Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2015
Caràcter: extraordinari
Dia: 10 de juliol de 2015
Hora: de 19 a 19.42 h, en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta : Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

1r tinent d'alcaldessa:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d'alcaldessa:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcaldessa:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Juan Andrés García Corro
Sra. Carolina Cerdà Pons
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sra. Georgina Dávila Buriello
Sr. Joan Josep Pons Anglada
Sra. Ana María Bagur López (IND)
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Rita María Lorente Taltavull (IND)
Sra. Nuria Torrent Pallicer (IND)
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. Antonio Florit Pons

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

Secretària accidental:
Interventor:

Sra. Ester Allès Coll
Sr. Joan León Vivó

Absents
Hi assisteixen tots.
Ordre del dia
1. Comunicacions d'Alcaldia.
2. Proposta d'aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple (exp. 2015/005920).
3. Proposta d'aprovació de la creació, composició i periodicitat de les comissions
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informatives permanents (exp. 2015/005921).
4. Proposta d'aprovació de les retribucions econòmiques, els drets de concurrència
efectiva a sessions d'òrgans col·legiats, indemnitzacions dels membres de la
corporació i aportacions a grups polítics (exp. 2015/005922).
Desenvolupament de la sessió i acords
1. COMUNICACIONS D'ALCALDIA
1.1. Escrit del PSM Més per Menorca de dia 19 de juny de 2015 (registre d'entrada 009051
de dia 19 de juny de 2015)
La secretària comunica que l'escrit del grup PSM, presentat per la Sra. Gomila Lluch, notifica
la constitució del grup PSM i nomena com a portaveu del grup al Sr. Josep Juaneda
Mercadal.
1.2. Escrit de Gent x Ciutadella de dia 18 de juny de 2015 (registre d'entrada 009041 de dia
18 de juny de 2015)
La secretària comunica que l'escrit, presentat per la Sra. Natividad Benejam, Sergi Servera i
Georgina Dávila, notifica la constitució del grup i nomena com a portaveu del grup al Sr. Sergi
Servera.
1.3. Escrit del PSOE (registre d'entrada 009084 de dia 19 de juny de 2015)
La secretària comunica que l'escrit de l'agrupació local PSOE de Ciutadella, notifica la
constitució del grup i nomena com a portaveu del grup a la Sra. Noemí Camps Villalonga.
1.4. Escrit d'UPCM (registre d'entrada 009425 de dia 1 de juliol de 2015)
La secretària comunica que l'escrit del grup UPCM, notifica la constitució del grup i nomena
com a portaveu del grup al Sr. Juan Triay Lluch
1.5. Escrit del PP de dia 18 de juny de 2015 (registre d'entrada 009076 de dia 19 de juny de
2015)
La secretària comunica que l'escrit del grup Partit Popular, notifica la constitució del grup i
nomena com a portaveu del grup al Sr. Joan Josep Pons Anglada i la seva substituta seria la
Sra. Anna Maria Bagur.
1.6. «RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 000131 DE 2015
D’acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Reial decret
legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, i el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
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RESOLC:
PRIMER: Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local, en virtut de l'article 23 de
la Llei 7/1985, i els articles 41 i 52 de l'RD 2568/1986, els regidors següents:
SR. JOSEP JUANEDA MERCADAL
SR. ORIOL BARADAD BALDOMÀ
SRA. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA
SR. JOAN SALORD JUSTO
SRA. NATIVIDAD BENEJAM BAGUR
SR. SERGI SERVERA MORENO
SEGON: D’acord amb el que estableix l’article 82 del Reglament orgànic municipal, establir
com a dia de celebració de les sessions de la Junta de Govern el dimecres de cada setmana,
a les 9.30 hores.
TERCER: Nomenar, d'entre els membres de la Junta de Govern Local i per ordre de
nomenament, com a tinents d’alcalde, en compliment del que estableixen l'article 23 de la
Llei 7/1985, el 22 de l'RDL 781/1986, i els articles 41 i 46 de l'RD 2568/1986, els regidors
següents:
SR. JOSEP JUANEDA MERCADAL, primer tinent d’alcaldessa.
SRA. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, segona tinenta d’alcaldessa.
SRA. NATIVIDAD BENEJAM BAGUR, tercera tinenta d’alcaldessa.
QUART: Notificar personalment aquesta resolució als regidors i a les regidores designats,
publicar-la en el BOIB i donar-ne compte en la primera sessió del Ple municipal que se
celebri.
CINQUÈ: Deixar sense efecte les resolucions que sobre aquestes matèries havia dictat
l’anterior Alcaldia.
L'alcaldessa
Joana Maria Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 6 de juliol de 2015»
1.7. «RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000133 DE 2015
D’acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Reial decret
legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, i el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals;
RESOLC:
PRIMER.- Estructurar l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament en quatre
àrees, en virtut del que s’estableix en la Disposició addicional quarta de l’RD 2568/1986, i
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delegar el coneixement previ, la preparació dels acords, i la resolució dels assumptes que
s’especifiquen en els regidors i les regidores següents, en compliment del que s’estableix a
l’article 23 de la Llei 7/1985 i el Reglament orgànic municipal (articles 90 i 91 en relació al
38).
ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
Serveis Econòmics: Hisenda i Recaptació de tributs, i Compres.
Serveis Jurídics: Contractació i altres serveis.
Recursos Humans.
Seguretat Ciutadana: Policia, Protecció Civil, circulació, parquímetres, multes de
trànsit.
Atenció Ciutadana: OAC, Inspecció, Consum.
Disciplina Governativa: compliment i seguiment de les ordenances.
Noves Tecnologies i Informàtica.
Comunicació i Transparència.

•
•
•
•
•
•
•
•

Al regidor Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH: dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers en relació a HISENDA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS.
Al regidor Sr. JOAN SALORD JUSTO: dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers en relació a COMPRES I CONTRACTACIÓ, i RECURSOS
HUMANS (excepte quant a aquells assumptes la resolució dels qual hagi estat delegada per
aquesta batlia en la Junta de Govern Municipal).
Al regidor Sr. ORIOL BARADAD BALDOMÀ: dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers en relació a PROTECCIÓ CIVIL, CIRCULACIÓ,
PARQUÍMETRES, MULTES DE TRÀNSIT, i
LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS
RELACIONADES AMB AQUESTES MATÈRIES (GUALS, TARGETES VERDES, ETC).
Al regidor Sr. SERGI SERVERA MORENO: les facultats de dirigir, gestionar i resoldre en
temes d’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC, INSPECCIÓ, CONSUM), NOVES TECNOLOGIES I
INFORMÀTICA, I COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA.
A la regidora Sra. MARTA MARQUÉS SEGUÍ: les facultats de dirigir, gestionar i resoldre en
matèria de DISCIPLINA GOVERNATIVA, COMPLIMENT I SEGUIMENT D’ORDENANCES,
LLICÈNCIES I/O PERMISOS D'ACTIVITAT I D'OBERTURA, I TOTES LES RELACIONADES
AMB AQUESTES MATÈRIES (TENDALS, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB
MERCADERIES, PER OBRES, ETC).
ÀREA DE TERRITORI I ENTORN
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
•
•
•

Ordenament de la Ciutat: Disciplina Urbanística, Obres majors i menors, PGOU
Manteniment i Millora de la Via Pública: Brigada, Planificació d’obra pública.
Manteniment i millora d'edificis: reorganització de la Brigada, Planificació d’obra
d’edificis.
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•
•
•

Serveis Urbans: Cementeri, Escorxador, Canera, Servei d'Aigües, Recollida de Fems
i Neteja Viària.
Medi Ambient: PAES, Consorci de Residus i Energia.
Patrimoni.

Al regidor Sr. ORIOL BARADAD BALDOMÀ: les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers en relació a LLICÈNCIES D’OBRES
MENORS, DE PRIMERA OCUPACIÓ I CANVIS DE CONTRACTISTES, CONSORCI DE
RESIDUS I ENERGIA.
Al regidor Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH: les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant
actes administratius que afectin tercers en temes de MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA
PÚBLICA.
Al regidor Sr. JUAN GARCÍA CORRO: les facultats de dirigir, gestionar i resoldre en matèria
de MANTENIMENT I MILLORA D'EDIFICIS, i CANERA.
Al regidor Sr. JOAN SALORD JUSTO: les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant
actes administratius en les següents matèries: CEMENTERI, ESCORXADOR, RECOLLIDA
DE FEMS I NETEJA.
A la segona tinenta d'alcaldessa, Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA: les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en temes de SERVEI
D'AIGÜES.
A la regidora Sra. MARTA MARQUÈS SEGUÍ: les facultats de dirigir, gestionar i resoldre en
matèria de MEDI AMBIENT.
Al primer tinent d'alcalde, Sr. JOSEP JUANEDA MERCADAL: les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers els assumptes
relacionats amb PATRIMONI.
AREA SOCIOEDUCATIVA
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
•
•
•
•
•
•
•

Atenció Social: Serveis Socials i Patronat Municipal de l'Hospital.
Educació i Convivència: programes educatius i Patronat Municipal d'Escoles Infantils
Cultura.
Esports: esport escolar, Eduquem amb l'Esport, instal·lacions esportives.
Promoció Sociocultural/ Joventut.
Cooperació i Igualtat.
Projecte de Ciutat i Participació Ciutadana.

A la regidora Sra. CAROLINA CERDÀ PONS: les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius en les matèries relatives a SERVEIS SOCIALS, PATRONAT
MUNICIPAL DE L'HOSPITAL, I COOPERACIÓ I IGUALTAT.
A la tercera tinenta d'alcaldessa, Sra. NATIVIDAD BENEJAM BAGUR: les facultats de dirigir,
5

gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en les matèries
d’EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA, PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I JOVENTUT.
Al primer tinent d'alcalde, Sr. JOSEP JUANEDA MERCADAL: les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers els assumptes
relacionats amb CULTURA, i ESPORTS.
A la segona tinenta d'alcaldessa, Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, a la regidora Sra.
LAURA ANGLADA SEARA i al regidor Sr. SERGIO SERVERA MORENO: les facultats
compartides de dirigir i gestionar el PROJECTE DE CIUTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
AREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
- Turisme.
- Planificació Cultural i Esportiva.
- Festes.
- Formació i Ocupació.
- Comerç, Fires i Mercats.
Al primer tinent d'alcalde, Sr. JOSEP JUANEDA MERCADAL: les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers els assumptes
relacionats amb FESTES.
A la segona tinenta d'alcaldessa, Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA: les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en temes de
TURISME, FORMACIÓ I OCUPACIÓ, COMERÇ, FIRES I MERCATS.
Al primer tinent d'alcalde i a la segona tinenta d'alcaldessa: les facultats compartides de
dirigir i gestionar PLANIFICACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA.
SEGON.- Per a l’eficàcia d’aquestes delegacions en serà necessària l’acceptació expressa
pel delegat. Aquest decret es publicarà en el BOIB, d’acord amb l’article 44 del ROF, i se’n
donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se celebri.
TERCER.- L’Alcaldia es reserva l’exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés de
revocació d’aquestes, en aquells casos que s’estimin urgents per l’Alcaldia.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 07/07/2015”
1.8. «RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 000137 DE 2015
«Tenint en compte que l’Alcaldia, en virtut de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i les normes concordants, té la possibilitat de delegar
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l’exercici de les seves atribucions, manco les enumerades en l'apartat 3 d'aquest article com
ara les de convocar i presidir les sessions de Ple i de Junta de Govern i les numerades als
apartats a), e), j), k), l) i m) del núm. 1 d’aquest article;
Tenint en compte l’article 23.2 b) i el 23.4 de la Llei 7/1985, el Text refós 781/1986, de 18
d'abril, de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (art. 24) i el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (art. 41), aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre;
RESOLC:
PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern les competències resolutives sobre les matèries
següents:
A.- En matèria de Personal:
a) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
b) Aprovar les bases de les proves per a seleccionar el personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball.
c) Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
B.- En matèria d’Hisenda Local o matèria econòmica:
Contractacions
a) -- Les contractacions i concessions de tota classe quan l’import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6 milions d'euros; incloses les de
caràcter plurianual quan la durada no sigui superior a quatre anys i l'import acumulat de totes
les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
b)-- Revisió dels preus dels contractes i imposició de sancions relacionades amb aquests.
c)—Aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en els pressupostos.
Patrimonials
a)-- L'adquisició de béns i de drets subjectes a la legislació patrimonial quan el valor no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 d'euros, així com
l'alienació del patrimoni que no superi ni el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits
següents:
•
•

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals
no es trobi prevista en el pressupost.

Tresoreria i pressupost
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a) --L’autorització, la disposició i el reconeixement d’obligacions superiors a 6.000 euros i dins
dels límits de competència de l’Alcaldia d’acord amb el pressupost aprovat, la resolució de
recursos, i la devolució d’avals.
b)--Dictar els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs locals i dels preus públics, i resoldre els
recursos de reposició que davant aquests interposin les persones interessades. Imposició de
sancions tributàries. Quan les liquidacions hagin de practicar-se com a conseqüència d’actes
administratius, la competència sobre els quals no hagi estat delegada a la Junta de Govern,
la competència per aprovar les esmentades liquidacions correspondrà a l’Alcaldia o a qui
aquesta hagi delegat la competència per dictar l’acte administratiu quan origini la pràctica de
la liquidació.
c) --Aprovació de factures i certificacions d’obra que corresponguin a actuacions exercides
per la Junta de Govern en virtut de competència delegada.
d)--Liquidació del pressupost.
e)-- El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal
aprovat, autoritzar i disposar despeses dintre dels límits de la seva competència, reconèixer
obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això
d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
f) Aprovar els padrons o les liquidacions fiscals que no estiguin atribuïts al Ple o a altres
òrgans municipals.
C.- En matèria de subvencions i ajuts:
a) Atorgament de subvencions d’acord amb la normativa vigent i amb càrrec a les
consignacions pressupostàries.
b) Aprovar les bases d'atorgament de subvencions quan escaigui.
c) Acceptar subvencions atorgades a l'Ajuntament quan la seva acceptació no correspongui
al Ple Municipal.
D.- En matèria d’Urbanisme:
a) Emissió d’informe municipal en matèria urbanística quan sigui requerit per altres
organismes i administracions.
b) Imposició de sancions i restitució de la legalitat urbanística.
c) Llicències urbanístiques d’obres amb projectes.
d) Aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuït al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i els
projectes d’urbanització.
E.- En matèria de convenis:
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a) L'aprovació de convenis i protocols amb persones físiques o jurídiques de dret privat, tret
de l'aprovació d'aquells als quals la legislació vigent els atribueixi al Ple de l'Ajuntament
SEGON.- La delegació s’entén efectuada tant en relació a l’adopció d’acords administratius
definitius com en tot allò que fa referència a la resolució de recursos administratius de
reposició que s’interposin contra aquells.
TERCER.- L’Alcaldia es reserva l’exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés de
revocació d’aquestes, per a aquells casos que s’estimin urgents per part de l’Alcaldia.
Aquest decret haurà de ser publicat en el BOIB, conformement a l’article 44 del ROF, i se’n
donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
QUART.- Queden derogades les anteriors resolucions d’Alcaldia en relació a les delegacions
de competències.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 10/07/2015»
Els presents acorden restar-ne assabentats.
La Secretària far avinent que les resolucions d'alcaldia que formen part també de les
comunicacions d'alcaldia són la 000131 de data 6 de juliol de 2015, referent al nomenament
dels membres de la Junta de Govern; la 000133 de data 7 de juliol de 2015, referent a
l'estructuració dels serveis administratius de l'Ajuntament i la 000137 de data 10 de juliol de
2015, referent a les delegacions de competències a la Junta de Govern.
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE (EXP.
2015/005920).
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 6 de juliol de 2015, que, copiada literalment,
diu:
«Atès el disposat en l'art. 80.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears (LMRLIB), l'Ajuntament en Ple ha de celebrar sessió ordinària com a
mínim una vegada cada mes en els municipis de més de 20.000 habitants;
Atès el disposat en els articles 38 del ROF, i 33, lletra a), del Reglament orgànic municipal:
“Dintre dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'alcalde convocarà
sessió o sessions extraordinàries a fi d'acordar la periodicitat de sessions del Ple de
l'Ajuntament.”;
Aquesta alcaldia proposa que el Ple de l’Ajuntament acordi:
PRIMER.- Celebrar sessions ordinàries del Ple a les 19 hores del segon dijous de cada mes.
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SEGON.- Així mateix, que el mes d’agost no se celebri sessió ordinària, a causa del règim
generalitzat de vacances en què es trobarà l’Ajuntament”.
Açò no obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
L'alcaldessa deixa palès que, tal com es va a acordar a la junta de portaveus, les sessions
ordinàries de plenari se celebraran el tercer dijous de cada mes a les 19,00 hores, per tal de
tenir una setmana entre comissions i ple i que les comissions siguin dins el mateix mes que
el ple, al mateix temps que comunica que el mes d'agost no se celebrarà sessió ordinària tot
tenint en compte el règim generalitzat de vacances en què es troba l'Ajuntament.
Acord
Es passa la proposta esmenada a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ, COMPOSICIÓ I PERIODICITAT DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS (EXP. 2015/005921).
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 7 de juliol de 2015, que, copiada literalment,
diu:
«Atès que, d’acord amb l’article 33è del Reglament orgànic municipal, el Ple de la Corporació
ha de resoldre sobre la creació i la composició de les comissions informatives permanents;
Atès el contingut de l’art. 125 del ROF sobre les regles a seguir en la determinació de la
composició de les comissions informatives;
Atesa l'organització municipal actual basada en quatre àrees, aquesta alcaldia, amb el
consens del seu equip de govern, proposa la creació de les comissions informatives
permanents següents, integrades per 7 membres: 4 de l'equip de govern (2 del PSM Més
per Menorca, 1 del PSOE, i 1 de GXC), 2 del grup PP, i 1 del grup UPCM, i respectar així la
proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics en el Ple;
Per tot l'exposat,
PROPÓS:
PRIMER.- Crear les quatre comissions informatives permanents següents:
1.
2.
3.
4.

D'ORGANITZACIÓ I DE SEGURETAT
DE TERRITORI I D'ENTORN
SOCIOEDUCATIVA
DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

SEGON.- Aprovar la composició de cadascuna d’aquestes d’acord amb les relacions
comunicades pels portaveus dels grups municipals, i que són els membres de la corporació
següents:
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1. ORGANITZACIÓ I SEGURETAT
PSM Més per Menorca (2)
Presidenta:
TITULARS:
SUPLENTS:

Marta Marquès Seguí
José López Bosch
Oriol Baradad Baldomà i Josep Juaneda Mercadal

PSOE(1)
TITULAR:
SUPLENT:

Joan Salord Justo
Noemí Camps Villalonga

GXC(1)
TITULAR:
SUPLENTA:

Sergi Servera Moreno
Georgina Dávila Buriello

PP (2)
TITULARS:
SUPLENTS:

Joan Josep Pons Anglada i Joan Benejam Escanellas
Rita Lorente Taltavull i Nuria Torrent Pallicer

UPCM (1)
TITULAR:
SUPLENT:

Juan Triay Lluch
Antoni Florit Pons

2. TERRITORI I ENTORN
(PSOE) (1):
President
Juan García Corro
SUPLENT:
Joan Salord Justo
PSM Mes per Menorca (2)
TITULARS:
SUPLENTS:

José López Bosch i Oriol Baradad Baldomà
Josep Juaneda Mercadal i Marta Marquès Seguí

GXC(1)
TITULAR:
SUPLENT:

Georgina Dávila Buriello
Natividad Benejam Bagur

PP (2)
TITULARS:
SUPLENTS:

Nuria Torrent Pallicer i Joan Carrasco Domingo
Joan Josep Pons Anglada i Anna Maria Bagur López

UPCM (1)
TITULAR:
SUPLENT:

Antoni Florit Pons
Juan Triay Lluch

3. SOCIOEDUCATIVA
PSM Mes Per Menorca (2)
Presidenta:
TITULARS:

Laura Anglada Seara
Josep Juaneda Mercadal
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SUPLENTS:

Marta Marquès Seguí i Oriol Baradad Baldomà

PSOE(1)
TITULAR:
SUPLENT:

Carolina Cerdà Pons
Juan García Corro

GXC (1)
TITULAR:
SUPLENTA:

Natividad Benejam Bagur
Georgina Dávila Buriello

PP (2)
TITULARS:
SUPLENTS:

Anna Maria Bagur López i Rita Lorente Taltavull
Joan Josep Pons Anglada i Joan Benejam Escanellas

UPCM (1)
TITULAR:
SUPLENT:

Antoni Florit Pons
Juan Triay Lluch
4. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

(GXC)(1):
Presidenta
SUPLENT:

Georgina Dávila Buriello
Natividad Benejam Bagur

PSM MES PER MENORCA (2)
TITULARS:
Josep Juaneda Mercadal i Oriol Baradad Baldomà
SUPLENTS:
José López Bosch i Laura Anglada Seara
PSOE(1)
TITULAR:
SUPLENT:

Noemí Camps Villalonga
Joan Salord Justo

PP (2)
TITULARS:
SUPLENTS:

Joan Josep Pons Anglada i Anna Maria Bagur López
Joan Benejam Escanellas i Rita Lorente Taltavull

UPCM (1)
TITULAR:
SUPLENT:

Juan Triay Lluch
Antoni Florit Pons

SEGON: Establir la periodicitat següent en la celebració de les comissions informatives
municipals:
Com a dia de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa
d'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA, el dijous segon anterior a la celebració
del Ple, a les 13.30 hores.
Com a dia de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa DE
TERRITORI I ENTORN, el divendres segon anterior a la celebració del Ple, a les 13.30
hores.
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Com a dia de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa
SOCIOEDUCATIVA, el divendres segon anterior a la celebració del Ple, a les 12 hores.
Com a dia de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa de
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, el dijous segon anterior a la celebració del Ple, a les 12
hores.
Açò no obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
L'alcaldessa fa una lectura abreujada de la proposta indicant quines són les quatre
comissions, fent referència a què la proposta indica quins són els membres que en formen
part i els seus suplents, així com el dia i hora de la celebració de cada una d'elles.
Intervé el Sr. Pons Anglada i diu: «El grup PP farà un vot d'abstenció en aquest cas, tot i que
hem nombrat els nostres membres representants dins aquestes comissions, creiem que no
hem pogut participar de la millor manera, de la que seria que l'adequada. Entenem que
vostès han fet amb la majoria que tenen la creació d'aquestes quatre àrees, amb els òrgans
que les componen. Si recorda vostè, li vaig demanar que em passàs la composició per
poder-hi fer feina, i la vam tenir hores abans d'anar a la junta de portaveus, on prèviament no
havíem pogut, com a grup, analitzar aquestes composicions. També entenem que és una
responsabilitat, en aquest cas, de l'equip de govern, el liderar i dur a terme aquestes
comissions d'aquestes àrees de la millor manera possible i que el faciliti el governar.»
Intervé el Sr. Triay Lluch i diu: «Nosaltres farem un vot favorable perquè, la veritat, mai se'ns
ha donat participació a l'hora d'estructura un govern. Entenem que a l'oposició és una cosa
que no li pertoca, i com que aquestes comissions són un reflex de les quatre macro àrees en
què l'equip de govern ha cregut convenient estructura el seu govern, farem un vot favorable.
En sembla que és una competència de l'equip de govern i no hi ha precedent que s'hagi
donat mai participació per part de cap grup, de cap equip de govern a l'oposició a l'hora
d'estructura les àrees de govern.»
Intervé l'alcaldessa i diu: «Respecte a la informació és cert que va arribar tard, també és cert
que com ja li vaig dir a la junta de portaveus jo pensava que havia sortit el mateix dimarts, hi
va haver un contratemps respecte de la notificació de la policia, de fet, es va entregar el dia
que tocava perquè vostès abans de la junta de portaveus la poguessin tenir, però no va ser
possible, hi va haver un mal entès. Va arribar tard, és cert, ens sembla bé la posició que han
plantejat al respecte.»
Acord
Es passa la proposta a votació; per quinze (15) vots a favor, els del Sr. José Antonio
JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ BOSCH,
del Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ, de la Sra. Laura ANGLADA SEARA, de la Sra. Noemí
CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ
PONS, del Sr. Joan SALORD JUSTO, de la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr.
Sergio SERVERA MORENO, de la Sra. Georgina DÁVILA BURIELLO, del Sr. Juan TRIAY
LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS i de la Sra. Alcaldessa; i sis (6) abstencions de vot,
les del Sr. Joan Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ, del Sr. Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, de la Sra. Rita María LORENTE TALTAVULL, de la Sra.
Nuria TORRENT PALLICER i del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO, s'acorda aprovar la
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proposta d'Alcaldia.
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES, ELS DRETS DE
CONCURRÈNCIA
EFECTIVA
A
SESSIONS
D'ÒRGANS
COL·LEGIATS,
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I APORTACIONS A GRUPS
POLÍTICS (EXP. 2015/005922).
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 7 de juliol de 2015, que, copiada literalment,
diu:
«L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local estableix el
règim de les retribucions i les indemnitzacions a percebre pels membres de les corporacions
locals que seran consignades als pressupostos de la Corporació dins dels límits generals
que, si escau, s’estableixen i que seran publicades en el butlletí oficial de la província i en el
tauler d’anuncis de la Corporació.
Atès que en data 13 de juny de 2015 es va constituir l’Ajuntament i, per tant, s’ha renovat la
Corporació Municipal, procedeix que el Ple corporatiu, en aplicació del que es disposa en el
citat article, aprovi la relació de càrrecs de la Corporació que podran exercir-se en règim de
dedicació exclusiva o parcial, així com les indemnitzacions per assistència a sessions dels
òrgans col·legiats de la Corporació d’aquells membres que no tenguin dedicació exclusiva ni
dedicació parcial.
Aquesta batlia, fent ús de les facultats que li atribueix l’article 13 del Reglament d'organització
i funcionament i règim jurídic de les entitats locals al Ple Municipal,
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar les quanties següents, a percebre pels membres electes d’aquest
ajuntament i pels conceptes que es determinen:
RETRIBUCIONS:
L’Alcaldia, que exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva a jornada sencera, percebrà,
en concepte de retribució, la quantia bruta mensual de 2.400 €, per 14 pagues (2 d'extres els
mesos de juny i desembre).
Els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva a jornada sencera
percebran, en concepte de retribucions, la quantia bruta mensual de 2.110 €, per 14 pagues
(2 extres els mesos de juny i desembre).
El membre electe que exercirà el càrrec un 92% de jornada sencera serà un/a regidor/a.
El membre electe que exercirà el càrrec un 75% de jornada sencera serà un/a regidor/a.
El membre electe que exercirà el càrrec un 60% de jornada sencera serà un/a regidor/a.
El membre electe que exercirà el càrrec un 40% de jornada sencera serà un/a regidor/a.
El membre electe que exercirà el càrrec un 33% de jornada sencera serà un/a regidor/a.
Els membres electes que exerciran el càrrec un 50% de jornada sencera seran quatre
regidors/es.
Les retribucions per a les dedicacions parcials seran calculades de forma proporcional a la de
la jornada sencera (2.110 €/mes) per 14 pagues (2 extres els mesos de juny i desembre).
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El membre electe que exercirà el càrrec un 60% de jornada sencera percebrà les retribucions
corresponents a partir de dia 1 d'agost de 2015.
L’alcaldessa i un membre electe que exercirà el càrrec al 50% de jornada sencera percebran
les retribucions corresponents a partir de dia 1 de setembre del 2015.
Els regidors delegats percebran les retribucions corresponents d’ençà de l’atorgament de les
delegacions.
DRETS D’ASSISTÈNCIA
Dietes per assistència efectiva a sessions d'òrgans col·legiats, que percebran els regidors i
les regidores que no tenguin dedicació exclusiva, total o parcial:
1.- Dietes per assistència efectiva a cada Ple ordinari pels regidors i per les regidores:
177 € per regidor/-a
Els plenaris que se celebrin amb motiu de la commemoració de la Diada de Sant Antoni, el
17 de gener, i del 9 de Juliol no es cobraran.
Així mateix, els plenaris extraordinaris amb caràcter general no es retribuiran si no se celebra
aquest en substitució del Ple ordinari mensual que es realitza el segon dijous de cada mes.
2.- Dietes per regidor/-a per assistència efectiva a cada comissió informativa:
Presidència:
159 €
Per regidor/-a:
40 €
3.- Dietes per regidor/-a per assistència efectiva a cada Junta de Portaveus: 88 €.
SEGON: Aquest acord deixarà sense efecte qualsevol altre anterior relatiu a les retribucions,
als drets de concurrència efectiva a sessions d’òrgans col·legiats, a les indemnitzacions dels
membres de la corporació i a les aportacions a grups polítics.»
Intervé la Sra. Alcaldessa: «Procedeix a la lectura de la proposta d'aprovació de les
retribucions econòmiques, els drets de concurrència efectiva a sessions d'òrgans col·legiats,
indemnitzacions dels membres de la corporació i aportacions a grups polítics. Indica que no
hi ha cap dedicació exclusiva, i que l'import que correspondria a la mateixa és el que ha
servit de referència per fer el càlcul proporcional de les jornades parcials de cada un dels
regidors. Així mateix, deixar palès que en el pla de sanejament s'havia proposat que les
aportacions, en els diferents grups polítics i en els membres de la corporació, quedàs a zero
euros, i es manté la mateixa proposta atès que encara és vigent aquest pla de sanejament i
no s'ha pogut revisar. L'equip de govern creu que els càrrecs polítics han de tenir unes
retribucions que siguin raonables econòmicament per la feina que fan i seguim pensant que
no hauria de ser el consistori qui hauria de decidir quines han de ser les retribucions
econòmiques dels polítics, sinó que hauria de ser a través de la federació de municipis,
atenent-se a una sèrie de criteris objectius i clars, sense marge de maniobra, sense
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dependència del qui governa sinó del municipi. Pensam que, en aquest moment, tenint en
compte un pressupost aprovat i tenint en compte que pensam que en aquests moments no
s'ha de modificar per poder retribuir més en els càrrecs polítics, ni el drets d'assistència, és
per açò que fem aquesta proposta.»
Intervé el Sr. Pons Anglada i diu: «Hem fet una lectura ràpida també pels motius esmentats
anteriorment, i una de les primeres impressions que en podem extreure és que d'aquest
organigrama de repartiment d'àrees, requerirà una gran predisposició a fer feina en equip. És
positiu i a la vegada complex. Estem segurs que serà un dels reptes més importants d'aquest
equip de govern. Evidentment, nosaltres n'estarem pendents. De la part econòmica no tenim
res a dir, ja ho vam manifestar a la junta de portaveus. La situació actual és la que és i el
pressupost està fet i, per tant, nosaltres també creiem que en un futur possiblement també
s'hauria de replantejar una situació. Entenem que hauria de venir emmarcada per un òrgan
superior que, d'alguna manera, no donàs llibertat en aquestes majories, sinó que pugues
donar una certa estabilitat als municipis. Açò ja està iniciat a través de la llei del Règim Local
que estableix uns màxims i uns barems per població. Entenem que açò és una primera,
evidentment que no és suficient perquè no delimita prou aquestes quantitats. Per altra, no
hem pogut analitzar en profunditat el cartipàs, el que és el repartiment i els percentatges
d'àrees. Se'ns ha fet difícil pel poc temps que hem tingut si els percentatges són correctes,
per tant, entenem que açò és una responsabilitat de l'equip de govern i, per tant, faríem un
vot d'abstenció, perquè no hem tingut el temps necessari per analitzar-ho, açò no vol dir que
estem en contra, ni molt manco. Entenem que l'equip de govern té aquesta responsabilitat i
és un vot, d'alguna manera, de confiança a tota aquesta feina. Esperam que, a partir d'ara, ja
puguem començar a fer feina un poc més centrats en el que passa enmig del carrer. Han
estat uns dies, jo crec que una mica llargs, més de l'habitual. El 2011 van ser denou dies, si
no record malament, per dictaminar el cartipàs i per determinar les participacions en diferents
comissions. Sembla ser, com dèiem, que els òrgans col·legiats ho farem dia 30, al ple que
serà de caràcter ordinari. Aquí ja hauran passat quaranta-set dies quan, possiblement, tots
els nomenaments estiguin finalitzats. Entenem que és un temps, possiblement, massa llarg i
que ja haurem exhaurit la meitat dels cent dies que, entre cometes, se solen donar per iniciar
totes les feines. Per tant, esperem que, a partir d'ara, es pugui començar ja a fer feina d'una
manera normal, perquè no sabem ara si estan entorpint o no, d'alguna manera, les diferents
feines d'aquests òrgans, en els quals, a dia d'avui, no hi tenim representativitat.»
Intervé el Sr. Triay Lluch i diu: «Començant pel final, només recordar que si aquest ple té lloc
el dia 10 de juliol, l'any 2003, amb un govern del PP, tenia lloc el dia 17, una setmana més
tard. Dir que comparat amb la proposta del passat mandat, per l'anterior equip de govern, el
nombre de dedicacions exclusives queda molt semblant, amb un lleuger increment, passat
d'un 5,66 a un 6, encara que, finalment, la quantia econòmica també serà, pràcticament, la
mateixa, perquè els imports de les antigues dedicacions, de dos tersos, mitja i un terç, que
abans es retribuïen un poc per damunt de la corresponent part proporcional de la dedicació
completa, ara es retribuiran de forma exactament proporcional. Amb la qual cosa si, per una
banda, és un lleuger increment d'un terç de dedicació, per l'altra, hi ha una reducció
econòmica i per tant, no hi veiem cap repercussió. Les retribucions econòmiques d'aquestes
retribucions també queden, de moment, pràcticament igual que a finals del passat mandat. El
mateix succeeix amb els membres de l'oposició, la qual cosa ens sembla bé. Per altra banda
des d'alcaldia s'ha rallat de la possibilitat de reobrir el debat de les retribucions als polítics de
cara a l'any que ve, de la qual cosa se n'ha fet ressò la premsa i les xarxes socials. Encara
que debatre sempre és legítim, quant al fons de la qüestió, des d'UPCM ens oposarem a
augmentar unes retribucions que ens semblen prou dignes i justes. Per deixar les coses en el
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seu lloc, davant alguna informació errònia i comentaris tergiversadors que s'han fet
posteriorment, procedent d'una part de determinat sector polític, s'ha de deixar ben clar que
UPCM ha presentat tres propostes de rebaixes de retribucions aprovades per aquest ple i no
quatre. Perquè l'única proposta de castigar, entre cometes, segons l'expressió que s'ha
emprat, mitjançant una rebaixa dels sous del 75%, aplicada, temporalment, a uns
trànsfugues del PP, encara que va ser ideada pel PSM per intentar traure'ls del govern, va
ser presentada pel propi grup del PP, com consta a l'acta de la sessió plenària de 16
d'octubre de 2008, resultant aprovada amb els vots a favor de PP, PSOE, PSM i UPCM.
Encara que des d'UPCM ho tornaríem a fer, ho tornaríem a votar avui mateix si es donessin
les mateixes circumstàncies, que cada un tengui el que és seu i que quedi molt clar que
aquesta proposta la va presentar el PP, a partit d'una idea concebuda pel PSM, segons el
seu full de ruta, com a pas previ per poder estudiar la formació d'un govern de concentració,
o de salvació, segon els el denominaven. És bo recordar que la polèmica dels sous a
Ciutadella la va obrir el PP i ningú més que el PP, que després de criticar unes pujades molt
més moderades, realitzades durant la legislatura 1999-2003, i acusar de ser com una
exprimidora, textualment, en el govern UCM-PSOE-PSM, resultar que quan es va formar el
govern que els va succeir des del PP, no va tenir la més mínima recança, segons consta a
l'acta del ple de 17/07/2003, per signar-se una espectacular pujada de sous d'entorn el 75%.
A més alguns regidors, que en aquell temps pertanyien al PP, van aprovar auto concedir-se
una indemnització especial de 3.000 euros cada un per la dedicació prestada des de la
constitució del consistori, fins a l'acord d'establiment de retribucions. Una indemnització per
exercir la delegació o àrea de gestió de 900 euros mensuals pels que no tenien dedicació
exclusiva. Una indemnització per cada tinent d'alcalde de 200 euros mensuals pels que no
tenien dedicació exclusiva. Unes dietes per assistència a cada comissió de govern de 100
euros pels que no tenien dedicació exclusiva. Fins i tot, un cas sense precedents, ni abans ni
després a l'Ajuntament de Ciutadella, no van perdonar ni al patronat de l'hospital, perquè es
van assignar unes dietes per assistència efectiva presidint la comissió executiva del patronat
municipal de l'hospital de 300 euros pel president de la comissió. De manera que, cap a
finals, d'aquella legislatura, l'alcalde cobrava l'abusiva quantitat de 3.814,73 euros per 14
pagues, i els seus regidors en dedicació 3.351,28. Els imposts de les dedicacions exclusives
s'han disminuït tres vegades, de forma permanent des de llavors, sempre a proposta
d'UPCM (un 20% primer, un altre 11% després, i un 10% en la darrera ocasió) La darrera
rebaixa es va aprovar amb els dos vots a favor d'UPCM, i l'abstenció de tots els demés
grups. La primera d'aquestes rebaixes de les dedicacions exclusives – 20%, respecte del
maig de 2007- com que es va operar com a conseqüència de la condició plantejada per
UPCM per entrar a formar part de l'equip de govern, l'octubre de 2007, no es va extensiva a
l'oposició i, per suposat, no es va realitzar per castigar a ningú ja que també afectava a
UPCM, sinó per pura convicció i per complir el nostre programa electoral. Mitjançant la
segona rebaixa, realitzada també a proposta d'UPCM, que es trobava a l'oposició, i aprovada
pel ple de desembre del 2009, es rebaixava un 11% de les retribucions de tots els polítics de
la corporació, tant del govern, com de l'oposició. La darrera rebaixa, aprovada a proposta
d'UPCM, des de l'oposició i durant la legislatura passada, tampoc va ser per castigar a ningú,
ja que va ser d'un 10% per l'equip de govern i d'un 20% per a la pròpia oposició, en la qual
ens trobàvem. UPCM la va proposar per pura convicció ja que, en cas contrari, ens
haguéssim estat castigant a nosaltres mateixos i no teníem cap motiu per castigar-nos, ni
som masoquistes. Fruit de successives propostes d'UPCM aprovades, les assistències a
plens, juntes de portaveus, comissions informatives que perceben els regidors que no tenen
dedicació exclusiva s'han disminuït en un 11%, més un 20% des de l'any 2007. Així els
regidors de l'oposició que no tenen dedicació exclusiva cobren entre 216,56 i 256,34 euros
mensuals de mitjana, segons assisteixin a una o dues comissions informatives per 11 mesos
17

l'any, ja que l'agost no hi ha ple ordinari i els plens extraordinaris no es retribueix
l'assistència. Per una altra banda, des de Gent per Ciutadella, ja van obrir el debat que tenim
avui ja fa uns mesos, prometent que eliminarien els càrrecs de confiança, que ja estaven
eliminats a Ciutadella des de l'any 2012, reduirien les dedicacions exclusives a tres. El que
deien: va a representar un ahorro de 4.000 euros mensuales (que tampoc es produirà perquè
ara participen en un govern en què les dedicacions en tost de tres seran sis), i prometent
també que tornarien a disminuir els sous en la quantitat de 157,63 euros mensuals, passant
de 2.103,43 euros per cada dedicació exclusiva, a 1945,80 euros. Des d'UPCM els hi van
contestar públicament que recolzaríem aquesta proposta i que, textualment, ens semblava
molt bé aquesta nova reducció que qualificaven de rebaixeta, perquè aquesta proposta
anava a representar una reducció de 157,63 euros per regidor en dedicació exclusiva, quan
resulta que les grans rebaixes fa molt temps que es van fer a Ciutadella. Perquè resulta que
just abans que UPCM entrés a l'Ajuntament, el maig del 2007, cada regidor en dedicació
exclusiva, a temps complet, cobrava 3.351,28 euros al mes i ara en cobraven 2.103,43
euros. Açò és 1.247,85 euros manco que el 2007. Acabàvem per desitjar-los sort dèiem,
textualment, perquè alguns dels seus aliats naturals de l'esquerra no semblen estar,
darrerament, massa per aquesta labor, que diguem. Encara que amb la proposta del govern,
del que Gent per Ciutadella forma part, queda molt clar que cap d'aquestes promeses es
complirà perquè les dedicacions són sis i les dedicacions exclusives no són 1.945,80, per 14
pagues, sinó 2.110 per 14 pagues. Només ens queda reiterar-los que si qualque dia
decideixen complir la seva paraula nosaltres, com sempre, compliren la nostra i contaran
amb el nostre vot favorable si presenten la proposta, anunciada públicament, de reduir
l'import de les dedicacions exclusives fins a l'import de 1.945,80 euros, o equivalent que
tripliqui el jornal mínim interprofessional. Mentrestant votarem a favor de la proposta de
retribucions de l'equip de govern, perquè encara que s'incompleixin (en algun cas, com el de
les dedicacions), radicalment les promeses de Gent per Ciutadella, com que respecte a les
dedicacions es manté essencialment tot el que s'havia avançat fins ara, quant a correcció
d'anteriors abusos, mitjançant les propostes d'UPCM aprovades pel ple, el nostre vot serà
favorable.»
Intervé la Sra. Alcaldessa i diu: «Respecte al que ha dit el PP, si que és veritat que fer feina
amb equip és complex, però no és complex perquè hi hagi tres grups polítics diferents, és
complex perquè fer feina en equip és fer feina amb persones, i fer feina amb persones és
una feina difícil. Jo com a professional de l'educació, sé que quan demanes un treball a
qualsevol grup de fillets i fan els seus equips, n'hi ha que funcionen, n'hi ha que no
funcionen, però no funcionen, no per les idees polítiques, sinó senzillament pel tarannà que
té cada persona. Per tant, la dificultat de fer feina en equip no és una dificultat política, és
una dificultat pel fet de fer feina amb persones. Aquest equip de govern per nosaltres és un
repte, fer feina amb persones amb diferents ideologies. Tots tenim molta il·lusió i moltes
ganes de fer feina, i per tant, jo qui encapçal aquest equip de govern, tenc plena confiança
amb aquest equip. No me preocupa gens les idees polítiques diferents, que en qualque
moment, puguem tenir perquè som conscients que en tindrem, som conscients que no tots
els temes els veiem igual i, per tant, no poden dur sempre en aquest ple per unanimitat
perquè hi ha diferents visions. Es va fer un pacte de govern, i amb aquest pacte de govern sí
que s'anirà sempre a la una. Però som conscients i així també ho hem pactat que,
possiblement, hi haurà temes que no es resoldran per unanimitat a l'equip de govern, i que
en aquest ple veuran votar diferent als diferents membres que formen aquest equip de
govern. Nosaltres pensam que açò és enriquidor, pensam que açò el que fa és donar la
diversitat, demostrar la diversitat que hi ha a Ciutadella i dels membres que formen aquest
equip de govern i que van ser elegits pel poble, també pensant en la diversitat i, per tant, per
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nosaltres és un repte, no ho veiem com una dificultat. També és cert que no és garantia de
res tenir un equip de govern que sigui del mateix grup polític, només s'ha de veure el que va
passar a la legislatura anterior que l'equip de govern estava format per deu membres del PP,
els quals van acabar amb un tro i un llamp com vostès molt bé deuen conèixer. Perquè
estant allà dins deuen conèixer l'abast de la relació que hi va haver amb aquell equip. Per
tant, torn repetir, per nosaltres és un repte treballar en equip, és un repte treballar amb
persones. Som conscients que trobarem dificultats, som conscients que no sempre estarem
a la una, però crec que açò també és engrescador i demostra la pluralitat de Ciutadella.
Respecte que ha estat molt llarg, li voldria recordar que la primera setmana que vam prendre
possessió dels càrrecs, d'alguna manera, en aquest Ajuntament no vam fer res més que
coses respecte de les festes de Sant Joan. Per tant, en aquest Ajuntament vam perdre, o
invertir, el que li vulguin dir, una setmana per acabar d'organitzar tot el que fa referència a les
festes de Sant Joan. A més, la següent setmana només hi va haver dos dies hàbils, la resta
eren dies no hàbils per aquest Ajuntament. Per tant, comptaríem que, d'alguna manera, es va
poder començar a fer feina amb tot el que és aquest organigrama, a partir de dia vint-i-nou
de juny. Per tant, si anam de vint-i-nou de juny a deu de juliol, realment són, quasi, menys
dies dels que l'anterior equip de govern va menester. És cert que passaran els cent dies i
s'haurà, segons el seu punt de vista, fet poca cosa, però també li hauria de dir que tenim
molts temes damunt la taula i jo no som molt partidària d'anar traient l'herència rebuda i, per
tant, no la traure, però la veritat serà difícil fer feina en aquests temes, perquè ens ocupen
molt de temps, que en teoria no ens haurien d'ocupar. Respecte del que comentava UPCM,
és cert que la paraula remuneració econòmica raonable és difícil de definir per vostè, baix el
meu punt de vista crec que no ho seria per diferents aspectes, però és cert que és difícil
decidir quin seria el criteri «remuneracions econòmiques raonables». Hi ha diferents criteris
que poden decidir quina ha de ser aquesta, que ja hem dit seria el fet que la FEMP i la
FELIB, com també deia el Sr. Juanjo Pons, decidís més i no només deixàs tan genèric a
l'arbitri de cada un. Un altre criteri podria ser, per exemple, comparar-ho amb la resta de
municipis de Menorca. Vostès ho hauran comprovat, perquè aquests dies sortien al diari les
remuneracions que perceben a tots els municipis, i quasi Ciutadella estem a la comparació
d'un poble com Es Migjorn, que són uns dos mil habitants. Qualsevol altre poble per una
dedicació exclusiva, per exemple Maó, que, pràcticament, cobren 1.000 euros més. A
Ferreries en cobren 300, amb una població de molt menys d'un terç. Si fem el repàs a tots
els pobles passaria açò. Per tant, un altre criteri podria ser la comparació en la resta de
municipis. També és cert, que si li hagués de dir el criteri que hem emprat nosaltres, no li
sabria dir. El criteri ha estat seguir amb el que estava abans, el que estava pressupostat. És
un criteri com tots els altres que li he pogut dit i per açò, tal com es va dir a la junta de
portaveus, es posarà damunt la taula aquest tema, no per canviar-lo, sinó per rallar-ne. De
fet, si s'ha de fer un canvi amb les remuneracions econòmiques dels polítics, mai seria un
canvi unilateral, en el sentit que, abans de fer-se, s'estudiaria primer quin és l'estat del pla de
sanejament; s'estudiaria quin és el pressupost que té aquest Ajuntament i la seva situació
econòmica; s'estudiarà quins són els objectius i prioritats que té aquest equip de govern en
col·laboració també amb l'oposició, si n'hi ha algun que creu que l'han de posar damunt el
pressupost, abans de decidir si el més important a fer dins el 2016, és o no és, apujar els
sous dels polítics. Tenim molt clar que s'han de posar tots els temes damunt la taula, tenim
molt clar que s'han de fer per consens, tenim molt clar que el que no farem és augmentar els
sous dels polítics, sense que hi hagi cap altre canvi damunt el pressupost que demostri que
la situació econòmica pugui ser millor en aquest Ajuntament i, per tant, no prioritzarem però
sí que pensam que ha d'estar damunt la taula. Així i tot, agrair el vot favorable d'UPCM, en
aquestes retribucions, i respectar el vot d'abstenció del Partit Popular.»
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Intervé el Sr. Pons Anglada i diu: «Només fer una petita pinzellada referent al comentari que
he fet de fer feina en equip, de la predisposició que hi ha d'haver. No ho feia en referència a
què són tres partits que conformen l'equip de govern, sinó que per la manera que han tingut
d'interrelacionar les àrees i les persones, entenia que açò era un repte, evidentment, perquè
diferents persones intervenien en funció de dins quina comissió es fes feina. Senzillament la
meva intervenció anava en aquest caire, no anava en què hi hagués diferents partits que
possiblement, al millor, també podria interferir, però realment la meva intervenció anava cap
aquí. Després una qüestió que també m'agradaria puntualitzar: quan ha comentat que la
primera setmana van estar aturats amb el tema de Sant Joan, evidentment, jo entenc que és
així perquè era una prioritat, també era una de les prioritats que vaig marcar, però entenc que
no tots els tretze regidors han estat dins aquest tema, perquè si així és com tractam tots els
temes importants és evident que tindrem dificultats per traure'ls endavant. Res més,
senzillament reiterar el nostre vot de confiança amb el seu organigrama i deixar-los fer feina,
amb el seguiment com a grup que som de l'oposició.»
Intervé el Sr. Triay Lluch: «Unes puntualitzacions sobre els diferents criteris que vostè ha
exposat. Sí, tot açò són criteris. El criteri de la FELIB, per nosaltres no és massa vàlid,
perquè com el seu nom indica és la Federació Espanyola de municipis i províncies, i pensam
que no és massa imparcial. Quant als altres municipis de Menorca, efectivament a
Ciutadella després del que s'ha fet, del que s'ha avançat, estem pràcticament igual que
municipis molt més petits. Però açò és degut a una anomalia i es dóna degut al cas
excepcional que els sous d'aquests municipis es fixen en base a un privilegi, perquè no hi ha
cap empresa que els sous els decideixin els propis treballadors de l'empresa, només els
ajuntaments. És un tema, que nosaltres prensam, que s'hauria d'abolir. Ara clar, de la
mateixa manera que l'alcaldessa diu subjectivament, —subjectivament perquè ho diu vostè,
encara que és un fet objectiu— que estan en el nivell d'altres municipis de Menorca, però jo li
podria dir que està per damunt el municipi de Barcelona. Ha sortit publicat, independentment
que després hi hagi hagut una cosa estranya que sigui el doble, perquè donarà la meitat
aquesta senyora alcaldessa de Barcelona, a unes ONG. Però, inicialment, el sou que s'ha
fixat, independentment que després faci una donació, d'una cosa que diu que s'ha afegit per
donar. És un poc estrany, perquè el que jo crec que hauria d'haver fet l'ajuntament de
Barcelona és pressupostar aquesta quantitat i donar-la. De la mateixa manera que vostè fa
aquesta comparança amb els municipis de Menorca, jo li podria dir que a Ciutadella estem
damunt el municipi de Barcelona, perquè ha sortit publicat 2.200 euros per l'alcaldia. Jo estic
d'acord en vostè en què vegades aquest criteri podria ser diferent i hi hauria un criteri, que a
vegades s'ha comentat i que és complicat, que és cobrar el que es cobrava a l'anterior
empresa. Jo sé que vostè ve aquí perquè té vocació política, i cobrarà manco del que
cobraria. Jo també hi vaig venir quan formava part de l'equip de govern. Ara que és just? I
que és injust? No em referiré als membres de l'actual corporació, perquè desconec la
situació personal de la majoria, però com vostè sap, en l'anterior corporació, i en l'anterior de
l'anterior, la major part dels membres de l'equip de govern (dels qui ho van ser la major part
del temps, al manco), a l'empresa privada cobraven bastant manco del que cobraven aquí.
De la mateixa manera que hi pot haver injustícies, com pot ser el cas seu, i amb el meu
(entre cometes perquè quan vaig venir cobrava bastant manco que a l'empresa privada), es
dóna, moltíssimes vegades, la injustícia inversa que a l'empresa privada no cobraria, ni en
broma, segons qui, el que cobra aquí. Repetesc no en refereix als membres de l'actual
corporació perquè no els conec en general. Hi ha una altre criteri que és el que predicava i
prometia Gent per Ciutadella, que jo em sembla bastant encertat. Ells trobaven que el just
era tres vegades el salari mínim interprofessional. A nosaltres, en aquest cas concret, ens
sembla un criteri realment encertat, m'explic? I quan vostès rallen que estudiaran o rallaran
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d'apujar sous, a jo m'agradaria saber si també rallaran de davallar-ne tal vegada, ja que un
dels membres del seu govern proposava aquest, i era la promesa que va fer, a veure si
només se'n pot rallar per apujar o, tal vegada, per anar en aquest criteri que dèiem. Tot i que
nosaltres no serem més papistes que el Papa, i com que fins aquí vam arribar, tampoc
demanarem més. Ara bé, si es fes, hi estaríem d'acord, que quedi clar. Per acabar dir, que
com que nosaltres aquests sous els trobam, efectivament, justs i raonables, baix els
paràmetres que li diem, farem un vot favorable a la seva proposta, però en totes aquestes
observacions.»
Intervé la Sra. Alcaldessa i diu: «Només un parell de comentaris. Respectar o agrair el
tarannà del PP que ha estat manifestat pel Sr. Juanjo Pons, en deixar fer feina i estar a
l'aguait, perquè pens que sí, que aquesta és la feina que vostès han de fer com a oposició.
És cert que com estan organitzades les àrees és per fer feina transversal, perquè pensam
que la manera de fer feina ho ha de ser, una manera transversal i no tancada. Però li
agraesc, certament, el tarannà que vostè acaba de manifestar i esper que sigui així. En el
moment que es va prendre possessió vostès sap que no hi havia delegacions, per tant, tot
havia de passar per alcaldia i, per tant, hi ha moltes que no es poden fer, senzillament perquè
els regidors no tenen delegacions, només la tinguda jo, fins a dia d'avui, que s'ha fet
l'aprovació de les delegacions. Respecte als criteris, és cert, que els criteris són molt
diferents, per açò és pel que deia que es posaria damunt la taula, no només he dit per apujar,
sinó posar damunt la taula el criteri que ha de decidir com s'ha de retribuir. Per tant, un criteri
que, si ha de ser ala baixa per algunes formacions, o no ho ha de ser, es plantejarà dins el
debat, i si ha de ser per apujar, també es plantejarà dins el debat. Ja li dic, no es faria, en cap
cas, una apujada de sou als polítics deixant tota la resta d'objectius i prioritats d'aquest
Ajuntament tal qual està i baixant-les, sempre es farà dins un contorn d'estudi econòmic de
l'Ajuntament, de situació, de prioritats i d'objectius.»
Acord
Es passa la proposta a votació; per quinze (15) vots a favor, els del Sr. José Antonio
JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ BOSCH,
del Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ, de la Sra. Laura ANGLADA SEARA, de la Sra. Noemí
CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ
PONS, del Sr. Joan SALORD JUSTO, de la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr.
Sergio SERVERA MORENO, de la Sra. Georgina DÁVILA BURIELLO, del Sr. Juan TRIAY
LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS i de la Sra. Alcaldessa; i sis (6) abstencions de vot,
les del Sr. Joan Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ, del Sr. Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, de la Sra. Rita María LORENTE TALTAVULL, de la Sra.
Nuria TORRENT PALLICER i del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO, s'acorda aprovar la
proposta d'Alcaldia.
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària accidental, certific.
La secretària accidental

Vist i plau
L'alcaldessa
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