès no van fer feina en aquest únic sentit des del principi, a
pesar que els van avisar des de l'oposició. I no digui que no volen polititzar les festes, perquè vostès el
que volen és la complicitat de l'oposició. Van dir que si havien fet una espècie de pacte de silenci. Miri, els
pactes de silenci són a les presons. La ley del silencio és una pel·lícula que la temàtica és carcerària. A les
administracions el que hi ha d'haver és transparència. I nosaltres els hi van dir des del primer moment
que quan trobessin que ens havíem de manifestar ens manifestaríem, i quan vam veure que degut a la
seva negligència, tal vegada, resultaria que seriem el dia 20 de juliol i encara vendrien acreditacions, idò
vam decidir que era el moment d'anar a la premsa i explicar el que estava passant i, així, s'han posat,
mínimament, les piles, mínimament les piles. I jo no he dit que hi hagués res gràcies a UPCM, he dit que
en l'únic que ens van fer cas, va ser en el tema de les APIMAS, en l'únic que van fer cas a UPCM, perquè
nosaltres sí que els hi vam fer unes aportacions. Jo dia 3 de març els hi vaig entrar quasi cinquanta
pàgines, i hi havia unes aportacions, com han pogut veure totes les altres forces polítiques molt positives,
des de control... Bé, és igual. Els qui no han aportat res mai han estat vostè i l'altra regidora. Res més
que disbarats, perdoni, perquè l'única aportació seva, a banda de fer-se seves les de l'empresa, era una
proposta de derogar, si bé la regidora de festes la va corregir en el mateix moment, però vostè va arribar
fer una proposta de derogar l'ordenança en el casc [nucli] antic, perquè els bars poguessin tenir música
forta el dissabte, supòs que per martiritzar a tota la zona i tenir un munt de personal en estat deplorable
quan pugessin els cavalls. Fins aquí van arribar, i aquesta és l'única aportació original que els hi conec.
Quant en els tècnics fa molt bé en reconèixer-los la feina, perquè ha de ser esgotador fer feina amb gent
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com vostès que ni s'entera de res, ni sap fer res. Ha de ser, realment, esgotador, tenen el cel guanyat. I
bé, per una vegada agafin i assumeixin les seves responsabilitats, per acabar dir-li que ni UPCM els ha
desqualificat i l'oposició els ha desqualificat, s'han desqualificat vostès mateixes i les ha desqualificat la
Direcció General d'Emergències del seu govern.»
Acord
Es passa a una primera votació la moció d'UPCM per deu (10) vots a favor, el de a Sra. Pilar CARBONERO
SÁNCHEZ, del Sr. Jaume FLORIT MOLL, 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; deu
(10) vots en contra el 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; i una (1)
abstenció de vot, la de la Sra. Maria CABRISAS PONS.
Atès que hi ha un empat es passa a una segona votació la moció d'UPCM per deu (10) vots a favor, el de
a Sra. Pilar CARBONERO SÁNCHEZ, del Sr. Jaume FLORIT MOLL, 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; deu (10) vots en contra el 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; i una (1) abstenció de vot, la de la Sra. Maria CABRISAS PONS.
Atès el mateix resultat, i havent-hi un empat, decidirà el vot de qualitat del Sr. Alcalde que fa un (1) vot
en contra, no queda aprovada la moció.
12. Precs i preguntes
Precs:
1. Prec del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 11 de maig de 2015 (registre
d'entrada núm. 006719 de dia 11 de maig de 2015) sobre l'estat del projecte de les coves de
Cala Blanca, que, copiat, diu:
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM MÉS PER MENORCA AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
D'acord amb l'article 68.6 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca
presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella el prec següent:
ASSUMPTE: Pregam que s'informi de l'estat del projecte de les coves de Cala Blanca.
Atès que la passada legislatura es va iniciar la feina amb el tema.
Atès que el dia 30 de maig de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria
i Comerç, la Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de
Menorca i l'Associació Hotelera de Menorca, per al desenvolupament del Pla de Dinamització del Producte
Turístic (PDPT) a l'illa de Menorca;
Atès que la Comissió de Seguiment del Pla de Dinamització del Producte Turístic va aprovar les actuacions
que ha d'executar el Consell Insular de Menorca, corresponents a la quarta anualitat del Pla, entre les
quals figura l'actuació «Coves de Cala Blanca», consistent a habilitar per a l'explotació turística les coves
de s'Aigua i de na Megaré, existents a la urbanització de Cala Blanca, del terme municipal de Ciutadella;
Atès que la legislatura actual està a punt d'acabar, i el tema sembla que està aturat.
Per tot això, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca presenta al Ple el prec següent:
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Pregam que se'ns informi de quins són els motius pels quals encara no s'han començat les obres de dit
projecte, perquè si no tenim mal entès, el termini del mateix per poder gaudir de les ajudes demanades i
concedides per altres administracions acaben a finals d'aquest any.
Pepe Mascaró Marquès
Regidor del Grup Municipal del PSM Més per Menorca
Ciutadella de Menorca, 11 de maig de 2015»·
Intervé el Sr. Mascaró Marqués que llegeix íntegrament el prec.
Intervé el Sr. Alcalde: «Pel que respecte al compromís de l'Ajuntament, la modificació del Pla general,
està pendent de l'informe del Consell Consultiu, una vegada que aquest informe sigui emès, sempre i
quan sigui favorable, es podrà aprovar definitivament pel Ple d'aquest ajuntament, amb la qual cosa les
obres es podrien començar. Demà a la Comissió Balear de Medi Ambient es tractarà el tema de
l'aprovació de fer el túnel d'unió entre les dues coves. Quant el tema econòmic, és un tema que és del
Consell, amb la qual cosa aquesta pregunta l'hauria de fer el Consell perquè jo no la puc contestar.
Intervé el Sr. Mascaró Marqués: És que en el Consell, vam rebre l'acta del Consell Executiu de dia 20
d'abril del 2015, i en el punt, no sé ara exacte quin, perquè no duc tot el document, però diu aprovació
de l'encomanda de l'empresa TRAGSA per a l'assistència tècnica per la valoració de les coves de s'Aigua i
de na Megaré. Serra de dia 30 de maig del 2008, xerra de 23 d'octubre del 2014, i el primer punt es
deixa sense efecte l'encàrrec que va fer el Consell en aquesta empresa. Per tant, si dia 20 d'abril es deixa
sense efecte l'encàrrec que es va fer en aquesta empresa, i s'aprova un altre encàrrec, perquè estigui
llest dia 1 de maig, a jo me sembla que de dia 20 d'abril a dia 1 de maig, el temps per fer aquest
encàrrec, literalment, és impossible. Però, bé, jo ho deman a vostès perquè és una feina, que té el
consell evidentment, però m'imagín que l'Ajuntament també hauria d'estar un poc preocupat pel tema.»
Intervé el Sr. Alcalde: «A l'Ajuntament hi estem preocupats, però ja en el començament de la meva
intervenció me pareix, no sé si és que vostè no m'ha entès o no me vol entendre, que li he dit molt clar
que la part que correspon a l'Ajuntament està caminant i estem pendents de l'informe del Consell
Consultiu. Jo el tema del Consell, el conec, però jo no me pronunciaré d'un tema d'aquesta institució.
Vostès tenen representants al consell, els hi demani i li podran explicar. Jo no som quien des de
l'Ajuntament de Ciutadella per dir-li si el Consell ha fet o ha deixat de fer. Els hi demani a ells, per favor.»
Intervé el Sr. Mascaró Marqués: Precisament perquè ho vam demanar a ells, per açò tenim aquesta acta
del consell executiu, i per açò demanam aquí les passes que ha de fer l'Ajuntament. El que veiem és que
l'Ajuntament amb el Consell no n'ha feta cap de passa.»
2. Prec del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 12 de maig de 2015 (registre
d'entrada núm. 006823 de dia 12 de maig de 2015) sobre la reunió de seguiment de la gestió
de les festes de Sant Joan, que, copiat, diu:
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM MÉS PER MENORCA AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
D'acord amb l'article 68.6 del Reglament orgànic municipal, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca
presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella el prec següent:
ASSUMPTE: Reunió Seguiment de la Gestió de les Festes de Sant Joan.
A dia d'avui, hi queda poc més d'un mes per a les festes de Sant Joan, i des de l'oposició, almenys per
part del PSM Més per Menorca, no tenim gens clar quines són les decisions que s'han pres per part de
l'equip de govern en relació a les mesures a adoptar per vetllar per la seguretat durant les festes de Sant
Joan.
Tal i com es va comunicar, al principi d'aquest procés, el mes de setembre, la gestió sobre les festes de
Sant Joan havia de ser un tema en el que tots els grups municipals, partits polítics, diferents col·lectius i
ciutadania en general, hi estiguessin implicats, amb el compromís per part de tots d'arribar a trobar
solucions que donessin resposta als problemes, que durant els darrers anys, han aparegut a les nostres
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festes. En canvi, el procés ha estat totalment diferents a aquella proposta inicial. L'equip de govern ha
convocat reunions aïllades, sense un fil conductor, i en molt de casos sense temes concrets a tractar, en
les que es proporcionava documentació totalment desordenada i sense temps per consultar. En els millors
dels casos, la freqüència en la que s'ha fet les reunions ha estat amb un mes entre una i l'altra.
La darrera reunió que l'equip de govern va convocar a l'oposició va ser el passat dia 15 d'abril, fa un mes,
temps en el que no sabem quines decisions s'han pres pel que fa a l'aplicació del Pla Director i Pla
d'Autoprotecció, i tampoc quines han estat les gestions que s'han fet en relació a l'organització de les
festes de Sant Joan.
Així com hem vingut denunciant i exigint des de l'inici d'aquest procés, des del PSM Més per Menorca,
veim imprescindible una bona planificació de les gestions a realitzar, la implicació de totes les parts
implicades, i una bona comunicació amb l'oposició, per a resoldre de la millor manera possible, els
aspectes de la festa que estan impedint que es desenvolupi d'una forma segura i responsable.
És per tot açò, que des del PSM Més per Menorca presentem el Prec següent:
Demanam a l'equip de govern que convoqui una reunió, de forma urgent, amb tots els grups polítics,
tècnics municipals, Junta de Caixers, voluntaris de Sant Joan, i tots els altres estaments que estiguin
implicats, amb l'objectiu d'informar quines seran les mesures definitives preses per l'equip de govern
relatiu a tot el que afecta a les festes de Sant Joan (Pla Director, pla autoprotecció, contracte amb Creu
Roja, contracte seguretat privada, recursos humans dels que disposam, recursos materials, mesures en
relació a horaris, compliment ordenances, etc.)
Josep Juaneda Mercadal
Regidor del Grup Municipal del PSM Més per Menorca
Ciutadella de Menorca, 12 de maig de 2015»
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal que llegeix íntegrament el prec.
Intervé la Sra. Juaneda Salord: «Convocarem la reunió, si pot ser, dilluns, per donar-vos respostes a les
peticions i a tot el que tenim ja aclarit, perquè hi tingueu tot de primera mà, com hem fet fins ara que us
ho hem donat tot.»
3. Prec del Grup Municipal del Partit Socialista de Menorca de dia 13 de maig de 2015 (registre
d'entrada núm. 006876 de dia 13 de maig de 2015) sobre manteniment del poliesportiu Sant
Joan, que, copiat, diu:
«PREC DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ AL MANTENIMENT DEL POLIESPORTIU
SANT JOAN
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El poliesportiu Sant Joan és una instal·lació municipal en la que s'hi duen a terme gran varietat
d'activitats esportives, tant les pròpies de l'IES del Maria Àngels Cardona com altres activitats com per
exemple la celebració del dia de la gent gran, la pràctica del bàdminton o el tir amb arc.
Aquesta instal·lació té deficiències pel que fa a la seva estanquitat. Ja s'hi han fet diverses inversions
com el canvi parcial de façana que es va incorporar en les obres realitzades dins la línia del Plan E.
Durant aquest curs l'activitat ha pogut ser normal fins que es van produir dies de tempesta en els que es
va combinar vent i pluja, donant com a resultat la inundació del poliesportiu de Sant Joan (com es pot
apreciar a la fotografia adjunta) inutilitzant el seu ús tant per part de l'Institut com per les activitats que
es duen a terme per la tarda.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta davant el Ple el PREC següent:
PRIMER. Instar la regidora d'Esports a sol·licitar un informe tècnic en relació a l'estat de la coberta del
poliesportiu Sant Joan i en referència a quines necessitats de manteniment i inversions requereix, per tal
de poder redactar el projecte corresponent i realitzar les actuacions necessàries perquè el poliesportiu
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estigui en correctes condicions pel proper curs escolar.
Ciutadella, 13 de maig de 2015
Josep Moll
Regidor del Grup Municipal Socialista
Ajuntament de Ciutadella»
Intervé el Sr. Moll Massanet que llegeix íntegrament el prec.
Intervé la Sra. González Casado: «Efectivamente, en el 2005 se acometieron unas actuaciones tanto en
la fachada como en la cubierta del pabellón de Sant Joan, que es de uso y gestión compartida con el
Cardona. El pasado Marzo debido a la gran cantidad de agua que cayó, aparecieron goteras, lo cual fue
alertado por nuestro técnico de mantenimiento de instalaciones, incluso el Sr. Luis Saurina, que como
sabe es el presidente del club Bádminton Ciutadella, se intereso por el tema y nos informo de como
estaba la situación a pie de pista. Por la especificidad y la envergadura de la actuación se suele pedir una
valoración más exhaustiva a los técnicos municipales, però, en ocasiones, por agilidad se opta por
solicitar directamente presupuesto de actuación a diferentes empresas en este tipo de reparaciones.
Lamentablemente la presencia de goteras es algo habitual en algunas instalaciones por el envejecimiento
de las mismas. Lo que si le puedo garantizar es que se realiza una puesta a punto de cada una de ellas al
comienzo de cada temporada. En el caso del Sant Joan, en el 2014, por ejemplo, se cambió el termo, se
reparó el mármol de los lavabos y ser realizó una actuación especial de limpieza más profunda de las que
se realizan habitualmente. Luego siempre surgen imprevistos. Actualmente la actuación de la que usted
habla ya está aprobada y está adjudicada. Así que si le parece, si consideran que igualmente ha de haber
un informe técnico al respecto no hay ningún problema en solicitarlo, pero consideramos que de
momento, en espera de lo que suceda no es imprescindible.»
Intervé el Sr. Moll Massanet: «Igual nos gustaría saber de que consta este informe, si su contenido tiene
como objeto reparar el techo y las posibles goteras que existieran en este techo del polideportivo. El
coste también, un poco el coste que se haya un poquito...»
Intervé la Sra. González Casado: «El presupuesto lo tengo aquí, si quiere se lo muestro al finalizar el
Pleno. Vienen todas las actuaciones que se han de hacer. Se solicitaron tres, este fue el que nos
respondió, y el coste total asciende a 2.885,24 euros. Aquí están detalladas las actuaciones que se
hicieron en ese momento.»
4. Prec del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) (registre
d'entrada núm. 006899 de dia 13 de maig de 2015) sobre els plecs per adjudicar els Serveis
Funeraris i temes de mobilitat, que, diu:
1r Consta en l'acta de la sessió del Ple del 10-04-2014 (açò és fa més d'un any) que a la pregunta: “En
referència a la prestació dels serveis funeraris, estan redactats els nous plecs de prescripcions tècniques i
administratives particulars?”, va contestar la regidora de Cementeris: “S'està fent feina”.
També consta en l'acta del Ple del 31-07-2014 que en la meva primera intervenció vaig manifestar: “He
de demanar per què s'està endarrerint tant el procés d'adjudicació dels serveis funeraris, ja que des de
l'equip de govern ens van assegurar que es faria al més ràpid possible...”.
A la qual cosa —a banda de les recurrents excuses sobre la suposada “manca de serveis jurídics” — entre
altres coses, va contestar la regidora de Cementeris: “Jo li vull dir que açò és una de les coses prioritàries
que tenim...”.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM insta la regidora de Cementeris a:
d) Donar compte al Ple de si estan redactats els plecs per a poder adjudicar els serveis funeraris en
què, segons ella, s'estava “fent feina” fa ja més d'un any.
e) Informar el Ple de quan té previst poder adjudicar els serveis funeraris, que segons la regidora
mateixa era una de les “coses prioritàries” que tenia pendents el juliol de l'any passat.
2n En el Ple ordinari del març es van aprovar per unanimitat tots i cada un dels punts d'una moció “en
relació a l'estació d'autobusos i la capçalera de línia del transport públic situada a la plaça de la Pau”, el
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tercer dels quals va quedar definitivament redactat de la manera següent: “Instar l'equip de govern a
eliminar la capçalera de línia de la Plaça de la Pau i a estudiar possibles alternatives a aquesta ubicació
amb projecció de futur”.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM insta la regidora de Mobilitat a:
-

Donar compte al Ple sobre en quin punt es troba la tramitació de l'acord ferm del Ple consistent a
“eliminar la capçalera de línia de la plaça de la Pau”.

-

Informar el Ple de tots i cada un dels passos o de les gestions que des de l'Àrea de Mobilitat han
realitzat per a executar aquest acord ferm del Ple.

-

Informar el Ple quan, d'acord amb el punt tercer de l'acord ferm del Ple, al qual ella mateixa va
votar a favor, té previst la regidora de Mobilitat procedir a “eliminar la capçalera de línia de la
plaça de la Pau”.

Joan Triay portaveu del Grup Municipal d'UPCM”
Part del prec que fa referència als plecs per a l'adjudicació dels serveis funeraris
Intervé el Sr. Triay Lluch que llegeix íntegrament la part primera del prec corresponent als plecs per a
l'adjudicació dels serveis funeraris.
Intervé la Sra. Juaneda Salord: «Els plecs no estan redactats. I el segon punt, mentre no tinguem el
tema de la prohibició de la contractació no podem treure els plecs a concurs. També, com ja li vaig dir les
altres vegades, també tenim que els serveis jurídics també tenen moltes coses, però bé, estan fent, i
supòs que el més aviat possible sortiran.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «El primer manifestar una altra vegada, la nostra estranyesa que no estiguin
redactats, quan el 10 d'abril de l'any passat s'hi estava fent feina, es suposava. Segona, entenc que
mentre no tenguin aclarit el de la prohibició, no puguin fer l'adjudicació, però no entenc que no els
tenguin ni redactats, perquè açò és un tema que, un dia o l'altre, els hi arribarà, i jo crec que el normal
és que els tinguessin redactats, i més si hi estaven fent feina fa un any, i més si el juliol era una cosa
prioritària.»
Part del prec que fa referència a temes de mobilitat.
Intervé el Sr. Triay Lluch que llegeix íntegrament la part segona del prec corresponent a temes de
mobilitat.
Intervé la Sra. Pons Torres: «Avui matí mateix he xerrat amb el Consell, la capçalera de línia va ser
perquè hi havia uns cartells... de fet, era una moció que venia feta del partit socialista, perquè hi havia
uns cartells que no eren correctes. Els vam fer canviar, el dia següent els vam eliminar. La capçalera de
línia sempre ha estat a via perimetral, sempre ho ha estat, encara que me diuen del Consell que, a
vegades, que per motius d'horari regulen allà, però molt poques vegades ja, que han fet inspeccions i
així m'ho han fet saber. Quant a l'estudi, s'està fent l'estudi perquè van dir que fins que l'estació no fos
definitiva s'aniria estudiant. S'està estudiant, s'està fent feina entre el Consell i l'Ajuntament, i quan
estigui ho donarem a conèixer als grups de l'oposició i als veïns.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Bé, primer a jo, la qüestió dels cartells me preocupa poc, perquè el que ja li
vam dir nosaltres, i en el debat que va acompanyar aquesta moció, que la capçalera real no era ni ha
estat mai a la perimetral, fins i tot, la gent que anava amb el bus, ens explicava que quan arribaven a la
plaça de la Pau, un poc abans d'arribar, es deia, pròxima parada plaça la Pau, fin de trayecto, no sé, no
sé que deu voler dir açò. Imagín que fin de trayecto indica a les clares que, efectivament, es tracta d'una
capçalera de línia que s'està emprant, en realitat, com una capçalera de línia. Jo no he pensat mai que
fos una capçalera de línia autoritzada, sinó que ho era en la pràctica. Després dir-li que nosaltres no li
demanam res de l'estació definitiva, ni li hem demanat res de tot açò, no sé si jo no m'he explicat bé,
vostè no m'ha entès bé. Nosaltres li hem explicat que hi ha un acord ferm del ple, aprovat i votat per tots
els 21 membres del consistori, inclosa vostè, i el que diu aquesta moció, no diu res de la perimetral, ni
estació definitiva, ni res, diu: “Instar (la va presentar el grup socialista com he dit jo, però la vam votar
tots nosaltres a favor) l'equip de govern a eliminar la capçalera de línia de la Plaça de la Pau i a estudiar
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possibles alternatives a aquesta ubicació amb projecció de futur”. I nosaltres el que li demanam és
quines gestions concretes a fet per executar aquest acord?, per dur-lo a terme li demanam en quin punt
es troba la tramitació de l'acord ferm, de l'acord d'eliminar la capçalera de línia de la plaça de la Pau i
quan té previst procedir a eliminar la capçalera de línia de la plaça de la Pau. És molt concret el que li
demanam, de l'estació definitiva a la perimetral, no li hem demanat res."
Intervé la Sra. Pons Torres: "Sr. Joan Triay, ja li he dit, avui he xerrat amb el consell i la capçalera de línia
mai s'ha fet a la plaça de la Pau. Si vostès té inspectors millors que els del consell, m'ho digui i els
emprarem, perquè el consell m'ha dit, hem fet inspeccions i la capçalera de línia no és a la plaça de la
Pau, sinó que és a la via perimetral, i allà, a vegades, si que és veritat que per horaris regulen i no van a
via perimetral per tornar perquè després els horaris els hi van malament. Jo ja no sé com li he de dir, que
he d'anar jo a regular els autobusos? Perquè ja és el que em falta."
Intervé el Sr. Triay Lluch: "No, per favor, no vagi a regular els autobusos, perquè ja hi ha prou caos, per
favor, açò li suplic jo i estic segur que tot el poble estarà encantat que vostè no faci res de busos i no
reguli res. S'abstingui totalment de regular res allà mateix, que ja està prou malament. Miri, jo, no és
que tengui cap inspector, és que jo hi ha ciutadans que van en autobús i que me diuen que, realment, la
capçalera efectiva és allà i si ho demana en els veïns me sembla que li podran explicar que la capçalera
efectiva és allà. A més el que van demanar li repetiré, és que s'elimini la capçalera de línia de la plaça de
la Pau, però el que estava molt clar era que es cerques també una alternativa. Dins el context de la
moció quedava clar que del que es tractava era d'altres emplaçaments, de la plaça Sevilla que es va
rallar, etc. I ara açò, resulta que ja amb el colmo de, bé, no vull dir una paraula forta, de la comèdia. El
que han fet és dir que ja no hi ha els cartells, i no sé que, i que allà ja no és capçalera, idò el que
demanàvem era, perquè a més es rallava de la plaça Sevilla, es va rallar en el debat d'estudiar altres
emplaçaments i del que rallàvem era d'una altra cosa, no de què vostè barati un cartell, o que vostè ens
digui la capçalera ara ja no és allà. No és açò, no."
Intervé el Sr. Alcalde:" Trenta segons, Sra. Gomila."
Intervé la Sra. Gomila Lluch: "Només dir-li a la Sra. Juana Mari Pons que jo no vaig haver de menester
inspectors, perquè un dia vaig haver d'agafar l'autobús, me'n vaig anar a internet a l'empresa que d'açò,
i vaig cercar a veure d'on surten? L'inici de la línia plaça de la Pau, el final de la línia plaça de la Pau, i el
vaig anar a agafar a la plaça de la Pau, perquè allà era l'inici de la línia. Per tant, només dir-li que a
l'horari posava açò, tot i que encara que el Sr. Pedro Gener digui que està fart de l'empresa, que
incompleix tot, l'empresa posava exactament açò que allà era l'inici de la línia i que allà era el final de la
línia. Sense inspectors, ni sense veïns que m'ho diguessin, jo mateixa ho vaig poder veure."
Intervé la Sra. Pons Torres: Idò jo mateixa també vaig fer la queixa al consell insular i ho van arreglar en
el sistema informàtic de l'empresa, me sembla."
Intervé el Sr. Triay Lluch: "Tenc un torn si he aixecat la mà."
Intervé el Sr. Alcalde: "Trenta segons, perquè ja ens estem repetint massa amb la mateixa història i no
anam a ningun lloc."
Intervé el Sr. Triay Lluch: "Jo comprenc que vostè el cansa, però jo he de dir el que he de dir, em sap
greu. En deu segons me basta. A nosaltres ens és igual el que es posi damunt ordinadors, i el que es posi
damunt cartells, tothom sap quina és la realitat i tothom sap el que consenteixen la Sra. Juana Mari Pons,
i en el seu cas el consell, si és que és veritat."

12. Preguntes
Preguntes del Grup Municipal del PSM Més per Menorca de dia 11 de maig de 2015 (registre
d'entrada 006720 de dia 11 de maig de 2015) sobre faroles, pàrquing Cala en Turqueta, carril
velo del c/ Alfons 5è, sobre senyal del terra, sobre estat del pressupost 2015, sobre conveni
per instal·lar pistes de petanca, sobre quiosc des Born, sobre zona B-8, que copiades literalment,
diuen:
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PREGUNTES SOBRE FAROLES MIRADOR DES BORN
12.2.1 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: A diferents plens, hem anat demanant per les dues faroles del
mirador de la plaça des Born, a dia d'avui, si no m'hi he fixat malament, encara no estan col·locades, i és
per açò que demanam a l'equip de govern o al regidor responsable, si ja tenim el material aquí per
poder col·locar aquestes dues faroles?
Respon el Sr. Gener Pons: "Sí, ja són aquí."
12.2.2 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: És correcte per a la seva instal·lació?, perquè l'altra vegada
no havia arribat bé.
Respon el Sr. Gener Pons: Segons els tècnics, sí.
12.2.3 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Per quin motiu no estan posades a dia d'avui?
Respon el Sr. Gener Pons: Van arribar fa un poc més d'una setmana i quan puguem les posarem.
PREGUNTES SOBRE APARCAMENT CALA EN TURQUETA
12.2.4 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Després de dos estius de funcionament d'un aparcament sense
llicència a prop de la platja de cala en Turqueta, després d'una segona visita per part de l'inspector
d'obres, la primera el 9 d'agost de 2013, i la segona el 24 de juliol de 2014; després que els serveis
jurídics d'aquest ajuntament emetin informe amb data 2 de juliol de 2014 i després que amb data 5
d'agost de 2014 s'emetés resolució per incoar expedient per restaurar a la legalitat urbanística, és per
açò que demanam a l'equip de govern o al regidor responsable, Es va ordenar la immediata
suspensió de l'ús de l'aparcament, tal i com demanava l'informe dels serveis jurídics.?
Respon el Sr. Alcalde: Es va obrir el corresponent expedient de disciplina urbanística que és el número
66/13.
Intervé el Sr. Mascaró Marqués: Però es va ordenar la immediata suspensió o no?
Intervé el Sr. Alcalde: Si vostè sabés que és un expedient de disciplina urbanística, sabria que quan es fa
el decret, se li ordena la suspensió i se li dóna un termini per poder demanar la legalització.
Intervé el Sr. Mascaró Marqués: Per tant, ho va fer.
12.2.5 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Es van posar les multes que imposa la llei en cas de
desobediència de l'ordre de suspensió?
Respon el Sr. Alcalde: No.
12.2.6 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Es va requerir que demanés l'oportuna llicència
municipal?
Respon el Sr. Alcalde: Sí.
12.2.7 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Es van iniciar els expedients sancionadors contra les
persones promotores, propietaris i director tècnic de l'obra en qüestió?
Respon el Sr. Alcalde: No. Primer s'ha de resoldre l'expedient de la restitució de la legalitat abans de
poder obrir l'expedient sancionador.
12.2.8 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Si aquest estiu entra en funcionament dit aparcament, a
dia d'avui reuneix tots els requisits que demana la llei, per resumir, legalment avui pot estar
obert?
Respon el Sr. Alcalde: No.
PREGUNTES SOBRE EL CARRIL VELO CARRER ALFONS Vè
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12.2.9 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: En relació al carril velo del carrer Alfons Vè, que es troba tallat
entre la rotonda del centre de salut del canal salat i la sala multifuncional. Després de vàries reunions de
l'equip de govern i l'oposició, quan tractàvem el tema de les obres per presentar al CIME pel PIC del
2015, ens van passar per correu electrònic, el dia 2 de març del 2015, la propuesta/proyecto (una foto
amb un carril dibuixa) del tècnic de mobilitat. A dia d'avui dit carril velo, segueix sense connectar. Es va
comentar que s'estudiaria la possibilitat de millorar la vorera d'accés al centre de Salut. Per açò
demanam a l'equip de govern o regidor responsable: En quin estat es troba aquest projecte de carril
velo i millora de vorera?
Respon la Sra. Pons Torres: Me permetrà dir que sí que hi està tallat, el van deixar vostès talla en el carril
velo. Però sí, esperam les obres de la fibra òptica, i es durà a terme dit projecte? Si, perquè es farà
després que es finalitzin les obres de la fibra òptica que estan fent ara en aquests moments.
Intervé el Sr. Mascaró Marqués: les altres [preguntes], ja me queden contestades.
12.2.10 Es durà a terme dit projecte?
12.2.11 Quan es pensa fer?
PREGUNTES SOBRE SENYAL AL TERRA
12.2.12 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: En relació al senyal que es trobava al terra el dia 6 d'abril de
2015 i que vaig avisar per whatsapp al regidor de serveis generals, al ple del mateix mes vaig demanar-li
el mateix, dient que si no es podia posar, almenys que es retirés fins que es pogués posar. A dia d'avui
segueix sense posar. Per açò demanam a l'equip de govern o regidor responsable: Es posarà al seu lloc
dit senyal?
Respon la Sra. Pons Torres: Sí, es va anar a retirar l'altre dia i prest es posarà. Hi va haver una confusió
entre les àrees de si ho feia un tècnic o un altre i no hi van anar a cercar-la ni un ni l'altre, per tant, vaig
ordenar l'altre dia que hi anassin, ja està llevada i la tornaran a posar.
12.2.13 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Quan es pensa fer?
Respon la Sra. Pons Torres: Breument, ara estan pintant el vespre.
Intervé el Sr. Mascaró Marqués: Quinze dies?
Intervé la Sra. Pons Torres: No, una setmana. És que ara sembla que acaba el món. Venen eleccions i
sembla que acaba el món. Es farà.
Intervé el Sr. Mascaró Marqués: No, no acaba el món, simplement, crec que un senyal de dia 6 d'abril,
avui estem a dia 14 de maig que encara estigui en terra.
Intervé el Sr. Alcalde: Per favor Sr. Mascaró s'atengui a les preguntes que té presentades
Intervé el Sr. Mascaró Marqués: Contest a les respostes també que m'estan fent
PREGUNTES SOBRE ESTAT PRESSUPOSTS 2015
12.2.14 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Com que la legislatura està a punt d'acabar i és important
saber en quin estat està el pressupost del 2015 i així el proper equip de govern ja tindrà una idea del que
es pot trobar. Per açò demanam a l'equip de govern o al regidor responsable: Ens podrien donar per
escrit una relació de la despesa duta a terme per cada àrea a dia d'avui?
Respon la Sra. Marquès Taltavull: Efectivament, i en aras de la màxima transparència, els hi facilitarem
ara mateix i voldria que així constés en acta, una relació de la despesa duta a terme per cada àrea, en
data 12 de maig del 2015 i una relació del pressupost disponible, detallat per cada àrea. També voldria
afegir que el proper equip de govern, no es trobarà com ens vam trobar nosaltres, un calaix ple de
factures per un valor de cinc milions i pico d'euros, que nosaltres sí que hem assumit i pagat,
evidentment, per manament del Montoro, açò és cert, i també és cert que no tot era de l'equip anterior,
però l'obligació si era del consistori, independentment de qui governés. Per tant, i ja que és el darrer
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plenari i aquesta legislatura el tema econòmic ha estat molt important, a partir del 24 de maig, a veure si
tots tenim la lliçó apresa i tenim seny i prudència a l'hora de gastar els doblers que són de tots i seguim
el camí de fer les coses en transparència. Hauríem d'estar satisfets perquè entre tots els membres
d'aquest consistori ens podem congratular d'haver rebut un reconeixement, que s'ha fet en aquest
ajuntament des del Centro de Enseñanza Superior Alberta Gimenez, que revela que només 4 dels 22
ajuntaments amb més de 10.000 habitants aproven per transparència: Palma, Ciutadella, Maó i Eivissa.
Entre tots hem millorat el disseny de la pàgina web, que es va consensuar, en el seu dia, amb tots els
partits polítics, i hem anat afegint també, per una proposta de l'oposició. Mocions i també propostes de
l'equip de govern i aquest reconeixement ens implica a tots, encara que hi ha un marge de millora que
s'ha d'aclarir, però anam per bon camí.
Intervé el Sr. Mascaró Marqués: Bé, en l'extensa exposició que tampoc m'ha contestat tot, però bé, en
don per agraït que ens doni la còpia aquesta per escrit i el pressupost també. Seguiré amb la següent
pregunta.
PREGUNTES SOBRE EL CONVENI PISTES DE PETANCA
12.2.15 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: A la junta de govern del dia 29 d'abril de 2015, venia una
proposta, la nombre 42 que diu: "proposta de ratificació de la resolució de turisme núm. 6/2006,
mitjançant la qual es va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'empresa
Vacances Menorca Resort, per a la instal·lació a la xona verda de sa Caleta de dues pistes de petanca.
Exp. 13344/14. Consultat l'expedient en qüestió i tenint còpia del conveni de col·laboració, demanam a
l'equip de govern o al regidor responsable: Per quin motiu al cinquè punt es posa a la durada del
conveni de col·laboració el temps de 10 anys?
Respon el Sr. Gener Pons: Hem considerat que és un temps raonable amb la inversió que hem fet en
benefici del Ajuntament.
12.2.16 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: S'ha duit a terme el punt sisè del conveni?
Respon el Sr. Gener Pons: Sí, es va visitar amb un tècnic, jo també personalment amb el gerent de
l'empresa, i vam delimitar la zona en què s'actuaria.
12.2.17 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Quan s'hi va anar?
Respon el Sr. Gener Pons: Abans de firmar i abans ...[no s'escolta]
12.2.18 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Que podem saber la data?
Respon el Sr. Gener Pons: La data que es va firmar li passaré per escrit perquè no ho he pogut
comprovar.
12.2.19 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: És que hi ha una altra pregunta, en quina data es va firmar
el conveni? Perquè jo tenc aquí la còpia del conveni, està firmat i no hi ha data. Me sembla un poc
surrealista que es firmin convenis en la data en blanc.
Respon el Sr. Gener Pons: Li passaré per escrit la data en què es va firmar.
Intervé el Sr. Mascaró Marquès: perdoni, és que jo el conveni el tenc, no m'ha de passar res per escrit. El
conveni el tenc, però sense data.
Intervé el Sr. Gener Pons: Jo també el tenc en el conveni, hi manca la data, però la data es pot
comprovar amb l'agenda que es va firmar aquell conveni
Intervé el Sr. Mascaró Marquès: Jo no sé si la secretaria aquí...
Intervé el Sr. Gener Pons: Hi ha una errada amb aquest conveni, sí. Hi falta la data.
PREGUNTES SOBRE EL QUIOSC DEL BORN
12.2.20 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Fa més

d'un any la regidora d'hisenda va manifestar en
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aquest plenari que confiava que per Sant Joan, era el del 2014, podria fer un gin amb llimonada al quiosc
del Born amb una altre concessionari. Ha passat un any i ja només i queda un mes per Sant Joan. Per
açò demanam a l'equip de govern o al regidor responsable: Els membres del nou consistori podran
fer un gin amb llimonada per Sant Joan al quiosc del Born amb un altre concessionari?
12.2.21 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Pot explicar al plenari com està el tema de la concessió
del quiosc des Born?
12.2.22 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Pot explicar detalladament tot el que ha fet en l'últim
any per solucionar aquest tema?
Respon la Sra. Marqués Taltavull: Ja m'agradaria, ja. Aquesta expressió va ser emprada, esper que
s'entengui així, perquè així vaig voler expressar-ho, que desitjava i volia celeritat en la resolució d'un
tema que suposava un greu perjudici a les arques municipals. Efectivament, i per la meva inexperiència
no contava, i com ha estat el quiosc del Born, no vaig preveure totes les maniobres legals possibles que
el concessionari faria, per aferrar-se de totes les maneres que estassin al seu abast, per tal d'evitar el
seu llançament de la concessió. El que sí puc afirmar és que des d'aquest equip de govern no es va
intentar mai donar-li en aquest concessionari un tracte diferenciat al de la resta de concessionaris que es
puguin tenir per part de l'Ajuntament. I es va reclamar el deute i se li va donar audiència, per tal de
conèixer quina era la seva situació, i recordar-li que tenia una obligació, la de pagar el deute que hi
havia, i que si no es feia, s'actuaria de manera que es resolgués aquesta situació. Constat amb açò la
indefensió que com administració, en els casos que els concessionaris s'aprofiten descaradament de la
lentitud de l'aplicació de la justícia. Li contestaré totes les preguntes i així entendrà un poc. La pregunta,
pens, tindria dos camps d'acció, si ens referim a la segona pregunta : Pot explicar al Plenari com està
el tema de la concessió del quiosc des Born?, per una banda hi hauria un tema que seria és de la
preparació dels plecs nous amb vista a treure una nova concessió. A la segona quinzena d'agost jo record
que vaig sol·licitar a tots els grups polítics de l'oposició aportacions en els nous plecs i per açò se'ls hi va
passar a tots els antics per tal que no es tornassin a donar confusions envers diferents temes que havien
afectat aquesta concessió; i per altra banda, seria posar-los damunt la taula, explicar-los, en quin punt
estan ara els contenciosos que giren en torn aquest tema, perquè n'hi ha uns quants. Com que és un
tema molt dens, jo els emplaçaria a què juntament, amb la secretària de l'Ajuntament es pogués revisar
a fons els diferents contenciosos que es tenen, però sí li vull dir que, en data de demà divendres 15 de
maig, es complirà un termini que ens possibilita, a partit de demà, com ja li dic, signar ja la resolució, per
donar l'ordre en el concessionari, per tal que abandoni l'equipament, i procedir al seu llançament, per tal
que dins la setmana que ve ens entregui les claus. El deute que se li demana en data 27 de juliol de 2014
és de 213.564,53 euros. No serà possible que d'aquí a Sant Joan es pugui fer un nou concurs que
possibiliti que hi hagi inquilins nous per Sant Joan, perquè han estat diferents contenciosos, diferents
mesures cautelars, recursos, apel·lacions que no ha fet possible que açò es fes abans. Açò el decret de
resolució, referent en aquest tema té data, i és la de demà, pel motiu que li he dit. Sí que tenim
documentació que està en el seu abast, on s'expliquen tots i cada un dels contenciosos. N'hi ha un, pel
tema de la reducció del cànon de la terrassa que demanen. N'hi ha un altre, pel tema de la resolució del
contracte a través de la Junta de Govern. Li pot seqüenciar un poc les diferents accions que s'han fet
durant l'any 2014 envers aquest tema i la seqüenciació serà aquesta: entre 20 i 22 d'agost, pel que fa els
plecs, vaig rebre les aportacions dels diferents partits polítics, no? A modus d'extracte dia 21 de febrer de
2014 es va fer una resolució d'alcaldia nombre 36, contra la qual, el 23 d'abril el concessionari va
presentar un recurs contenciós. Dia 2 de juliol de 2014 es va contractar, específicament, a un advocat per
tal de donar cobertura legal als diferents procediments sobre el quiosc del Born. Dia 23 de juliol es va
estimar parcialment la sol·licitud del concessionari feta el 23 d'abril, i es suspèn el punt quart d'aquesta
resolució 36 que s'havia fet en dat 21 de febrer. A partir d'aquí les accions legals de defensa dels
interessos legítims de l'Ajuntament s'han anat succeint amb els consegüents recursos, apel·lacions, per
part del concessionari, no només per la via administrativa, sinó per la via del jutjat mercantil, amb la qual
també ens van personar en previsió de futurs aconteixements. Els documents a consultar són diferents,
són autos, sentències, desestimacions de recursos, resolucions de governació i, el que finalment, farà
possible el que demà es pugui firmar aquest decret és un auto estimant la inadmissibilitat del recurs
109/2014 Xauxa Restaurant versus Ajuntament de Ciutadella, que amb aquest darrer auto és molt
important, ja que duu data del 10 d'abril del 2015, i fa que el termini per fer efectiu que ve recollit allà
finalitzi demà dia 15 de maig i es pugui fer aquesta resolució finalment.
Intervé el Sr. Mascaró Marqués: Les altres preguntes s'han donat per contestades. Vull dir que ja
arribarem a Secretaria per veure... i que ens acabin d'explicar.
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12.2.23 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: En data 7 de novembre de 2013, vàrem entrar instància,
demanant sobre el tema de l'expedient obert a l'anomenada zona B8 de Ciutadella, després de més d'un
any, de no rebre-ho, perquè s'havia perdut, va ser un cúmul de despropòsits, se'ns va entregar, el que
ens sembla que és una part de la documentació. Per açò demanam a l'equip de govern o regidor
responsable: Ens podrien dir en quin estat es troba l'expedient?
Respon el Sr. Alcalde: En primer lloc dir-li que no hi ha cap expedient obert a la zona anomenada B8, hi
ha un expedient obert a dues empreses i una persona física que tenen béns a la zona B8, no és
exactament el mateix. En quina fase es troba? Idò ara es troba en fase de conclusions, el procés de litigi
que tenim amb aquesta gent.
12.2.24 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Per tant, segueix obert aquest expedient?
Respon el Sr. Alcalde: Si està en fase de conclusions, és perquè està obert.
12.2.25 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: Per tant, no ha caducat?
Respon el Sr. Alcalde: Està obert, se suposa que no ha caducat.
12.2.26 Pregunta el Sr. Mascaró Marqués: S'ha realitzat alguna gestió, per solucionar els
problemes i poder resoldre dit expedient?
Respon el Sr. Alcalde: S'han anat atenent totes les fases d'aquest procés de litigi que tenim amb aquesta
gent i per intentar poder accelerar una mica més el tema, dia 5 d'aquest mes de maig vam fer una
resolució, per interposar un procediment ordinari amb matèria d'incompliment d'obligacions contractuals,
per veure si se pot alleugerar, d'alguna manera, els tràmits i aconseguim que aquestes dues empreses i
aquesta persona física compleixin amb la seva part de les seves obligacions.
Preguntes del Grup Municipal Socialista (PSOE) de dia 12 de maig de 2015 (registre d'entrada
006875 de dia 13 de maig de 2015) sobre Centre Municipal d'Arts Plàstiques
Intervé el Sr. Moll Massanet: Me permetrà el Sr. Batle, si no li sap greu, ja que som el darrer que faig
preguntes, si me permetria agrair al Sr. Batle i a tots els regidors, a la secretària i a l'interventor i al
porter aquests quatre anys que hem compartit aquí, i on s'han donat sempre, de cara a jo, mostres de
respecte. Agrair-los.
12.3.1 Per tal de fer seguiment del contracte administratiu especial de prestació de l'administració i
docència del Centre Municipal d'Arts Plàstiques i Visuals, demanam: Quins són els tallers anuals que
s'estan fent a dia d'avui?
Respon la Sra. Pons Sabater: Bé, Sr. Moll, com que les preguntes m'han arribat avui de matí, no hem
tingut temps d'arreplegar tota la informació i, si no li sap greu, els hi passaré per escrit a les respostes.
La resta de preguntes que es van presentar són:
12.3.2 Quants alumnes hi ha matriculats a cadascun d'aquests tallers?
12.3.3 Quina titulació tenen els diferents professors que imparteixen cadascun d'aquests tallers?
12.3.4 Quina és l'aportació trimestral de l'Ajuntament al Centre Municipal d'Arts Plàstiques?
Intervé el Sr. Moll Massanet: Finalment agrair que acabat també el darrer plenari amb un triple A: Moció,
prec i pregunta. Gràcies.
Intervé el Sr. Batle: Aquest el darrer punt de l'ordre del dia, amb la qual cosa donam per conclòs aquest
ple. Aixecam la sessió. Agraïm a tots els que ens han vengut a visitar avui, a escoltar-nos. Aquest és el
darrer Ple ordinari d'aquesta legislatura, n'hi haurà un d'extraordinari per aprovar les actes. Agrair a tots
els membres d'aquest consistori la feina que han fet pel poble i esperant que els que repeteixen, que n'hi
ha bastants, que segueixin amb aquesta labor de fer feina per Ciutadella i per tot. Moltes gràcies a tots.
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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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