Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 12/2015
Caràcter: ordinari
Dia: 17 de setembre de 2015
Hora: de 19 a 23.15 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 sobre canvis en el règim de retribucions dels membres de la Corporació
Municipal (exp. 2015/005922).
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3. Proposta sobre el nomenament de membres representants a l'òrgan col·legiat del
Consell Rector del Patronat Municipal de l'Hospital (exp. 2015/007666).
4. Proposta de nomenament de membres representants a l'òrgan col·legiat del Consell
Escolar del centre d'educació infantil de primer cicle de Joguina (exp. 2015/006554).
5. Proposta relativa a la designació de les festes locals de l'any 2016 (exp.
2015/007639).
6. Proposta de modificació d'un lloc de treball d'enginyer de Ponts i Camins vacant per
un lloc de treball d'arquitecte (exp. 2015/007743).
7. Proposta sobre el desacord amb les prospeccions petrolieres a la Mediterrània (exp.
2015/007738).
8. Proposta d'aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per a la concessió i la tramitació dels ajuts econòmics
individuals, temporals i d'emergència social (vigència de l'1 de gener al 31 de
desembre de 2015 (ambdós inclosos)), (exp. 2015/006597).
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb les estacades d'amarrada
(duques de Alba) i altres inversions pendents al port comercial de Ciutadella per part
de Ports IB i del Govern Balear (exp. 2015/007158).
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb els problemes d'accés a les
platges verges de Ciutadella (exp. 2015/007814).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb la convocatòria pública de
subvencions per al punt de recàrrega per a vehicles elèctrics (exp. 2015/007813).
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb l'adequació, el manteniment i
la millora dels parcs infantils (exp. 2015/007740).
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb la signatura del manifest
«Menorquins dels Països Catalans» per part de certs partits polítics (exp.
2015/008147).
14. Moció del Grup Municipal d'UPCM en relació amb el fet de complir amb el deure de
vetllar d'acord amb la legalitat vigent per al compliment i per a l'execució dels acords
ferms del Ple del 8-04-2009 i del 12-04-2012 relatius a les estacades d'amarrada
(duques de Alba) al port de Son Blanc (exp. 2015/007995).
15. Moció del Grup Municipal d'UPCM d'instar el Govern Balear a materialitzar i el
Consell Insular a reclamar el compliment de l'article 70.3 de la Llei orgànica 1/2007,
de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (exp.
2015/008151).
16. Moció del Grup Municipal d'UPCM d'instar el Govern Balear i la Conselleria de
Presidència perquè facin tot el necessari per garantir que la residència annexa a Son
Espases sigui una realitat durant aquesta legislatura (exp. 2015/007963).
17. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Comunicacions d'Alcaldia
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1.1. Relacions de factures de crèdits reconeguts
1.1.1. Acord pres a la sessió de Junta de Govern de dia 29-07-2015, punt número 8, relatiu a
l'aprovació de la relació de factures número 14/2015 de crèdits reconeguts, per import brut de
21.773,05 € (import líquid de 21.833,46 €).
1.1.2. Acord pres mitjançant Resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número
366, de 17 d'agost de 2015, relatiu a l'aprovació de la relació de factures número 15/2015 de
crèdits reconeguts, per import brut de 1.927,34 € (import líquid de 1.927,34 €).
1.2. Resolucions d'Alcaldia
1.2.1. Resolució d'Alcaldia número 000159 de 2015
“ASSUMPTE: NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS AL CONSELL RECTOR DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLETES INFANTILS.
Atès que després d'un llarg procés, el passat dia 14 de maig de 2015 el Ple va aprovar
definitivament la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Escoles Infantils de
Ciutadella i es publicaren íntegrament al BOIB núm. 116 de 01 d'agost de 2015;
Atès que els Estatuts del Patronat preveuen a l'article 9.1 els membres que han de formar el
Consell Rector del Patronat Municipal d'Escoles Infantils;
Atès que s’ha de constituir el Consell Rector del Patronat Municipal d’Escoles Infantils i des
de les entitats participants se'ns ha comunicat les persones que es volen designar;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Delegar la presidència del Consell Rector del Patronat Municipal a la Sra.
Natividad BENEJAM BAGUR.
SEGON: Nomenar els representants següents com a membres del Consell Rector del
Patronat Municipal d’Escoles Infantils:
a) Com a regidora de l’Àrea d’Educació (actualment Àrea Socioeducativa) a:
Titular:
Suplent:

Sra. Carolina CERDÀ PONS
Sra. Laura ANGLADA SEARA

b) Com a regidors/es nomenats per part de l’alcaldessa d’entre els membres del consistori i
d’acord amb la seva representació en aquest:
Titular:
Suplent:

Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ
Sr. Juan GARCÍA CORRO

Titular:
Suplent:

Sr. Rita María LORENTE TALTAVULL
Sr. Ana María BAGUR LÒPEZ
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c) Quatre representants del personal docent de les escoles infantils i dels programes de
cultura educativa familiar:
Titular:
Suplent:

Sra. Margui LLABRÈS ANGLADA (EI es Mussol)
Sra. Joana SEGUÍ COMELLAS (EI Roser Gener)

Titular:
Suplent:

Sra. Angela ROMAN PONS (EI sa Galera)
Sra. Maria BENEJAM BARRIONUEVO (CEI Xipell)

Titular:
Suplent:

Sra. Maria BAGUR GARRIDO (EI es Poriol)
Sra. Carmen VILLAFRANCA SORA (EI Joguinal)

Titular:
Suplent:

Sra. Laura TRUYOL VIVÓ (SAEI)
Sra. Julia MUÑOZ AMETLLER (EI Francesc de Borja Moll)

d) Quatre representants de les associacions de mares i pares dels centres, i dels programes
de cultura educativa familiar relacionats amb el Patronat:
Titular:
Suplent:

Sra. Margarita MERCADAL CANTALLOPS (EI Roser Gener)
Sra. Francisca BOSCH MOLL (EI es Mussol)

Titular:
Suplent:

Sra. Cristina LÓPEZ BEVIAR (EI Joguina)
Sra. Dolors LAFARGA ALONSO (EI es Poriol)

Titular:
Suplent:

Sra. Catalina TALTAVULL FEDELICH (CEI Xipell)
Sra. Laia COLL MARQUÉS (EI sa Galera)

Titular:
Suplent:

Sra. Laia ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (EI Francesc de Borja Moll)
Sra. Cristina BAGUR TRUJILLO (EI Francesc de Borja Moll)

e) Un/a tècnic/a elegit d’entre els membres de l’Equip d’Atenció Primerenca:
Titulat:
Suplent:

Vicenç ARNAIZ SANCHO
Joana CAMPS CAPÓ

L'alcaldessa
Joana Maria Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 11/08/2015»
1.2.2. Resolució d'Alcaldia número 000160 de 2015
«Mitjançant les resolucions d’Alcaldia números 133 i 157 de 7 i 30 de juliol de 2015
s’estructura les àrees organitzatives i els serveis administratius de l’Ajuntament i es delega el
coneixement previ, la preparació dels acords i la resolució dels assumptes en els regidors
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membres de l’actual equip de govern.
Atès el disposat en l'article 13 apartat sisè de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú
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.- Revocar la delegació de competències en totes les facultats en el referent a
COMPRES I CONTRACTACIÓ, al regidor JOAN SALORD JUSTO, que a partir de la data 1
de setembre de 2015 queda sense efecte i que seran exercides per aquesta Batlia.
SEGON.- Aquesta resolució es publicarà en el BOIB i es donarà compte al Ple de
l’Ajuntament en la primera sessió ordinària que se celebri.

L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 11/08/2015”
1.2.3. Resolució d'Alcaldia número 000161 de 2015
«Atès que mitjançant resolució d'Alcaldia número 137 de 10 de juliol de 2015 es va delegar
per aquesta Batlia a la Junta de Govern les competències resolutives que en aquella
s'especifiquen.
Atès que és necessari produir uns canvis en aquestes delegacions en matèria d'hisenda local
o matèria econòmica, i més concretament en contractacions i tresoreria i pressupost.
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 normes concordants, té la possibilitat de delegar
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 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 per Real
Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLC:
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PRIMER.- Modificar el règim de delegacions a la Junta de Govern les competències
resolutives sobre les següents matèries i que quedaran delegades en aquest òrgan, a partir
de dia 1 de setembre, de la següent manera:
B,- En matèria d’Hisenda Local o matèria econòmica
Contractacions
a) Les contractacions i concessions d'import superiors a 4.000€ i quan el seu import no
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, als 6 milions
d'euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre
anys i l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia senyalada.
Tresoreria i pressupost
a) L’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions superiors a 4.000 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.
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 de les mateixes, en aquells casos que s’estimi urgents per la pròpia Alcaldia.
Aquest decret haurà de ser publicat en el BOIB, conforme a l’article 44 del ROF, i es donarà
compta al Ple en primera sessió que se celebri.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 12/08/2015”
1.2.4. Resolució d'Alcaldia número 000169 de 2015
“ASSUMPTE: Nomenament dels membres representants al Ple del Consell de Serveis
Socials de Menorca
Atès l'escrit presentat pel CIME en el qual se sol·licita la designació dels representants del
nostre ajuntament (titular i suplent) com a vocals del Ple del Consell de Serveis Socials de
Menorca, atesa la recent organització de l'administració local;
Atès el contingut del Reglament del Consell de Serveis Socials de Menorca (BOIB núm. 70
de 17/05/2012) on es regulen les funcions, la composició i el règim de funcionament d'aquest
òrgan que té per finalitat promoure i facilitar la participació social en matèria de serveis
6

socials a l'illa de Menorca;
En virtut de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i de la possibilitat de delegació de
competències;
Per tot l'exposat
RESOLC:
PRIMER: Nomenar a la regidora de serveis socials la Sra. Carolina Cerdà Pons com a
titular representant d'aquest Ajuntament en el Ple del Consell de Serveis Socials de Menorca.
SEGON: Nomenar a la tercera tinenta d'alcaldessa i regidora d'educació la Sra. Natividad
Benejam Bagur com a suplent representant d'aquest Ajuntament en el Ple del Consell de
Serveis Socials de Menorca.
TERCER: Notificar aquest acord així com les dades de contactes que ens sol·licita la
Consellera de Benestar Social i Família i a les regidores designades als efectes oportuns.
QUART: Donar compte d'aquest acord en el pròxim ple municipal que se celebri
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 27/08/2015»
1.2.5. Resolució d'Alcaldia número 000170 de 2015
«Assumpte: Nomenament dels membres representants a l'Assemblea General del
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears:
Atesa la sol·licitud del president del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, amb data de registre
d'entrada 11/08/2015 i número 11530, en relació a la designació dels representants del nostre
ajuntament (un titular i dos suplents) com a vocals de l'Assemblea General del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears, atès el procés electoral celebrat recentment;
En virtut de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2
d'abril reguladora de les bases de règim local i de la possibilitat de delegació de
competències;
RESOLC:
PRIMER: Nomenar al regidor de serveis d'edificis públics el Sr. Juan García Corro com a
titular representant d'aquest Ajuntament en l'Assemblea General del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears.
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SEGON: Nomenar al regidor de serveis econòmics el Sr. José López Bosch com a suplent
primer representant d'aquest Ajuntament en l'Assemblea General del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears.
TERCER: Nomenar al regidor d'ordenament del municipi el Sr. Oriol Baradad Baldomà com
a suplent segon representant d'aquest Ajuntament en l'Assemblea General del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears. .
QUART: Notificar aquest acord al President del Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears, conseller d'Innovació, Recerca i Turisme del govern de les Illes Balears així com les
dades de contacte dels representants i als regidors nomenats als efectes oportuns.
CINQUÈ: Donar compte d'aquest acord en el pròxim ple municipal que se celebri
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 27/08/2015”
1.2.6. Resolució d'Alcaldia número 000171 de 2015
«Assumpte: Nomenament dels membres representants al Ple del Consell Assessor de
la Gent Gran de Menorca
Atès l'escrit presentat pel CIME en el que se sol·licita la designació dels representants del
nostre ajuntament (titular i suplent) com a vocals del Ple del Consell assessor de la gent gran
de Menorca, atès que s'ha iniciat el procés per constituir l'esmentat Consell Assessor;
Atès el contingut del Reglament del Consell assessor de la gent gran de Menorca (BOIB
núm. 38 de 13/03/2012) on es regulen les funcions, la composició i el règim de funcionament
d'aquest òrgan i que té com a finalitats:
•

Institucionalitzar la col·laboració i la participació del moviment associatiu de les
persones majors en el camp de les competències atribuïdes al CIME.

•

Deliberar sobres les problemàtiques que afecten a les persones majors de Menorca,
la resolució de les quals representi una millora del benestar i la qualitat de vida
d'aquest sector de la població.

•

Propiciar una participació més plena de les persones majors en el desenvolupament
social, polític, econòmic i cultural de la nostra societat.

En virtut de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2
d'abril reguladora de les bases de règim local i de la possibilitat de delegació de
competències;
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RESOLC:
PRIMER: Nomenar a la regidora de serveis socials la Sra. Carolina Cerdà Pons com a
titular representant d'aquest Ajuntament en el Ple del Consell assessor de la gent gran de
Menorca.
SEGON: Nomenar a la tercera tinenta d'alcaldessa i regidora d'educació la Sra. Natividad
Benejam Bagur com a suplent representant d'aquest Ajuntament en el Ple del Consell
assessor de la gent gran de Menorca.
TERCER: Notificar aquest acord així com les dades de contactes que ens sol·licita la
Consellera de Benestar Social i Família als efectes oportuns.
QUART: Donar compte d'aquest acord en el pròxim ple municipal que se celebri

L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 27/08/2015”
1.2.7. Resolució d'Alcaldia número 000172 de 2015
Assumpte: Nomenament dels membres representants a l'Assemblea de Socis de
l'Associació Leader Illa de Menorca.
Atesa la sol·licitud del CIME en relació a la designació dels representants del nostre
ajuntament (titular i suplent) com a membres de l'Assemblea de Socis de l'Associació Leader,
atesa la recent organització de l'administració local;
Atès el contingut dels Estatuts i del Reglament de règim intern de l'Associació Leader illa de
Menorca;
En virtut de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local;
RESOLC:
PRIMER: Comunicar a l'Associació Leader Nomenar que aquesta Alcaldia exercida per la
sotasignant, Sra. Joana Gomila Lluch serà la titular representant d'aquest Ajuntament en
l'associació Leader illa de Menorca.
SEGON: Nomenar a la regidora d'activitats i disciplina governativa la Sra. Marta Marqués
Seguí com a suplent representant d'aquest Ajuntament en l'associació Leader illa de
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Menorca.
TERCER: Notificar aquest acord al CIME i a la regidora designada als efectes oportuns.
QUART: Donar compte d'aquest acord en el pròxim ple municipal que se celebri
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 27/08/2015”
1.2.8. Resolució d'Alcaldia número 000173 de 2015
"Assumpte: Nomenament dels membres representants al Ple del Consell Econòmic i
Social de Menorca.
Atesa la sol·licitud del CIME en relació a la designació dels representants del nostre
ajuntament (titular i suplent) com a vocals del Ple del Consell Econòmic i Social de Menorca,
atesa la recent organització de l'administració local;
Atès que segons es diu en la Comissió de batles de 30/07/2015 es va decidir que formarien
part del Ple del Consell Econòmic i Social els mateixos ajuntaments que ho havien estat
durant la passada legislatura, i que aquestes administracions eren les de Maó, Ciutadella,
Alaior i Es Migjorn Gran;
En virtut de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i de la possibilitat de delegació de
competències;
RESOLC:
PRIMER: Nomenar al regidor de serveis econòmics el Sr. José López Bosch com a titular
representant d'aquest Ajuntament en el Ple del Consell Econòmic i Social de Menorca.
SEGON: Nomenar al regidor de recursos humans el Sr. Joan Salord Justo com a suplent
representant d'aquest Ajuntament en el Ple del Consell Econòmic i Social de Menorca.
TERCER: Notificar aquest acord al CIME als efectes oportuns.
QUART: Donar compte d'aquest acord en el pròxim ple municipal que se celebri

L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll
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Ciutadella de Menorca, 27/08/2015»
1.2.9. Resolució d'Alcaldia número 000174 de 2015
"Assumpte: Nomenament dels membres representants a la Casa de Menorca a
Barcelona, Immobiliària Casa de Menorca en Barcelona i Junta Insular d'Aigua
Atès que en la reunió de batles celebrada el 30/07/2015 es va tractar el tema de la
designació dels representants del nostre ajuntament com a membres en diferents
organismes d'àmbit insular, com ara la Casa de Menorca a Barcelona, la Immobiliària Casa
de Menorca en Barcelona, i la Junta Insular d'aigua, atesa la recent organització de
l'administració local;
Ateses les propostes d'acord dutes en aquella reunió de batles.
En virtut de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local;
RESOLC:
PRIMER: Comunicar a la Casa de Menorca a Barcelona que aquesta Alcaldia exercida per la
sotasignant, Sra. Joana Gomila Lluch serà la titular representant d'aquest Ajuntament en
aquest Casa de Menorca a Barcelona, i en la Immobiliària Casa de Menorca en
Barcelona.
SEGON: Nomenar a la regidora d'educació la Sra. Natividad Benejam Bagur com a
suplent representant d'aquest Ajuntament en Casa de Menorca a Barcelona.
TERCER: Nomenar a la Segona Tinenta d'Alcaldessa Sra. Noemí Camps Villalonga com a
titular representant d'aquest Ajuntament i a la Sra. Marta Marqués Seguí, regidora d'activitat
i de disciplina governativa com a suplent representant d'aquest Ajuntament a la Junta
Insular d'Aigua
QUART: Notificar aquest acord a les persones interessades als efectes oportuns.
CINQUÈ: Donar compte d'aquest acord en el pròxim ple municipal que se celebri.

L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària accidental
Ester Allès Coll

Ciutadella de Menorca, 27/08/2015”
2. Proposta sobre canvis en el règim de retribucions dels membres de la Corporació
Municipal (exp. 2015/005922)
11

Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 4 de setembre de 2015, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de
setembre de 2015, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1), i la reserva
de vot del PP (2) i d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«Mitjançant acord de Ple municipal celebrat en la sessió extraordinària de dia 10 de juliol de
2015 es va determinar el règim de retribucions econòmiques, dels drets de concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats i indemnitzacions a percebre pels membres de
les corporacions locals.
Ateses les noves circumstàncies professionals d'un dels membres de la corporació local, es
fa necessari modificar la relació de càrrecs de la Corporació que podran exercir-se en règim
de 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 la modificació de la relació de càrrecs de la corporació que s'exerciran en
règim de dedicacions parcials
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 92 % de jornada sencera seran dos
regidors/es.
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 60 % de la jornada sencera serà d'un/a
regidor/a.
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 40 % de jornada sencera serà d'un/a
regidor/a.
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 33 % de jornada sencera seran dos
regidors/es.
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 50 % de jornada sencera seran tres
regidors/es.
SEGON. Les retribucions per a les dedicacions parcials seran calculades de forma
proporcional a la de jornada sencera (2110€/mes) per 14 pagues (2 extres els mesos de juny
i desembre), tal com estava establert en l'acord del Ple adoptat en la sessió extraordinària de
10 de juliol de 2015.»
Intervé la Sra. Alcaldessa: Hi ha hagut un dels membres de l'equip de Govern, el Sr. Oriol
Baradad, que li han donat plaça com a professor i, per tant, és incompatible poder tenir un 75
% de jornada de retribució en aquesta institució i també en el centre d'educació perquè són
dos sous públics. Per tant, açò ha fet que haguem de reestructurar aquesta redistribució i
llavonses el que s'ha acordat és que en lloc que hi hagi un únic membre de l'equip de govern
amb un 92 % de la jornada n'hi hagi dos. Hi haurà també dos membres de l'equip de govern
amb un 33 % de jornada i la resta quedaria exactament igual.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Nosaltres aquí faríem un vot d'abstenció perquè entenem que és
una decisió i una responsabilitat de l'equip de govern el fet de poder atorgar les
competències i les àrees que creguin convenients. Només és açò que, senzillament, faríem
un vot d'abstenció i que entenem la situació i que atesa la incompatibilitat hi ha d'haver una
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reorganització, però a la vegada volem fer constar que ens preocupa perquè a tres mesos ja
hi hagi la primera reorganització de feines, quan encara a dia d'avui no tothom s'havia
adaptat al nou Govern, quan dic tothom dic treballadors, els mateixos regidors i també els
ciutadans.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Dir-li que és evident que si hi ha una incompatibilitat no hi ha altre
remei que d'alguna manera fer aquesta modificació. El Sr. Oriol Baradad no pot tenir dues
retribucions d'un 100 % com a professor, i un 75 % en aquest ajuntament, no tant pel temps
de feina, sinó pel fet que és incompatible tenir dos sous públics. És per aquest motiu que
s'ha hagut de fer.
Acord
Es passa la proposta a votació; per tretze (13) 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 i de la Sra. Alcaldessa;
i vuit (8) 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, del Sr. Juan CARRASCO
DOMINGO, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS, s'acorda aprovar la
proposta d'Alcaldia.
3. Proposta sobre el nomenament de membres representants a l'òrgan col·legiat del
Consell Rector del Patronat Municipal de l'Hospital (exp. 2015/007666)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 26 d'agost de 2015, que va ser dictaminada
a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de setembre de
2015,amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1), i d'UPCM (1), i les
reserves de vot del PP (2), que, copiada literalment, diu:
«Atesa l'aprovació definitiva dels nous estatuts del Patronat Municipal de l'Hospital publicats en
el BOIB núm. 116 de l'1 d'agost de 2015.
Atès l'acord del Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada dia 30 de juliol de 2015
mitjançant el qual s'aprova el nomenament dels representants a l'òrgan col·legiat del Consell
Rector del Patronat Municipal de l'Hospital i que són els següents:
Presidenta:
PSOE: Carolina Cerdà Pons
Vicepresidenta:
PSM: titular Marta Marqués Seguí- suplent: Josep Juaneda Mercadal
Regidors:
Titulars
PSM: Laura Anglada Seara
GxC: Nati Benejam Bagur
UPCM: Juan Triay Lluch

Suplents
José López Bosch
Georgina Dávila Buriello
Antoni Florit Pons
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PP:

Rita Lorente Taltavull i Joan Josep Pons Anglada

Anna Bagur López i Joan Carrasco

Vist l'escrit presentat per l'AFARGA amb data 17/08/2015, registre d'entrada núm. 11808, on
proposen el nomenament de la Sra. Francisca Casasnovas Mascaró com a representant de
l'associació en el Consell Rector.
Vist l'escrit presentat pels residents de l'Hospital Municipal, amb data 17/08/2015, registre
d'entrada 11810, on proposen el nomenament de la Sra. Teresa Castelló Sabater com a
representant dels residents en el Consell Rector.
Vists els escrits presentats per les entitats següents:
Associació de Veïns Sa Colàrsega, amb data 10/08/2015, registre d'entrada núm. 11437
Associació de Veïns Ses Cadufes, amb data 10/08/2015, registre d'entrada 11465
Càritas Diocesana de Menorca, amb data 03/08/2015, registre d'entrada 133 del Patronat M.
l'Hospital
Associació Mans Unides, amb data 29/07/2015, registre d'entrada 132 del Patronat Municipal
de l'Hospital
Atès que el número de regidors representats al Consell Rector durant aquesta legislatura és de
7 membres i per tant d'acord amb l'article 7.1 e) dels estatuts, els membres en representació de
les entitats seran dos que s'alternaran cada dos anys.
Atès que de les entitats presentades hi ha dues associacions de veïns i dues entitats de caire
social, es proposa com a representants dels dos primers anys, al Sr. Pedro Carretero Bagur en
representació de l'Associació de Veïns Sa Colàrsega i al Sr. Rafael Enrich Calafat, director de
Càritas Arxiprestal de Ciutadella.
Com a representants dels dos anys següents a l'Associació de Veïns ses Cadufes i a
l'Associació de Mans Unides.
Atès que el Consell Insular de Menorca ha proposat com a titular a la Sra. Maria Cabrisas
Pons, consellera executiva del Departament de Benestar Social i Família, i com a suplent a la
Sra. Bàrbara Torrent Bagur directora insular de Benestar Social i Família.
Vist el capítol II, secció II, article 9è, organització i funcionament del Consell Rector del
Patronat, 9.1 dels nous estatuts del Patronat Municipal de l’Hospital, que estableix que els
membres seran nomenats pel Ple de l'Ajuntament a proposta de l'Alcaldia,
PROPÒS:
Que el Ple de l’Ajuntament acordi:
PRIMER.- Nomenar a la resta de membres que formaran part del Consell Rector del Patronat
Municipal de l'Hospital, juntament amb els que ja varen ser nomenats en el Ple extraordinari de
dia 30/07/2015
Presidenta:
PSOE: Carolina Cerdà Pons
Vicepresidenta:
PSM: titular Marta Marqués Seguí- suplent: Josep Juaneda Mercadal
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Regidors:
Titulars
PSM: Laura Anglada Seara
GxC: Nati Benejam Bagur
UPCM: Juan Triay Lluch
PP:
Rita Lorente Taltavull i Joan Josep Pons Anglada

Suplents
Jose López Bosch
Georgina Dávila Buriello
Antoni Florit Pons
Anna Bagur López i Joan Carrasco

Representant del Consell Insular de Menorca
titular: Maria Cabrisas Pons, consellera executiva del Departament de Benestar Social i Família
suplent: Bàrbara Torrent Bagur, directora insular de Benestar Social i Família
Representant dels residents de l'Hospital Municipal
Teresa Castelló Sabater
Representant dels familiars dels residents de l'Hospital Municipal
Francisca Casasnovas Mascaró
Representants de les entitats
del setembre de 2015 fins al setembre de 2017:
Pedro Carretero Bagur, representant de l'Associació de Veïns sa Colàrsega
Rafel Enrich Calafat, director de Càritas Arxiprestal de Ciutadella
del setembre de 2017 fins el setembre 2019:
l'Associació de Veïns ses Cadufes
l'Associació de Mans Unides
Titular de Gerència
Pilar Simón García
Secretària i interventor de l'Ajuntament
Josep Llorens Llabrés, funcionari de l'Ajuntament, per delegació de la secretària
Juan León Vivó, interventor de l'Ajuntament
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.»
Intervé la Sra. Alcaldessa: Com vostès sabem en el Ple de dia 30 de juliol es van nomenar els
representants polítics en aquest consell rector. Hi faltaven nomenar altres que són els que avui
es duen a aprovació, que són: el representant del Consell Insular de Menorca, com a titular la
Sra. Maria Cabrisas Pons i com a suplent la Sra. Bàrbara Torrent Bagur. Representant de
residents de l'hospital la Sra. Teresa Castelló. Representant dels familiars la Sra. Francisca
Casasnovas. Representant de les entitats el Sr. Pedro Carretero Bagur, representant de
l'Associació de Veïns de la Colàrsega i el Sr. Rafel Enrich Calafat director de Càritas arxiprestal
de Ciutadella, açò durant l'any 2015/2017 i després per l'any 2017/2019, l'Associació de Veïns
Ses Cadufes i l'Associació de Mans Unides. El titular de gerència serà la Sra. Pilar Simón, el
secretari serà el Sr. Josep Llorens Llabrés i l'interventor el Sr. Joan León Vivó. L'any passat es
va fer la modificació dels estatuts, els quals en aquest consell rector només hi podia haver 15
membres i, llavonses, es va decidir que hi hagués aquests set membres polítics i que després
hi hagués dues entitats representades, de manera que hi hagués, dos anys dues entitats, i dos
anys l'altra. Per part d'aquest ajuntament es va demanar a totes les entitats relacionades amb
la gent gran, tal com marquen els estatuts, si hi volien participar. Només aquestes quatre
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associacions: Associació de Veïns de la Colàrsega, Càrites, Associació de Veïns Ses Cadufes i
Mans Unides, són el que van respondre que sí que hi volien participar i, llavonses es va decidir
que dos anys hi hauria una associació i Càritas i els dos anys següents una altra associació de
veïns i Mans Unidas.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Només una intervenció i és per demanar disculpes per no haverho fet en el primer moment, en el primer punt, i és donar-li, en nom de tot el grup municipal
Popular el nostre pésame a vostè i a tota la seva família. Demanar disculpes per no haver-jo fet
en el principi de la meva intervenció, només era per açò.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Nomé dir-li que ja ho donava per rebut, perquè n'hi ha molts que ja
m'ho havíeu donat i altres també i tothom estava en nosaltres en moments així tant dolorosos.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
4. Proposta de nomenament de membres representants a l'òrgan col·legiat del Consell
Escolar del centre d'educació infantil de primer cicle de Joguina (exp. 2015/006554)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 3 de setembre de 2015, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de
setembre de 2015, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1), i del PP (2), i
la reserva de vot d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«Atès que al Ple extraordinari del passat 30-07-2015, al punt 9 de l'ordre del dia, s'aprovaren
els representants als òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Ciutadella;
Atès que s'ha detectat que hi manca el nomenament d'un dels representants als òrgans
col·legiats abans esmentats;
Atès que d'acord amb l'article 38 del ROF és competència del Ple de l'Ajuntament el
nomenament dels membres dels òrgans col·legiats i que, d'acord amb la nova organització
municipal, quedarien proposats els representants següents:
ÀREA SOCIOEDUCATIVA
CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE:
EI JOGUINA:
Titular: Natividad Benejam Bagur

Suplent: Juan García Corro

PROPÒS:
PRIMER. Aprovar els representants que s'han detallat a dalt de la proposta.
SEGON. Donar trasllat de l'acord adoptat a l'entitat esmentada als efectes oportuns.»
Intervé la Sra. Alcaldessa: Només era perquè al darrer Ple es van fer els nomenaments dels
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representants del Consell Escolar i aquest, el de Joguina, va quedar sense nomenar i, per
tant, és obligatori fer-ho, perquè quan se'ns convoqui hi ha d'haver un representant.
Senzillament, es nomenaria com a titular a la regidora Sra. Natividad Benejam i com a
suplent al Sr. Juan García.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Primer dir-li en nom de tot el grup, naturalment, que ens va saber
greu, i bé, ja li vam dir al funeral i ho sap, el nostre condol. Dir que nosaltres farem un vot
d'abstenció, no perquè tinguem res en contra dels representants nomenats, sinó perquè
aquesta legislatura amb la modificació d'estatuts hem quedat fora d'aquest organisme, i ens
abstendrem en totes les votacions que hi facin referència, com a conseqüència que no hi
assistim.
Acord
Es passa la proposta a votació; per denou (19) 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. 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, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO i de la Sra. Alcaldessa; i dues (2)
abstencions de vot, les del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS, s'acorda
aprovar la proposta d'Alcaldia.
5. Proposta relativa a la designació de les festes locals de l'any 2016 (exp.
2015/007639)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia
28 d'agost de 2015 de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 3 de setembre
de 2015, per unanimitat en sentit favorable per part de tots els presents, que, copiada
literalment, diu:
«Atès l'escrit de la Direcció General de treball i Salut Laboral del Govern de les Illes Balears,
registrat d'entrada en aquest Ajuntament el dia 28/04/2015, amb el núm. 6009, on informen
que per acord del Consell de Govern de data 10/04/2015, s'ha aprovat el calendari de festes
per a l'any 2016 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 52 de dia 11 d'abril) i que, d'acord
amb el que prescriu l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, els ajuntaments
han de determinar dues festes locals en l'àmbit municipal.
Així mateix, sol·liciten que, els comuniquem les dates que aquest Ajuntament fixi com a dies
festius de l'àmbit del municipi, per a l'any 2016.
Atesa la tradició popular i institucional de les festes de la Cinquagesma i de Sant Joan
Baptista.
PROPOSA:
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PRIMER: Designar com a festes locals de l'any 2016 al municipi de Ciutadella de Menorca,
els dies 16 de maig (dilluns), dilluns de Cinquagesma i el dia 24 de juny (divendres), dia de
Sant Joan Baptista.
SEGON: Comunicar aquest acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la
Conselleria de Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.
No obstant, el Ple amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervé el Sr. Salord Justo: La Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern de les
Illes Balears, ens ha sol·licitat que els comuniquem les dates que aquest ajuntament proposa
fixar com a dies festius de l'àmbit del municipi per a l'any 2016. El calendari de dies festius
per al 2016 s'ha establert atenent el límit anual de 14 dies festius. S'han fixat 12 festes
d'àmbit autonòmic, 9 de les quals són festes nacionals obligatòries i 3 han estat acordades
pel Govern i els agents socials. Correspon a cada ajuntament fixar les 2 restants, [uns
segons de la gravació no estan enregistrats] altres anys, i perquè el caràcter institucional ho
requereix, es fixaven com a festius el dia Sant Antoni, 17 de gener, i el dia de Sant Joan, 24
de juny. Atès que el dia 17 de gener del 2016 serà diumenge, es proposa fixar una altra data.
Atesa la tradició popular que a Ciutadella hem anat heretant de generació en generació de la
festa de la Cinquagesma, es proposa designar com a festes locals per l'any 2016, els dies 16
de maig, dilluns de la Cinquagesma i dia 24 de juny, dia de Sant Joan.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
6. Proposta de modificació d'un lloc de treball d'enginyer de Ponts i Camins vacant per
un lloc de treball d'arquitecte (exp. 2015/007743)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana de dia 2 de setembre de 2015, que va ser dictaminada
a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 3 de
setembre de 2015, —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia per urgència
aprovada per majoria absoluta—, per 6 vots a favor (PSM, PSOE, GxC i PP) i 1 reserva de
vot (UPCM), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: MODIFICACIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'ENGINYER DE PONTS I
CAMINS VACANT PER UN LLOC DE TREBALL D'ARQUITECTE.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 02/09/2015 que
copiat literalment diu:
"S'emet el següent informe a sol·licitud de l'Alcaldessa Joana Gomila Lluch en relació a la
modificació del lloc de treball d'enginyer de ponts i camins per un lloc de treball d'arquitecte.
Mitjançant informe de necessitat de 25/08/2015 es sol·licita als efectes de donar una major
estabilitat i cohesió funcional a l'àrea de territori i entorn la reconversió del lloc vacant
d'enginyer municipal destinat als serveis d'urbanisme com a arquitecte municipal.
Atès que d'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el
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Reial Decret legislatiu 781/1986, 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 local, es desprèn que és atribució de l'Alcalde la direcció del govern i l'administració
municipal i, en el marc del reglament orgànic, l'organització dels serveis administratius de la
Corporació.
Atesa la plantilla aprovada mitjançant els pressuposts municipals per 2015 i vist que
actualment l'Ajuntament de Ciutadella disposa d'una plaça vacant de tècnic superior de
l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe superior, per renúncia del
funcionari que havia ocupat el lloc de treball d'enginyer de ponts i camins.
Atès que segons l'article 22.2 lletra i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, és competència del Ple
de l'Ajuntament l'aprovació de la relació de llocs de treball i la fixació de la quantia de les
retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.
Vista la resolució d'alcaldia 133/2015, de 7 de juliol, de delegació de competències.
Per tot l'exposat, qui subscriu considera que per tal de realitzar la modificació del lloc de
treball vacant d'enginyer de ponts i camins en un lloc d'arquitecte correspon la seva
aprovació pel Ple de l'Ajuntament a proposta de l'Alcaldia o el regidor delegat.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels
informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin
sol·licitar."
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Modificar el lloc de treball d'enginyer de ponts i camins vacant per un lloc de treball
d'arquitecte, amb nivell de complement de destí 22 i complement específic de 904,19 €
mensuals.
No obstant, el Ple de l'Ajuntament, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervé el Sr. Salord Justo: El passat 29 de juny, l'anterior enginyer, va renunciar a la seva
plaça de funcionari, deixant vacant el seu lloc de treball: enginyer de camins, canals i ports.
Davant aquesta situació l'Àrea de Territori i Entorn, va comunicar a l'equip de govern que pel
bon funcionament de l'àrea, era necessari cobrir aquesta vacant amb un nou tècnic.
Actualment, en aquesta àrea tan sols hi ha destinada una única funcionària titulada de tècnic
superior, que és l'actual arquitecta que s'encarrega, entre altres coses, d'informar les
sol·licituds de llicències urbanístiques en projectes tècnics d'obres, [uns segons de la
gravació no queden enregistrats] quan realitzava vacances, ni eren compatibles les funcions
entre ells a l'hora de combinar els treballs de l'àrea. Actualment, s'està treballant també en
l'elaboració de la revisió del planejament municipal, redacció que està duent a terme un
equip d'arquitectura. Per altra banda, en relació a l'aspecte pressupostari, l'actual plantilla
aprovada, mitjançant els pressuposts del 2015, ja contempla la dotació anual per la plaça de
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tècnic superior de l'escala d'administració especial subescala tècnica de classe superior. Per
tot l'exposat se sol·licita a l'efecte de donar una major estabilitat i cohesió a l'àrea, la
reconversió de la plaça vacant d'enginyer municipal, destinat als Serveis de Territori [uns
segons de la gravació no queden enregistrats]
Intervé el Sr. Pons Anglada: Inicialment, a la Comissió Informativa havíem fet un vot
favorable. Però, posteriorment, una volta xerrat i analitzat internament també dins el partit,
inicialment, a la Comissió Informativa, havíem demanat si prescindir d'aquesta plaça
d'enginyer dins urbanisme suposaria cap contratemps o influiria en res, se'ns va manifestar
que no, però com dic, analitzant aquesta qüestió dins el partit no tenim clar, no és que hi
estem a favor o en contra, és que no tenim clar que prescindir d'un enginyer també dins el
Departament d'Urbanisme, quan a dia d'avui estem també dins una etapa de planejament
important, faci que les coses no puguin sortir així com voldríem. Entenem que un enginyer és
també necessari i, evidentment un arquitecte també fa molta falta pel dia a dia. Possiblement
hi hauria altres solucions, com contractacions externes, no sé si açò s'havia avaluat. Entenc
que és complicat, però és possible. Per tant, nosaltres, tot i que en aquest cas vam fer un vot
favorable, inicialment, a la Comissió Informativa, en aquests moments faríem un vot
d'abstenció, precisament per açò per no tenir aquests dubtes i ho volia argumentar de
qualque manera perquè no semblàs estrany.
Acord
Es passa la proposta a votació; per quinze (15) vots a favor, 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
del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
7. Proposta sobre el desacord amb les prospeccions petrolieres a la Mediterrània (exp.
2015/007738)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Medi Ambient de
l'Àrea de Territori i Entorn de dia 1 de setembre de 2015, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 4 de setembre de 2015,
amb el vot favorable dels representants del PSM (2), PSOE (1) i GxC (1) i la reserva de vot
dels representants del PP (2) i UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: Desacord amb les prospeccions petrolieres a la mediterrània
Atès que a dia d'avui diverses companyies tenen interès en extreure petroli i gas del subsòl
marí en aigües profundes del nostre entorn.
Atès que la societat menorquina i balear, i la majoria de les seves institucions han manifestat
unànimement durant els darrers anys la seva preocupació i el seu rebuig a l'exploració i
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explotació d'hidrocarburs al mediterrani, per motius de caràcter econòmic, social i ambiental.
Atès que el model energètic actual, basat principalment amb l'ús de combustibles fòssils és el
principal causant del canvi climàtic i la recerca de nous jaciments no farà més que agreujar
aquest fenomen, a més d'amenaçar les valuoses aigües de la mediterrània, els seus hàbitats,
la seva biodiversitat i l'economia local basada en un turisme que vol gaudir de les nostres
platges i del nostre litoral.
Atès que en lloc de cercar noves fonts d'hidrocarburs, que no resoldran la dependència de
l'Estat Espanyol envers els hidrocarburs de l'exterior, s'hauria d'apostar per les fonts
d'energies renovables i netes, tal com marca l'estratègia comunitària i estatal contra el canvi
climàtic.
Atès que són molts els impactes ambientals greus que provoquen, tant les campanyes
sísmiques, com les posteriors prospeccions i extraccions, i que poden afectar molt
negativament als espais naturals protegits, als ecosistemes i hàbitats protegits, a les
espècies de flora i fauna protegides.
Atès que l'associació Menorquins pel territori ha elaborat un manifest a favor d'una
Mediterrània declarada, per llei, zona lliure de prospeccions petrolieres.
Atès que el Grup mixt del Parlament de les Illes Balears va presentar una proposició no de
llei per a la declaració de la zona econòmica exclusiva de la vessant de la mediterrània
estatal com a "espai marítim lliure de prospeccions, exploració i extracció d'hidrocarburs".
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Manifestar el total desacord del plenari municipal de Ciutadella de Menorca a les
prospeccions petrolieres a la mediterrània.
SEGON. Adherir-se al manifest de Menorquins pel territori a favor d'una Mediterrània
declarada, per llei, zona lliure de prospeccions petrolieres.
TERCER. Traslladar aquest acord al Consell Insular de Menorca, al Govern de les Illes
Balears, al Parlament de les Illes Balears i als Ministeris d'Indústria i energia i de Medi
Ambient.»
Intervé la Sra. Marquès Seguí: Que dóna lectura íntegra a la proposta i segueix,
principalment són tres els projectes de prospeccions petrolieres que amenacen el litoral de
Menorca i la Mediterrània occidental, dos al nord de Menorca, entorn del Golf de Lleó, i el
tercer que gairebé rodeja, de nord a sud l'illa de Menorca. De tots és conegut que la indústria
petroliera ha donat exemples que les seves activitats no existeix el risc zero, no només en
activitats d'explotació, també en activitats de prospecció, sobretot en aigües profundes, com
és el cas que ens amenaça. Podem recordar el cas del pou de Macondo del golf de Mèxic
que va explotar durant sondejos sísmics, i en van morir 11 persones, i va provocar el
desastre més gran mediambiental dels Estats Units fins avui en dia. Les Illes Balears i
sobretot com a reserva de la biosfera, gaudeix d'uns valors únics reconeguts tant a nivell
nacional com internacional, reserva integral marina, Red Natura 2000, zones lic, zones zepa,
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etc., tots ells protegits per diferents convenis, tractats, acords i normatives de caire
autonòmic, estatal, europeu i internacional. Les activitats sobre les quals se sustenta la gran
part de l'economia menorquina depenen directament del bon ús i de la qualitat del seu entorn
i del seu paisatge i les seves costes i les seves platges, i dels seus mars, on conviuen fauna,
flora i diverses activitats econòmiques. La intervenció de les prospeccions sísmiques en
aigües de les Balears, suposarà una davallada de la qualitat de les nostres aigües, un
impacte demolidor damunt la fauna marina. Els estudis científics demostren un dany segur a
les pesqueres a curt i a mitjà termini, amb reducció de captures de fins a un 50 %, i en
possibles efecte a llarg termini a causa dels danys a les prospeccions de la mortalitat dels
sondejos sísmics provocats en larves i en exemplars juvenils. A més es donarien importants
danys al medi ambient marí, molt especialment a les poblacions protegides com els cetacis i
les tortugues marines. Menorca hi té molt a perdre i res a guanyar, des de l'equip de govern
de l'Ajuntament, defensam, per tant, un model de territori i paisatge sostenible, que conviuen
en harmonia amb la nostra economia local i que permet un equilibri dinàmic que ha anat
evolucionant, d'una manera continguda al llarg dels anys i ha format un territori genuí i
diferenciat. Apostam, així mateix, per un model energètic eficient, net i sostenible, basat en
energies renovables, per tal d'aconseguir en un futur la nostra pròpia sobirania energètica.
Rebutgem qualsevol projecte o activitat per continuar amb un model obsolet, basat en
energies fòssils, que són el petroli, els gasos i els derivats del petroli, en un declivi
irreversible i són uns dels principals responsables del canvi climàtic. Per aquest motiu, i
davant el fort rebuig de la societat civil enfront d'aquests projectes, volem fer palès el nostre
desacord com a institució als projectes de prospeccions petrolieres a la mar mediterrània,
adherint-nos al manifest de l'associació Menorquins pel Territori i demanar al Govern de
l'Estat que aprovi una llei específica per a declarar la zona econòmica exclusiva de la
mediterrània estatal com a zona lliure de prospeccions, d'extraccions i explotacions
d'hidrocarburs.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo: Des del Partit Popular farem, evidentment, un vot favorable
en aquesta moció, no pot ser d'altra manera. A l'anterior legislatura ja vam manifestar
públicament, tant el govern Bauzà, com el govern del Sr. Tadeo, com en aquest mateix
Ajuntament, el nostre desacord amb les prospeccions petrolieres, i fa dues setmanes, també
hem de recordar que el president regional del Partit Popular va firmar un manifest, bastant
semblat en aquest, en contra d'aquestes prospeccions. Per acabar sí que m'agradaria dir
que m'hauria agradat que aquesta preocupació que ara tenen vostès, l'haguessin tinguda
quan el govern Antich va autoritzar, o va permetre que s'autoritzassin aquestes prospeccions
en el Mediterrani.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Tant el govern Antich, com altres governs, com els governs
nacionals del PSOE i del Partit Popular han demostrat un gran desinterès per tot el referent a
les energies alternatives, de fet s'està penalitzant l'autoconsum, s'estan penalitzant les
energies solars, l'eòlica, tot tipus d'energia alternativa a Espanya està penalitzada, fins i tot hi
ha multes que són realment sobredimensionades, disbaratades per penalitzar aquests tipus
d'energies. Açò el primer, perquè em sorprèn que des d'un partit en el qual duen la bandera
en penalitzar tot tipus d'energia neta, facin aquests comentaris, tot i que el Sr. Antich
segurament també, sí que és veritat que va ser prou incoherent. Nosaltres, evidentment,
farem un vot favorable, perquè hem de recordar que vam dur a un ple extraordinari, una
moció des d'UPCM, a la qual es feien unes a al·legacions concretes, demanant que abans
que s'acabàs el termini, per açò el ple era extraordinari, es fessin unes al·legacions a les
prospeccions petrolieres a Balears i, efectivament, d'acord amb el que ens havien dit des de
l'aliança Mar Blava, es rallava dels riscos que duia pel turisme, la possibilitat que hi hagués
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abocaments que seria realment catastròfic, perjudicis per la pesca, per diferents cetacis, i per
tot el que s'ha dit bàsicament ara aquí, com que és una reiteració de la moció que vam
presentar, en virtut de la qual es van presentar al·legacions per part de l'Ajuntament,
evidentment que hem de fer un vot favorable.
Intervé la Sra. Marquès Seguí: Abans que res, agrair el vot d'UPCM i del PP, i en funció del
comentari que ha fet en Joan, també ens sembla curiós que la senadora, Juana Francis
Pons, no va dir que no, a les prospeccions petrolieres quan va arribar en el seu moment.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
8. Proposta d'aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per a la concessió i la tramitació dels ajuts econòmics
individuals, temporals i d'emergència social (vigència de l'1 de gener al 31 de
desembre de 2015 (ambdós inclosos)), (exp. 2015/006597)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada de Serveis Socials de l'Àrea
Socioeducativa de dia 27 de juliol de 2015, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa,
en sessió ordinària de dia 4 de setembre de 2015, amb els vots a favor del PSM (2), del
PSOE (1), de GxC (1), i les reserves de vot del PP (2) i d'UPCM (1), que, copiada literalment,
diu:
«Vist l’escrit presentat pel CONSELL INSULAR MENORCA, enregistrat en aquest
Ajuntament el dia 29/05/2015 i amb registre d’entrada núm. 007842, en relació a l’aprovació
del conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per
a la concessió i la tramitació dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència
social finançats pel Consell Insular de Menorca corresponent a l'any 2015.
Atès que en data 11 de juliol de 2008, el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella, van subscriu un conveni per al desenvolupament d'un programa per a la
concessió d'ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social a Menorca, amb
l'objectiu de ser més eficaços i eficients en la gestió dels mateixos i per tal d'aconseguir més
coordinació entre els programes de serveis socials insular i municipals, i aproximar la gestió
dels serveis públics a la ciutadania.
Atès que es va considerar convenient, així mateix, que la gestió dels ajuts econòmics
individuals, temporals i d'emergència social que tramitava i concedia el Consell Insular de
Menorca, fos assolida directament per part dels Ajuntaments.
Atès que en data 29 de maig de 2015, rgtre d'entrada nº 7842, el Consell Insular de
Menorca remet l'acord adoptat per part del Ple del Consell Insular en sessió ordinària de 18
de maig de 2015, en el que s'aproven, punt onzè, els convenis amb els Ajuntaments de
Menorca per a la concessió i la tramitació dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d'emergència socials finançats pel Consell Insular de Menorca així com els imports que els
corresponen a l'any 2015.
Atès que el pacte tercer del conveni, "delegació de competències", preveu que el Consell
Insular de Menorca, faixi una nova delegació de la competència a favor de l'Ajuntament de
Ciutadella per a la gestió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social
amb una vigència compresa entre el dia 1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2015.
Atès que aquesta descentralització continua essent valorada positivament pels tècnics de
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l'àrea de serveis socials, ja que permet gestionar amb més flexibilitat, eficàcia, eficiència i
proximitat la demanda efectuada per part de la persona i/o família.
Atès l'informe tècnic emès al respecte en sentit favorable en data 2 de juny de 2015.
Atès que és d’interès d’aquest Ajuntament el col·laborar amb aquesta iniciativa, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca per a la concessió i la tramitació dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d'emergència social finançats per part del Consell Insular de Menorca, amb una vigència
compresa entre el dia 1 de gener dins el dia 31 de desembre de 2015, ambdós dies inclosos,
tot assolint-ne, d'acord amb el pacte tercer del mateix, la delegació de competències
corresponent.»
Intervé la Sra. Cerdà Pons: dia 29 de maig, el Consell va presentar l'escrit referent a
l'aprovació del conveni entre el Consell i l'Ajuntament per la concessió i la tramitació dels
ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel Consell, amb una
aportació econòmica, per l'any 2015, de 60.073,50 euros, que s'abonen mensualment a raó
de 5.006,12 euros. Una mica, l'objectiu d'aquest conveni, que és ve signant des de l'any [uns
segons de la gravació que no queden enregistrats] la gestió del Consell, i que aquesta gestió
la passassin a assumir els ajuntaments, per tal de donar agilitat en aquest tràmit. Aquests
ajuts vénen contemplats en diferents tipologies, tenim ajuts per habitatge, manutenció,
activitats educatives, inserció social i laboral, motius sociosanitaris i d'emergència social. Els
dos darrers anys hi ha hagut un número bastant similar de peticions. El 2014 [uns segons de
la gravació no queden enregistrats] ajudes de les quals se'n van concedir 332, per un import
de 144.182,88 euros, dels quals el 31,77% va ser d'aportació municipal. El 2013 les ajudes
que es van sol·licitar van ser de 370, se'n van concedir 343, amb un import de 144.802
euros. Una diferència d'uns 700 euros d'un any a l'altre. Per percentatges el 2014, la majoria
de peticions, el 64,65% van ser de lloguer [uns segons a la gravació no s'han enregistrat] van
ser per manutenció. El tema de la manutenció, ho dic perquè no hi hagi errors o dubtes, és
un percentatge baix perquè ens trobam que molts dels ajuts per manutenció els tramitam pel
banc d'aliments, a través de La Creu Roja. És un conveni que s'aprova des del 2008 i es
proposa l'aprovació per enguany.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb les estacades d'amarrada
(duques de Alba) i altres inversions pendents al port comercial de Ciutadella per part
de Ports IB i del Govern Balear (exp. 2015/007158)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 10 d'agost de 2015
(registre d'entrada 011434 de dia 10 d'agost de 2015), que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 4 de setembre de 2015, amb el
vot favorable dels representants del PP (2) i la reserva de vot dels representants del PSM (2),
PSOE (1), GxC (1) i UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Ateses les declaracions llegides al diari Menorca a l’entrevista feta a l’alcaldessa de
Ciutadella en relació a la possible renúncia de Ciutadella a la instal·lació dels Ducs d’Alba al
port comercial de Ciutadella.
Atès que es tracta d’una inversió de Ports Illes Balears a un port de la seva competència i
que compta amb partida pressupostària als pressuposts de la CAIB del 2015 per un valor de
2,4 milions d’euros.
Atès que el Consell de Govern amb data de 27 de març de 2015 aprova el projecte de
construcció de dues estacades d’amarrada (Ducs d’Alba) al port de Ciutadella.
Atès que és un projecte que es troba a la part final del procés, l’inici de tramitació va tenir lloc
el mes d’abril d’aquest any i només queda treure la licitació.
Atès l’esforç fet durant l’anterior mandat per comprometre i fer possible les inversions
realitzades al port comercial de Ciutadella, com la instal·lació d’aire condicionat, la millora del
tancament de la terminal.
Atès que també es tenen previstes la millora del vial d’accés a la terminal, i la instal·lació de
dues passarel·les per a l’embarcament de passatgers.
Atès que aquestes altres millores suposen l’ampliació interior del vial d’accés, que facilitarà
l’entrada i sortida de grans vehicles, però també suposarà dotar d’enllumenat públic i arbres a
tot el tram de vorera pública que rodeja la terminal portuària.
Atès que també ens preocupa, vistes les declaracions de l’alcaldessa, que es paralitzin
aquestes altres obres tan importants i necessàries previstes al nostre port.
Atès que aquestes inversions valorades en 3,2 milions d’euros donen un important impuls i
solucionen les deficiències que tenia aquest port comercial, inaugurat el maig de 2011 pel
pacte de progrés amb un clar caràcter electoral, però que van suposar un clar despropòsit i
una enorme falta de sensibilitat amb Ciutadella.
Atès que aquestes inversions suposaven un 40% del total d’inversions fetes per Ports IB als
ports de la seva competència a Balears donant a entendre així el compromís i la feina feta
per l’anterior equip de govern en benefici de Ciutadella.
Atès que amb aquests Ducs d’Alba s’amplia l’eslora d’embarcacions tipus creuer, però també
de mercaderies i passatgers que podrien amarrar al port de Ciutadella.
Atès que les declaracions de l’alcaldessa tornen a anar amb la línia que tenia el pacte de
progrés, de menysprear Ciutadella, i no volen el desenvolupament econòmic del sector
nàutic, de passatgers i de mercaderies a Ciutadella.
Atès que és totalment incomprensible que renunciem a millores i inversions d’altres
administracions al nostre municipi que ens aportin valor i competitivitat, quan per altra banda
l’equip de govern diu que vol dinamitzar econòmicament el nostre municipi fins i tot creant
una àrea de dinamització econòmica.
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Atès que també es necessari seguir millorant aquest port i una de las prioritats una vegada
fetes les inversions anteriorment detallades, és la de adquirir els terrenys suficients per
l’ampliació del pàrquing per a vehicles pesats a fi d’evitar que aquests aparquin al voltant de
la urbanització contigua al port comercial.
Atès que el Govern Balear es troba en el procés d’elaboració de pressupostos per al 2016 i
és l’administració competent amb la gestió, manteniment i millora del port comercial de
Ciutadella.
Atès que per al desenvolupament econòmic del nostre municipi tot suma, i aquestes
inversions estem convençuts que també sumaran i aportaran riquesa i benestar a les famílies
de Ciutadella.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent:
Instar el Govern Balear i a Ports IB la urgent licitació dels Ducs d’Alba del port
comercial de Ciutadella.
Instar el Govern Balear i a Ports IB la licitació urgent de les dues passarel·les
d’embarcament de passatgers del port comercial de Ciutadella.
Instar el Govern Balear i a Ports IB la urgent obra de millora del vial d’accés del port
comercial de Ciutadella.
Instar el Govern Balear i a Ports IB que impulsin el turisme de creuers al nostre
municipi com a entitats competents d’aquest port.
Instar el Govern Balear i a Ports IB a incloure la partida econòmica suficient als
pressupostos de 2016 per l’adquisició dels terrenys necessaris per l’ampliació dels
aparcaments per a vehicles pesats al port comercial de Ciutadella."
Intervé la Sra. Alcaldessa: es va acordar a la Junta de Portaveus que el punt 9 è i el 14è es
debatrien junts, i que es faran les votacions del punt 9 è i el punt 14è i que després es
continuarà en l'ordre que pertoqui. Després també demanaríem que si es poden votar els
diferents punts per separat i, per una altra banda, intervindran tots els portaveus dels grups
municipals respecte d'aquesta moció
Intervé el Sr. Pons Anglada: No hi ha cap inconvenient en què es debatin les dues mocions
conjuntament, i que es votin també els punts per separat. Ja fa uns dies que nosaltres vam
entrar aquesta moció, i ve arran també de les declaracions llegides i, posteriorment, s'han
anat també confirmant aquestes impressions obtingudes amb les visites del Conseller a
Menorca i entenem que es tracta d'una inversió de Ports d'Illes Balears, un port de la seva
competència i que compte amb una partida pressupostària en els pressuposts de la CAIB del
2015 amb un valor de 2,4 milions d'euro. Seguidament passa a donar lectura íntegra de la
moció presentada el dia 10 d'agost de 2015 (registre d'entrada 011434), inclosa al punt 9 è de
l'ordre del dia, en relació amb les estacades d'amarrada (duques de Alba) i altres
inversions pendents al port comercial de Ciutadella per part de Ports IB i del Govern
Balear.
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Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: Des del PSM, Més per Menorca, la postura en relació la
construcció dels ducs d'alba [estacades d'amarrada], ha estat clara, després de la duríssima
rissaga...
Intervé el Sr. Triay Lluch: Perdó. Per una qüestió d'ordre, Sra. Alcaldessa, a jo m'és igual com
ho facin, però com que havien dit que es debatien junts els punts [fa referència als punts 9 è i
14è], no sé si primer donam pas a les dues mocions o debatem aquesta, i per separat. Com
vostès vulguin, m'és totalment indiferent.
Intervé la Sra. Alcaldessa: No, perdó ha estat una errada meva, anava amb la idea que quan
es debatia amb els portaveus ho fèiem per ordre, sense pensar que aquí debatíem els dos
punts. Ha estat un error meu. Té tota la raó. Li toca a vostè, Sr. Joan Triay; el punt número
14, que és una moció d'UPCM, en relació en el fet del deure de complir d'haver de
vetllar d'acord amb la legalitat vigent per al compliment dels acords de Ple.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Jo vull recordar que la primera vegada que es va pronunciar
l'expressió «ducs d'alba» [estacades d'amarrada] en aquest ple va ser arran d'una moció que
vam presentar des d'UPCM, i que va ser aprovada per molta àmplia majoria. Seguidament el
Sr. Triay Lluch fa lectura íntegra i en català de la moció presentada el dia 3 de setembre de
2015 (registre d'entrada 012569), i que ocupa el punt 14é del Ple.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: Com he dit abans, des del PSM, Més per Menorca, la
postura en relació a la construcció dels «ducs d'alba» [estacades d'amarrada], sempre ha
estat clara, ja que després de la duríssima rissaga del 2006 es va arribar a un gran consens
polític en el que tots els partits van haver de renunciar a certs ideals en relació a la
construcció del dic exterior. El PSM, en concret, per dos motius va acceptar també aquesta
decisió, entre d'altres, per mantenir en el port interior tots els usos nàutics, pesquers
tradicionals, d'oci; a més, de voler mantenir la bellesa del port i per garantir el tràfic de
passatgers i mercaderies en el tràfic regular del dic exterior, evitant els perills que suposava
mantenir aquesta activitat en el port vell; al mateix temps que es millorava la seguretat, la
comoditat dels passatgers i dels treballadors del sector de mercaderies, la qual cosa a dia
d'avui encara no està resolta del tot fins que no s'acabi d'adequar l'estació marítima. El
projecte que es va resoldre després d'aquell llarg i difícil procés de deliberació pública, amb
la participació dels sectors implicats, partits polítics i d'administracions afectades, no és el
projecte de ben bé ningú. Almenys no era el del PSM, ni el projecte tampoc del Partit
Popular, per exemple. Per a uns era excessiu i per a altres era insuficient, i tot açò calia ferho dins el marge d'una definició singular de l'illa com a Reserva de la Biosfera per la
UNESCO, que exigeix sostenibilitat i globalitat, és a dir, assumint que la pressió sobre el
territori no alteri els equilibris necessaris per conservar un benestar econòmic, social,
ecològic i paisatgístic, els quals no hauríem d'estar disposats a renunciar. El 2011 es va
redactar un projecte constructiu d'adequació del port exterior de Ciutadella per a
embarcacions de major eslora. Aquest projecte redactat per Europrincipia, contemplava la
construcció de set ducs d'alba [estacades d'amarrada]. En canvi, el 2015, concretament el
mes de març, s'aprovava tècnicament el projecte constructiu de dos ducs d'alba per al port
exterior de Ciutadella, en el que es va optar per una solució per permetre l'atracament de
bucs fins a 185 metres d'eslora. El mes de maig es va anunciar la licitació de les citades
obres per un total de 2.045.376,52 euros, i a partir de la qual s'ha fet un informe per part de
Ports en el que diu: «que no garanteix la consecució dels objectius previstos en el mateix,
com és l'atracament de creuers turístics de fins a 185 metres d'eslora, ja que previsiblement
l'obra prevista no podrà ser utilitzada pels esmentats creuers per l'alta ocupació dels molls
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per part dels bucs de línia regular.» Així ens trobam que el PP tenia la intenció de fer una
inversió de més de dos milions d'euros, però que no hagués servit per a res. Un cop vist
l'informe després de la visita del conseller, des del PSM, Més per Menorca, ens reafirmam
que el que necessitam a Ciutadella és tenir una visió global de la situació que fa referència a
l'estació marítima. Creim que després de la construcció del dic exterior sempre ha quedat
pendent una adequació de les instal·lacions per fer-les més accessibles, més segures, i per
donar un millor servei als ciutadans i als visitants. De fet, dintre dels projectes d'inversió a
Menorca de 2014 i 2015, per part de Ports, a part d'haver-hi la construcció dels dos ducs
d'alba [estacades d'amarrada] i havia tota una sèrie d'inversions que nosaltres creim
necessàries com són la instal·lació de les passarel·les o l'adequació a l'accés interior; aixi
com també creim imprescindible assegurar una bona connexió entre l'estació marítima i el
nucli urbà. Sense tots equipaments i serveis creim que no té sentit pensar a fer inversions
com són les instal·lacions dels ducs d'alba [estacades d'amarrada]. Tot i així, en cap cas
descartam aquesta possibilitat, però sempre prenent la decisió des d'una visió global, ja que
no podem deixar de banda altres prioritats que, ara mateix, són molt importants per la
societat menorquina. Creim que el Govern Balear ha de treballar per solucionar els
problemes del transport aeri, també la situació dels malalts i familiars a l'hora de rebre un
servei de sanitat pública a Son Espases. Per aquest motiu, i com també dirà el portaveu del
PSOE demanàvem votar els punts per separat, i com ja ho hem dit així serà i després ja
argumentarem.
Intervé la Sra. Camps Villalonga: El Ple d'abril de 2009 es feia referència a la necessitat de
tenir un port més operatiu que permetés l'arribada de creuers i que la qual cosa implicaria
l'arribada d'un turisme de qualitat, d'alt poder adquisitiu i que no consumeix territori. A la
vegada, es prenia un acord en relació que es fes un estudi per a la construcció de ducs
d'alba [estacades d'amarrada] al dic de Ciutadella, i també perquè s'arribàs a un consens
damunt les solucions plantejades amb partits, entitats i totes les parts implicades per procedir
a la construcció de ducs d'alba [estacades d'amarrada] que permetessin l'atracament de
creuers. El 2011 es va redactar el projecte constructiu d'adequació del port exterior de
Ciutadella per a embarcacions de major eslora, redactat per l'empresa Europrincipia, que
contemplava set ducs d'alba [estacades d'amarrada], tres en el moll de ponent i quatre a
continuació del moll de llevant. Aquest projecte era conegut per l'Ajuntament; de fet, el va
informar, i responia a la necessitat plantejada inicialment, ja que permetia l'atracament de
creuers de fins a 250 metres d'eslora. Però el 2015 es va aprovar tècnicament el projecte
constructiu de dos ducs d'alba [estacades d'amarrada] en el port exterior, al qual desconeix
formalment aquest ajuntament; vull dir, que no el va informar en cap moment, i en el que
després d'un estudi d'alternatives s'optava per una solució consistent en la construcció de
dos ducs d'alba [estacades d'amarrada] alineats al moll de llevant, per permetre l'atracament
de vaixells d'eslora de fins a 185 metres, convertint el projecte inicial en un projecte
minimalista, que es va licitar dos dies després de les eleccions, trobant-se en aquests
moments, pendent d'adjudicació, no de licitació, com diu la moció. En relació en aquest
darrer projecte, per tots és sabut que dilluns passat a la Conselleria de Mobilitat del Govern
Balear, va traslladar a l'equip de Govern que no es garanteix que puguin atracar el port,
creuers de fins a 185 metres d'eslora alhora que els bucs regulars de passatgers. De manera
que l'objectiu inicial que va emparar el projecte es veuria frustrat. Des del PSOE lamentam
que açò sigui així, però el que ens van explicar va ser que la reducció del projecte inicial de
set ducs d'alba [estacades d'amarrada] a just dos únics ducs, en l'alienació amb el moll de
llevant, acordada per l'anterior govern del Partit Popular, fa inviable que es pugui
compatibilitzar l'amarrament dels creuers i el creixent trànsit de vaixells de passatgers de les
línies regulars que quedaria obstaculitzat per la presència dels creuers. D'aquesta manera,
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es va recomanar suspendre l'actual projecte ja que suposaria una despesa perduda i sense
retorn. Tot i açò, voldríem destacar que des dels diferents partits que formam part de l'equip
de govern es va traslladar la necessitat d'executar una sèrie de millores als dos ports, com
pot ser, per exemple, l'adequació del vial d'accés al dic, que també es demana a la moció; i
es va demanar el compromís per replantejar el projecte dels ducs d'alba [estacades
d'amarrada] per tal de donar resposta efectiva a la necessitat de l'arribada de creuers amb un
projecte factible, qüestió a la que es va comprometre el conseller de Mobilitat, almanco, en
aquella reunió que vam mantenir. Per tots aquests motius, a la moció del PP demanam la
votació per separat [de cada punt] com ja s'ha dit. Del primer votaríem en contra. Al segon, hi
faríem una esmena, que he fet arribar per correu electrònic, que seria: «instar el Govern
Balear i a Ports de les Illes Balears a la redacció del projecte de les dues passarel·les
d'embarcament de passatgers del port comercial de Ciutadella», atès que el conseller de
Mobilitat ens va dir que no hi havia projecte, per tant, no es pot licitar res de forma urgent. Al
tercer i al quart punt votaríem a favor. En el cinquè votaríem en contra, perquè pensam que
abans de definir una ubicació determinada s'haurien de poder estudiar les solucions
possibles i, en aquest cas, no hi ha cap estudi ni cap projecte en concret en relació a
l'aparcament. I demanaríem la introducció d'un nou punt en el sentit de materialitzar el
compromís del conseller, que ja he esmentat anteriorment, i que seria: «instar el Govern de
les Illes Balears i a Ports de les Illes Balears que durant l'exercici 2016 replantegi el
projecte de «ducs d'alba», per tal de donar resposta efectiva a la necessitat de
l'arribada de creuers al port de Son Blanc, amb un projecte factible». I a la moció
d'UPCM naturalment, votarem a favor.
Intervé la Sra. Dávila Buriello: Gent per Ciutadella no está en contra del turismo de cruceros
pero, en cambio, si es contraria a dilapidar el dinero público en proyectos inadecuados y no
operativos, y la construcción de dos duques de alba en el puerto de Ciutadella, mediante el
proyecto que aprobó el PP en el anterior mandato es precisamente esto: tirar dos millones
cuatrocientos mil euros al mar, tal y como señaló el pasado lunes el conseller del Govern
Balear. Por eso vamos a matizar ahora lo que era nuestra postura inicial de abstención.
Encontramos de sentido común la suspensión de un proyecto chapucero, porque en ningún
caso resuelve las carencias que tiene Ciutadella en materia portuaria, pues lo que a Gent per
Ciutadella le preocupa de verdad es que los viajeros al llegar a Ciutadella, se encuentran con
una estación que era inicialmente provisional, pero que hoy ya se ha aceptado como
definitiva. Una instalación que carece de capacidad para atender a los pasajeros de forma
adecuada, pero también el puerto, sus infraestructuras y servicios distan mucho de estar a la
altura para el tráfico que se pretende asumir. Nos preocupa a su vez que haya partidos que
prioricen duques de alba a la atención a los ciudadanos, sean políticas sociales, o como en
este caso, servicios portuarios. Nos preocupa, especialmente, la sospecha que tras grandes
presupuestos siempre hay un juego de intereses, de las comisiones que vemos en otros
lugares, de las mil y una trampa que, al final, son corrupción. Y reiteramos, nos preocupa
también, de sobre manera, el coste medioambiental que supone para la isla, obras que
puedan ser decididas por políticos sin escrúpulos y sin pensar en el interés general, sino en
el interés particular de unos cuantos. Menorca vive, básicamente, del turismo y eso no va a
cambiar ni a corto ni a medio plazo. Es cierto también que a alguno de nosotros nos gustaría
otro modelo productivo, pero la realidad es ésta. Por eso mismo, cuidemos el turismo porque
no es la gallina de los huevos de oro. Cuidemos que cada azote que hagamos a nuestra isla
en forma de proyectos megalómanos, desconectados de la realidad, y desconectados
también de la voluntad de los visitantes, que eligen Menorca como destino, huyendo de la
masificación, y del más de lo mismo, del todo incluido, del cual debemos y queremos
distanciarnos. Tenemos que poner en valor lo que somos. Luchemos ahora, todos juntos, por
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conseguir que los dos millones cuatrocientos mil euros de inversión previstos para los
duques de alba por el Govern Balear, se mantengan como inversión finalista para el puerto
de Ciutadella, para la adecuación de infraestructuras y servicios, con el fin de que pueda
asumir el tráfico de pasajeros y garantizarles un servicio de calidad.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Aquí tenim un dicho que es diu «voltar sa mata»; i açò és el que
estem fent ja fa molts d'anys i, sembla ser, que la volem seguir voltant. Aquesta obra és
imprescindible per a Ciutadella i per a Menorca. Aquesta inversió suma a un port carregat de
mancances i amb aquesta inversió no hem d'aturar en les nostres peticions de millora. Açò
és la responsabilitat de cada un dels equips de govern de l'Ajuntament. Sr. Juaneda, el seu
partit va inaugurar una estació que va deixar a mitges, juntament amb el PSOE. El que
havien de ser magatzems ho van obrir per passatge i sense climatització, i aquests darrers
quatre anys s'ha fet una passa més. Es tracta d'açò de fer passes. Avui és inviable fer
macroinversions, com les que hem xerrat fa un moment de set ducs d'alba [estacades
d'amarrada], per açò vostès no van poder fer més que un magatzem amb petites millores
fetes aquests darrers anys, que comença a ser un port. Dia 21 de gener de 2015 es va
aprovar el Pla d'autoprotecció del port exterior. Vostès van inaugurar un port sense tenir
aquest pla ni començat. Açò és molt greu, estem xerrant de seguretat. S'ha instal·lat la
climatització a càrrec dels pressuposts del 2015. Gent per Ciutadella demanava fer
inversions de cara al passatge, açò és una. S'ha aconseguit en inversions necessàries per
Ciutadella que sigui port Schengen, açò també és un avantatge i una millora feta dins aquest
pressupost 2015. També s'ha retirat la passarel·la del port antic a càrrec del pressupost
2015. Açò és una millora per al port antic que deien que el volien conservar i preservar com a
port de pescadors. I quedaven pendent d'adjudicar les dues passarel·les finger. També a
càrrec de pressupost 2015, l'adequació de l'accés interior, la millora de l'arbolat [arbratge] i
la il·luminació i els ducs d'alba [estacades d'amarrada]. I tots esperaven que vostès seguissin
amb aquestes inversions que van ser presentades en els pressuposts del 2015, durant el
mes de novembre del 2014. Tot just només queda adjudicar algunes d'elles. Si no les
adjudiquen s'hauran d'indemnitzar a les empreses que s'han presentat en aquestes
licitacions. Açò sí que serà tirar els doblers. La visita del conseller, les seves declaracions
anteriors i posteriors, la nostra xerrada amb el director general i l'actitud, en aquest cas, de
l'alcaldessa de l'Ajuntament, i pel que veig també dels altres partits de l'equip de govern, són
una ganivetada a les il·lusions i les expectatives de tots els ciutadellencs fetes amb aquestes
inversions. Aquesta decisió s'ha pres sense comptar amb el Consell d'Administració de Ports,
on hi ha representat el sector empresarial. Me consta que el sector empresarial està bastant
molest amb aquesta iniciativa unilateral, també hi ha ajuntaments, govern, etc. De fet, el
Consell d'Administració s'hauria d'haver reunit cada mes, i ja dur des del mes de maig que no
es reuneix, i encara no s'ha nombrat gerent tampoc. Tampoc s'ha tingut en compte els partits
de l'oposició d'aquest ajuntament. «Amb els grans projectes cercarem el consens», van dir
vostès en el seu discurs d'investidura. Amb aquest projecte hi havia consens i vostès l'han
ignorat, com sembla que farà amb l'estació d'autobusos també, pel que hem vist en premsa
darrerament. No puc entendre al PSOE dient que «aquest no era el projecte que ells es
pensaven que farien i que demanen ara un nou replantejament». Si aquest projecte forma
part del projecte que van encarregar durant el seu govern el 2009, allà hi havia quatre
opcions, va presentar Europrincipia: dues exteriors i dues interiors. Finalment, es va redactar
un projecte el 2011 amb set ducs d'alba [estacades d'amarrada] —com bé han dit: tres en el
moll de ponent i quatre en el moll de llevant. Aquest govern que va treure aquesta licitació en
dos ducs d'alba [estacades d'amarrada], va haver de reduir per qüestions econòmiques
aquest projecte totalment inviable de set ducs d'alba [estacades d'amarrada], però aquest
projecte de dos ducs d'alba [estacades d'amarrada] no és incompatible que més endavant
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se'n puguin ampliar amb dos més al moll de llevant i per què no?, qui sap?, d'aquí a uns anys
en el moll de ponent també se'n podran fer. Però ja els dic que no veurem cap de nosaltres
asseguts en aquesta taula possiblement. Aquí es tracta de continuar i de començar a fer una
altra passa amb un projecte dissenyat pel Partit Socialista, i en aquest cas també pel PSM,
que també estava en el Govern Balear, i per anar optimitzant la infraestructura portuària.
Vostès, en aquelles hores sí que defensaven els creuers i la millora de les infraestructures
del port i ara volen un nou estudi i redisseny: «Voltar sa mata», com he dit en el principi. De
nosaltres, se'n riu tothom. Les telefonades que me fan des de Mallorca —coneguts— em
diuen: «és increïble, no hi ha manera que us poseu d'acord i comenceu a fer feina». Segons
vam llegir per premsa repetides vegades, i ho vam llegir també la setmana abans d'eleccions
—tant a UPCM, en el que agrairíem el seu vot i el seu recolzament, com nosaltres també
farem a la seva proposta—, al PSOE que, entre d'altres coses, també va dir, i ho tenc per
aquí un retall de premsa, va dir: potenciar las conexiones con Ciutadella, infraestructuras de
embarque y trabajar la llegada de cruceros. Açò que duim avui és començar a fer feina per
l'arribada de creuers. Gent per Ciutadella també va dir: los horarios de las compañias son los
mismos, pensados para ir y volver. Es lamentable que tras ochenta millones el dique aún no
haya servido para atraer cruceros. Amb aquesta inversió, que no és la de set ducs d'alba
[estacades d'amarrada], és de dos ducs d'alba [estacades d'amarrada], milloram aquestes
condicions. És possible dur aquests creuers, sempre que també es vulgui fer feina amb la
combinació del passatge, de les arribades de passatgers. La possibilitat que puguin venir
creuers o no depèn de com es coordini amb les companyies de línia; fins i tot, com he dit ara,
Gent per Ciutadella, una setmana abans de les eleccions, en el mateix article deia açò: «que
s'ha de coordinar l'arribada del passatge i el barcos del passatge, i també els dos ducs d'alba
[estacades d'amarrada] permetrien l'entrada de barcos de major eslora, com el d'Acciona
que, ara mateix, no poden venir; amb l'estalvi que també xerràvem inicialment de
combustible i que també ve molt relacionat amb la moció que hem aprovat, per unanimitat, fa
un moment. Com vaig comentar en el seu director general a la seva junta de portaveus el
dilluns dia 14, davant la junta de portaveus que nosaltres vam tenir a la qual el director
general va ser convidat, la possibilitat d'emprar el moll sud que té noranta metres, on hi
caben vaixells, com per exemple, el Jaume I o el Jaume III, que fan setanta-vuit i vuitanta-un
metres d'eslora, respectivament, i no me va contestar. Aquí és on s'ha de fer feina, en la
coordinació que no hi ha, i optimitzar les línies d'amarraments. Segons l'informe que hem
rebut avui a les 16 hores, enviat pel PSOE, hi ha quaranta-sis dies a l'any que un dels dos
molls és buit durant les hores que necessita un creuer. Si no executam aquest projecte, no
n'entrarà cap en aquests quaranta-sis dies. En el govern ja li va bé no invertir aquests
doblers a Ciutadella i, a més, ho fa amb la complicitat del PSM i amb la passivitat i canvi de
criteri del PSOE i de Gent per Ciutadella, el que, una vegada més, suposa una mala jugada a
tots els ciutadellencs i no defensa els seus interessos. El PSOE es plega en el dictat de
Mallorca i d'Eivissa i Gent per Ciutadella, no ho entenc, no es deuen a ningú, només a
Ciutadella i també la deixen tirada. El mes de març passat es presentà a Ciutadella les
inversions, algunes d'elles ja executades, com he dit abans, climatització, port Schengen,
retirada de passarel·la, i altres en marxa. Ens van comunicar també que la licitació de dues
passarel·les d'embarcament i desembarcament, ja estava en marxa; la premsa ho recollia el
mes de març així: «que la licitació ja estava en marxa». Segons el director general no hi ha
els doblers. Me volen explicar com pot ser que aquests serveis jurídics deixin posa en marxa
una licitació sense tenir la partida pressupostària? No sé, qualcú aquí no diu la veritat. No
volen fer aquestes inversions i ho volen aturar a qualsevol preu, encara que costi doblers
indemnitzar a les empreses que s'han presentat a les licitacions. Mirin, tot açò, empraré una
paraula dura, me sembla que és un robatori a cara descoberta. Aquests doblers són de
Ciutadella i si ens els prenen, vostès en seran còmplices d'aquest robatori. Que el govern
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hagi augmentat la seva estructura amb una conselleria i tretze direccions generals i que açò
costi un milió d'euros anual, no ho ha de pagar el poble de Ciutadella. Els hi deman que
lluitin, que defensin el que és nostre, el que és de tots els ciutadellencs, perquè aquest
projecte que avui està a punt d'adjudicar suma; els dos ducs d'alba [estacades d'amarrada]
sumen. Hem d'aconseguir anar a més, i aquí és la feina de l'actual govern.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Sobre les esmenes del PSOE dir que en la primera esmena si,
realment, no existeix un projecte aprovat, si és així, hi estaríem d'acord. Si és que és ver que
no n'hi ha, perquè sembla que hi ha dades o versions contradictòries, però si és així hi
estaríem d'acord. Quant a la segona esmena, nosaltres també faríem una esmena d'addició i
els demanaríem que combinant les dues quedés així: «instar el Govern de les Illes Balears
i a port de les Illes Balears assumir públicament el compromís que durant l'exercici
2016 replantegi el projecte dels «ducs d'alba», tenint molt en compte les opcions dos i
quatres, plantejades a l'estudi de Berenguer Europrincipia, per tal de donar resposta
efectiva a la necessitat de l'arribada de creuers en el port de Son Blanc amb un
projecte factible i habilitar la corresponent partida pressupostària en un termini de
temps al més breu possible». Açò per una banda. Després volia dir quan a les
intervencions que he sentit per aquí. Efectivament, l'informe l'hem rebut avui, supòs que
perquè a vostès els hi han enviat tard de Ports, però nosaltres l'hem rebut avui passades les
16.00 hores, la qual cosa deixa poc marge per estudiar fins a quin punt hi ha aquestes
complicacions que, en part, creim que hi són i, en part, creim que són exagerades. Jo record
que jo vaig anar a la presentació d'aquest projecte, que es va fer al dic sense cap
representant a nivell local de l'Ajuntament, ni del PSOE, ni del PSM. Vaig l'únic representant
de l'oposició en aquest ajuntament que hi va anar en aquest acte. El Sr. Deudero quan ho va
representar va dir que açò era una primera fase ampliable. Quan se li va demanar, va
contestar açò allà baix. Estic d'acord, totalment, amb el PSOE, amb la Sra. Noemi, quan ha
dit que era un projecte minimalista, estic totalment d'acord. Nosaltres pensam que sí, que és
un projecte minimalista perquè és, segons va confessar el Sr. Director General, seria
l'execució d'una part d'una fase que hi ha a l'estudi de Berenguer Europrincipia, d'una part,
no totalment. M'ha emocionat molt per part del PSOE també, m'ha tocat la fibra sensible,
m'ha arribat en el cor Sra. Noemi, quan ha repetit exactament les paraules que surten a la
nostra moció d'UPCM, aprovada l'abril del 2009, i ha dit textualment, que en aquell ple «es va
debatre sobre un turisme de qualitat, d'alt poder adquisitiu i que no consumeix territori», que
són les paraules exactes que vaig dir jo aquell dia. Estic encantat que faci seus els meus
arguments tants anys després. Estic encantat. Gràcies. Sobre el fet de dilapidar doblers
públics, que han dit des de Gent per Ciutadella. Els hi he de dir una cosa, hi ha moltes
inversions públiques que no tenen retorn, donen un benefici social, però el retorn, quant a
amortitzacions és zero. Per exemple, la variant de Ferreries, tindrà o no tindrà un benefici
social, en la mesura que acurci [escurci] o no acurci [escurci] sensiblement el temps d'anar a
Maó. Ara bé, el retorn de la inversió és zero coma zero [0,0]. Vostès veuran que segons els
estudis que hi ha, aquestes inversions, totes, tenen retorn, en un termini que oscil·la entre
dos i deu anys i escaig, segons els estudis que hi ha en vigor. Nosaltres sempre miram molt
prim amb la despesa pública, però rallam d'una obra pública que, a banda d'un benefici
social, té un retorn en forma d'amortització d'aquesta inversió, que ho tenguin en compte,
quan rallin de dilapidar doblers públics, tenen raó, se n'ha dilapidat molt, pensam que no és
el cas. Després dir que quan hem rallat de prioritats, han rallat de partits en plural que
prioritzen unes coses o les altres, nosaltres des d'UPCM sempre hem prioritzat el prioritari.
De fet, hem presentat aquí mocions, per exemple, demanant que no passés el que passava
amb viatges de l'Imserso al port de Ciutadella, que entraven als passatgers per les bodegues
de càrrega i açò es va arribar a acabar, perquè no hi havia passarel·les, ni tant sols tenien
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escales per arribar allà; fins i tot hi va haver una senyora que es va rompre una cama, perquè
com que hi ha aquelles anelles que estan plegades per amarrar els cotxes, etc. Minusvàlids
que es pujaven a mà pels mariners per les escales interiors. O sigui, que els quedi clar que
des del nostre grup municipal sempre hem tingut una preocupació molt prioritària per les
persones, però creim que en aquest cas no es tracta de contraposar un interès amb l'altre,
perquè són compatibles, i sembla que vostès mateixos estan a favor, en certa manera, dels
ducs d'alba [estacades d'amarrada]. Esteim d'acord també amb el que han dit també des de
Gent per Ciutadella, quant a lluitar perquè sigui una inversió finalista, creim que sí que és el
raonable. Després dir que, evidentment, sí que és ver que és un projecte amb mancances,
perquè entre altres coses sembla que no hi ha un estudi de la compatibilitat dels horaris amb
l'aprofitament dels molls. A nosaltres ens sembla que açò hi havia d'haver estat. Ens sembla
que, en certa manera, és començar la casa per la finestra. Jo sempre he criticat molt
projectes que s'han fet d'aquesta manera, com el de la dessaladora. La dessaladora ha anat
com ha anat perquè quan es va aprovar aquí hi va haver, en aquest ple, l'any 2000, hi va
haver una portaveu d'un partit que va dir: «açò és com can Saura, que tots hi vam estar a
favor sense saber ni tan sols quins usos tenia», va dir textualment la que era portaveu del PP
l'any 2000. Clar, després deia que «la dessaladora s'havia d'emprar alternativament, quan
faci falta, per abastir una part de la urbanització de cap d'Artrutx». El que passa és que es
veu que ens pensàvem que una dessaladora era una aixeta que s'obria i es tancava con
volien, no que hi hagués una necessitat de produir 5.000 o 10.000 m3 diaris. I en aquest
sentit és ver que té mancances aquest projecte, ara bé, nosaltres pensam que així i tot
també seguiria sent una passa endavant pel port, perquè encara que fos, relativament,
incompatible amb els creuers, voldríem saber fins a quin punt, perquè el director general que
ens ho va explicar, no ens va convèncer gens. Perquè una de les coses que va fer va ser
cantar les excel·lències que es fondegés en tost d'amarrar, i açò nosaltres no ens ho podem
creure, de cap manera. De fet, hi ha rutes pel mar Egeu, que l'únic lloc que fondegen és a
Santorini, per l'especial característica d'aquella illa volcànica, però sempre que poden
amarren a un braç. Hi ha un poble petitíssim, que es diu Katakolo, que té un dic immens, en
canvi, i és perquè és el punt més pròxim per fer excursions a Olímpia. Per anar a Olímpia, no
fondeja no ningú, per exemple. Nosaltres volem recordar, per acabar, que segons l'estudi de
Berenguer Europrincipia, a Maó els creuers que hi fondegen tenen de 88 a 215 metres. Avui
en dia, creuers de fins a 215 metres, diu aquell estudi que n'hi ha un 20 %. La part més
important del mercat futur, deia aquell estudi, és de 250 a 300 metres, i deia que aquestes
eslores de 250 a 300 metres són les que es basava aquest estudi. Curiosament, l'alternativa
dos, que és l'atracament en el tram recte del dic exterior que no necessita ducs d'alba
[estacades d'amarrada] i que és la més barata de totes les opcions perquè val 3,2 milions
d'euros, és la més barata de les quatre que hi ha a l'estudi de Berenguer Europrincipia,
també expliquen que seria la que s'amortitzaria més ràpidament, entre 2 i 7 anys. Ells diuen
2 en la hipòtesi optimista; 3,1 en la hipòtesi mitjana, i 7 en la hipòtesi pessimista. També els
hi he de dir que vostès, a tots el que estan tant preocupats com nosaltres mateixos per
l'impacte ambiental, és la que té manco impacte ambiental, perquè no importa construir cap
més duc d'alba [estacada d'amarrada] i el que es fa és habilitar la part del braç que ja hi ha
feta, bàsicament. Per tant, és la que té manco impacte ambiental. Les configuracions
interiors en aquest estudi de l'any 2009, ja s'alertava que les configuracions interiors, deia
textualment, podrian suponer afectación a las líneas regulares, ja ho deia aquest estudi, ja
posava sobre avís d'un aspecte que no s'ha tingut en compte, a pesar que ja s'advertia l'any
2009, mentre que deia que les ubicacions exteriors, no. Deia, fins i tot, que seria convenient, i
vull recordar que és l'empresa que va fer el projecte finalment, «considerar una alternativa
interior i una altra d'exterior». I l'alternativa 4, que és la que s'ha fet a mitges, s'ha projectat a
mitges, millor dit; perquè, clar, segons l'estudi de Berenguer Europrincipia costava 4,6
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milions, i rallava d'una amortització entre 2,9 i 10,1 anys. Després els vull recordar, per
acabar, que l'estudi de Berenguer Europrincipia, incloïa un estudi molt complet dels vents. Es
diu que la ubicació exterior té, efectivament, té només un inconvenient que és que segons els
vents d'on siguin, hi hauria qualque dia que no es podria amarrar. En aquest estudi tant
complet dels vents es diu: «que si es considera la temporada —la temporada turística de
maig a setembre—, i consideram com a velocitat de vent crítica 15 nusos, seria inferior al 16
% els dies que no s'hi podria atracar. I si consideram, com sembla més habitual i raonable,
una velocitat del vent crítica de 20 nusos, seria inferior al 5 % els dies que no s'hi podria
atracar durant la temporada compresa de maig a setembre. Mentre que si consideram els
mesos de juny, juliol i agost, es reduiria a 13,5 % els dies de pèrdua d'operativitat en vents
superiors a 15 nusos, i només a un 3,4 % els dies en què es perdria operativitat perquè hi
hauria vents superiors a 20 nusos. Per tant, nosaltres volem seguir rompent una llança per
aquesta alternativa, perquè és la més econòmica i, a la vegada, la que permet que vénguin
creuers més grossos i, a la vegada, la que no fa la competència a Maó per a res, perquè a
Maó els creuers d'aquesta eslora ja no hi van.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: Començaré fent referència a la moció d'UPCM. Des del
PSM farem un vot favorable i el que demanaríem és si a la frase final es podria afegir «i a
tots els acords de Ple que es prenen en aquest ajuntament». Simplement és la coletilla
d'afegir aquesta frase [Simplement és l'afegitó d'aquesta frase] independentment de si
s'afegeix o no, hi votarem a favor. Per altra banda, pel que ha dit el portaveu del PP, el primer
que volia dir és que no ens limitarem a fer valoracions ni posar adjectius a les diferents
opinions ni pensaments que tenguin la resta de grups polítics, sinó simplement a manifestar
la nostra. El projecte dels dos ducs d'alba [estacades d'amarrada] es va aprovar amb un
informe negatiu i esteim d'acord amb vostè quan diu que «el projecte del dic exterior era
inacabat», i és per açò que amb més motiu creim que s'han de prioritzar aquestes inversions
que puguin solucionar aquestes mancances que vostès mateixos mencionen, com per
exemple, la retirada de la passarel·la del port vell, que ja es va fer com ha dit vostè, i que
també perquè ho sapigueu, es va fer, arran d'una moció del PSM a principi de legislatura, tot i
que es va retirar a final de la mateixa. La decisió, pel que fa el que ha dit que «l'Ajuntament
de Ciutadella, no mira per Ciutadella», recordar que aquesta decisió d'eliminar aquest
projecte dels dos ducs d'alba [estacades d'amarrada] correspon al Govern Balear i no a
l'Ajuntament; i, evidentment amb un informe negatiu creim que aquest projecte no s'ha de
tirar endavant. No entenem com vostès sí que defensarien uns arguments per fomentar un
tipus de turisme amb un projecte com aquest que conté un informe negatiu. Pel que ha dit del
comentari que havia fet director general a la reunió, que va ser convidat de la junta de
portaveus, jo vaig entendre, o crec recordar que no va dir que no hi hagués una partida
econòmica, sinó que va dir que «açò era una inversió finalista i que només podia anar
destinada en aquest projecte». Supòs que devia recordar, i també ho vam fer a la reunió amb
el conseller, des del PSM vam demanar que, per favor, es treballés per incloure en els
pressuposts del 2016 partides econòmiques relatives a inversions a l'estació i el port de
Ciutadella. Estem d'acord amb UPCM i amb Gent per Ciutadella que s'hauria de demanar,
fins i tot, que aquestes partides fossin finalistes destinades a Ciutadella.
Intervé la Sra. Camps Villalonga: Primer de tot demanar disculpes per haver enviat l'informe
tard però és que realment s'ha rebut tard, poden veure que hi ha pocs minuts de diferència.
Primer dir-li al Sr. Triay que acceptam les modificacions que ell proposa a la nostra
esmena. En relació al que ha dit el portaveu del Partit Popular dir-li que, evidentment, el seu
partit «no va voltar sa mata» amb aquest projecte, la va travessar. Açò ho dic perquè,
precisament, a la moció d'abril de 2009 d'UPCM, un dels punts que precisament va ser
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consensuat era: «instar a Ports de les Illes Balears a arribar a un consens damunt les
solucions aportades en partits, entitats, i totes les parts implicades per procedir a la
construcció de ducs d'alba que permetin l'atracament de creuers». I després dir-li també que
aquest equip de govern no ha de consensuar aquest projecte perquè, senzillament, no és
nostre, és de vostès. El PP va votar a favor de consensuar el tema dels ducs d'alba
[estacades d'amarrada] amb partits, entitats i totes les parts implicades, i el 2015 es va
dedicar a desfer el que havia trobat: un projecte consensuat i informat per l'Ajuntament, per a
un projecte minimalista de dos ducs d'alba [estacades d'amarrada] sense consensuar-lo amb
ningú i que no aporta solucions a l'objectiu fixat que era des del seu inici aconseguir
l'atracament de creuers. Si vol que recordem, Sr. Pons, permeti que li recordi que en aquest
ple de 2009, la Sra. Tònia Gener, regidora del seu partit deia: “...aquest és un dic petit que no
permet ampliar el nombre d'embarcacions que fan la ruta entre Mallorca i Menorca, o entre
Menorca i Barcelona, però així i tot vam decidir i vam cedir en ares a un consens que
possibilités tenir aquesta infraestructura tan necessària en el segle XXI i que permetrà, sense
cap tipus de dubtes, un creixement econòmic de la nostra ciutat. En començar les obres ja
vam reinvindicar que crèiem del tot necessari fer possible que el dic permetés l'atracament
de creuers, senzillament perquè l'arribada de creuers a Ciutadella i a Menorca, suposa una
font important d'ingressos per a l'economia local i també perquè és un turisme de qualitat que
tots volem i, a més a més, perquè és un turisme que no consumeix territori, que és una altra
de les premisses que tots tenim molt clara. És allò que en deim un «turisme sostenible». Està
demostrat que el turisme de creuers genera un volum de negoci important i contribueix de
manera significativa al creixement econòmic de les ciutats, és un turisme en 'auge', sobretot
a la Mediterrània la qual cosa fa que a Menorca i concretament a Ciutadella que fa que sigui
un lloc idoni per convertir a una escala més dins les rutes mediterrànies. Per tot aquest
motiu, vam demanar la possibilitat que poguessin atracar creuers en el dic, a través de la
realització d'un estudi que havia de dur a terme Ports de les Illes Balears. També una de les
darreres actuacions que vam presentar públicament des del Partit Popular, en relació al Pla
de reactivació del sector turístic que hem elaborat conjuntament amb els sectors implicats, hi
ha tota una sèrie d’iniciatives i entre elles n’hi ha una dins el Pla que està molt concretada i
que diu exactament, permetre l’atracament de creuers en el dic de Ciutadella, és a dir que
aquest pla de reactivació que està consensuat amb ashome, pime, caeb i amb la Cambra de
Comerç ja contempla aquesta mesura com una mesura efectiva per reactivar el sector
turístic. […] El que demanam és que no sigui unilateral la decisió que es prengui a resultes
d’aquest estudi i que es consensuï amb les administracions, amb els partits i amb les entitats
implicades. Vull que açò quedi molt clar perquè nosaltres no venim a defensar els CREUERS
amb la boca petita, tot el contrari, hem fet bandera del dic durant molts d’anys, l’hemeroteca i
la història ho avala i també que aquest dic tingués la possibilitat d’amarrar CREUERS i ja he
dit abans tots els avantatges i beneficis econòmics que suposa per a Ciutadella i per a
Menorca en general...» I seguia. Amb això vull recordar-li que el posicionament del seu partit,
que, igual que tots els altres partits que van estar d'acord en les dues propostes presentades
per UPCM, era partidari de construir ducs d'alba [estacades d'amarrada] per a l'atracament
de creuers amb un projecte de consens, en cap cas es va rallar d'un projecte per a més
vaixells de trànsit regular, que no han consensuat mai. Recordar també que des del PSOE
vam manifestar que estàvem d'acord en construir els ducs d'alba [estacades d'amarrada], ja
que ho consideràvem, i ho consideram, un element positiu que diversificaria l'ús del dic,
sempre i quan no tingués una afectació damunt les línies de passatgers habituals, i açò
consta a l'acta del Ple d'abril de 2009. A més, en aquest ple també manifestàvem que calia
prudència i responsabilitat, ja que s'havia de tenir en compte com afectarien aquests
amarraments a l'operativitat de la zona qüestió que, precisament, no va tenir en compte el PP
quan va decidir limitar el projecte de què rallam.
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Intervé el Sr. Pons Anglada: Nosaltres en relació a les esmenes presentades, en el punt
número 2, sí que podríem aprovar, perquè hi ha una sèrie de discrepàncies sobre si la
redacció de les passarel·les d'embarcament estan o no al projecte redactat. Com ja he
comentat, per la informació que jo tenc estava en procés de licitació. El que sí que podríem,
de qualque manera aprovar, o acceptar, a veure si els sembla bé, seria una redacció com
aquesta: "instar el Govern Balear i a Ports d'Illes Balears a la licitació urgent de les
dues passarel·les d'embarcament de passatgers del port comercial de Ciutadella i a la
prèvia redacció del projecte si aquest no estigués redactat". Perquè com coment me
consta que aquestes partides estaven dins el pressupost de Ports d'Illes Balears dins aquest
2015. Després a l'esmena presentada pel PSOE a l'altre punt, i també per UPCM, no la
podríem acceptar perquè, en aquest cas passaríem de dos ducs d'alba [estacades
d'amarrada] a zero. És a dir, eliminant la proposta i demanant un estudi de cara a 2016 i que,
segurament votarà en contra en el primer punt, renunciaríem en aquests dos... quatre milions
d'euros, i a dia d'avui renunciaríem a tenir aquests dos ducs d'alba [estacades d'amarrada],
per tant passaríem de tenir una proposta del 2011 de 7 ducs d'alba [estacades d'amarrada], a
una altra del 2015, que eren 2 ducs d'alba [estacades d'amarrada], a la que avui ara
aprovaríem, i la que duríem damunt la taula, que seria un zero, Per tant, no; no l'acceptaríem.
En tot cas el que sí que podríem proposar és: "instar el Govern Balear i a Ports d'Illes
Balears que durant el 2016 es redactés un nou projecte que donés continuació en
aquest del 2015, i que està en procés d'adjudicació, amb els dos ducs d'alba que farien
falta per completar l'opció número 4 del projecte de Berenguer Europrincipia, i habilitar
la partida corresponent per fer-ho realitat a la major brevetat possible". Si vol la
secretària li puc passar per escrit.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Perdó, Sr. Juanjo rèiem perquè ja s'ha fet una esmena damunt
una altra esmena i damunt una altra esmena, i la Sra. Secretària deia no sé què haurem de
votar. Vull dir, que no tenia res a veure amb el que vostè deia.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Ho sé. A jo no me n'ha fet de gràcia, perquè com que ho he
rebut a les 16.00, fiava fer altres coses i he hagut de repensar arran d'aquestes dues
esmenes rebudes, evidentment. Jo només argumentava el perquè no acceptaríem les
esmenes d'un i altre. La primera, el punt 2 seria en el punt que nosaltres tenim afegir-hi « que
si no estigués el projecte redactat —com s'ha insinuat per part del PSOE— es
redactaria». S'afegiria un altre punt que seria: «instar el Govern Balear i a Ports d'Illes
Balears que durant el 2016 —li passaré per escrit si el final és acceptada— es redactés un
nou projecte que donés continuació en aquest de 2015, amb 2 ducs d'alba més que farien
falta per completar l'opció número 4 del projecte de Berenguer Europrincipia; i habilitar,
evidentment, la partida corresponent per fer-ho realitat a la major brevetat possible». Açò és
per no renunciar als 2 ducs d'alba [estacades d'amarrada] que hi ha en el primer punt i sí
afegir-n'hi 2 més per anar a cercar, a lo millor, un projecte més ambiciós, no tan minimalista,
però que per desgràcia el 2015 va ser l'únic que vam poder fer. I un poc també per acabar
d'argumentar, aquesta intenció de mantenir aquests 2 ducs d'alba [estacades d'amarrada],
aquest projecte de 2015. S'ha xerrat que hi ha un informe negatiu que no el recomana, però
clar, aquest projecte, aquests 2 ducs d'alba [estacades d'amarrada], aquest projecte que es
va redactar el 2015, que no va ser unilateral, ja que es va dur i va ser aprovat pel Consell
d'administració de Ports, on hi ha representats amplis sectors que tenen relació; per tant, no
va ser unilateral va ser aprovat dins aquest consell d'administració de Ports. Per altra banda,
aquest projecte va venir acompanyat també d'informes jurídics, i d'informes tècnics
favorables. L'únic que hi ha no favorable és el que xerram avui i és posterior, i és previ,
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perquè hi ha una clar intenció per part del Govern Balear de no fer aquesta obra. Els
arguments del sí hi són, i els arguments del no hi són; per tant, és una decisió política i aquí,
en aquesta taula feim política, i la política a nosaltres ens diu que hem de fer aquests 2 ducs
d'alba, [estacades d'amarrada], que no hem de perdre aquesta inversió, i hem de seguir
demanant més inversions pel port de Ciutadella.
Intervé el Sr. Triay Lluch: El primer que vull que quedir molt clar és que votarem a favor de
tots els punts que hi hagi, ja ho hem dit. Sí, anàvem a votar a favor del primer punt del PP, de
l'esmena del PSOE, perquè a nosaltres ens sembla positiu que el port sigui més operatiu,
que és del que es tracta. Ens sembla que, en el seu moment, es va fer un consens molt
estrany, del que nosaltres, per sort, no vam participar. Perquè per a nosaltres, des de
l'esquerra, hi havia un senyor amb el que no esteim gens d'acord, però que era molt
coherent, que era el Sr. Camarero. El Sr. Camarero deia, representant del Fòrum, deia
nosaltres com que consideram que l'impacte ambiental que tindria la construcció d'aquest
braç resulta que és dolenta, supera els beneficis que ens duria, no volem dic. Ara els altres,
per a nosaltres, eren ja molt incoherents, per començar no es va fer a l'emplaçament més
adient. Després hi havia una part que no tenia impacte ambiental, semblava. Perquè
l'argument que s'emprava molt era l'impacte ambiental. Resulta que, una part del dic no en
tenia gens semblava i, justament, la petita part que feia falta, si s'hagués fet tot d'una l'obra
ben feta, un poc més grossa perquè vinguessin creuers, aquesta part tenia tot l'impacte
ambiental. Nosaltres com que sempre hem pensat que són més grossos els beneficis que
l'impacte ambiental, sempre hem estat partidaris. Jo, en el Sr. Pons li vull dir que el que
nosaltres havíem posat de la nostra collita, diguem-m'ho així, a l'esmena del PSOE era:
«tenint molt en compte les opcions 2 i 4 plantejades a l'estudi de Berenguer Europrincipia. Jo
els vull recordar que l'opció 2 de la que nosaltres som més partidaris (perquè l'opció 4 és la
que vostès o la que el Govern Balear ha fet a mitges), molt sintèticament, és l'atracament en
el tram recte del dic exterior, val 3,2 milions, hi havia poca diferència del 2,4 que van aprovar.
L'amortització entre 2 i 7 anys. La que té manco impacte ambiental perquè no s'ha de fer cap
duc d'alba, i només modificar el que ja hi ha. Efectivament, també lamentam que el PP no
vagi tenir en compte en el seu dia, encara que, probablement, no sigui tant greu com diuen,
perquè no hem tingut temps de mirar-nos aquest estudi per lo tard que ha arribat, les
afectacions en el tràfic de les línies regulars pels creuers. Però de la nostra collita el que hi
ha és açò i després també hi hem afegit «habilitar la corresponent partida
pressupostària en el termini de temps al més breu possible» Açò són les aportacions de
la nostra collita, però és igual, ho deixin com ho deixin, ho admetin o no ho admetin,
nosaltres votarem a favor de cada un dels punts. L'informe negatiu, jo no en tenc cap dubte
que l'ha rebut molt tard l'equip de govern, però clar, poca raó té el Govern Balear quan ens
dóna uns arguments que no hem tingut temps d'estudiar a fons, m'explic? Poca raó té,
perquè nosaltres per poder estar convençuts, independentment, del que ens va dir el director
general, que va tenir l'amabilitat de venir a la junta de portaveus a donar-nos unes
explicacions, ens haguera agradat veure el que diu l'informe. Hi ha un altre motiu pel que
votarem a favor també del primer punt del PP, i és que nosaltres en cap moment pensam que
siguin una inversió inútil, pensam que és una inversió que s'hauria d'haver planificat molt
millor, però que, en qualsevol cas permetria l'arribada de barcos més grossos de les línies
regulars, com a mínim açò està garantit que seria una millora. Després, evidentment, que no
ens va convèncer gens el director general, ni el tècnic que l'acompanyava, quant al tècnic em
pens que deu ser un tècnic tan ben format com qualsevol dels altres, però va fer una sèrie de
consideracions totalment subjectives sobre lo fabulós que era fondejar en tost d'amarrar, i
açò a jo em sembla que entra dins el camp d'un subjectivisme que un tècnic no ha d'abordar,
ni ha d'abordar excepcions com un creuer que ve, que és un veler, que és l'excepció que
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confirmar la regla, i no ens ha de voler convèncer que «fondejar» és millor que «amarrar»
perquè basta veure els itineraris que fan els creuers per tot el Mediterrani, i de fondejar en
fugen quasi sempre que en poden. Quant a l'esmena del punt 2, així com l'ha modificada el
Sr. Pons, hi esteim d'acord perquè ens sembla que és la manera que cobreix totes les
possibilitats; per tant, ens sembla que és una solució que està bé. Només dir-li açò: que amb
la proposta d'esmena d'UPCM, no passaríem de barcos de 175 metres a lo que hi ha ara, no;
passarien si és fes l'opció 2, el que passarien serien creuers de més de 250 metres, i sense
interferències a la part interior del port amb les línies de passatgers. Jo no sé si ho diu per la
part que pertoca en el PSOE, però per la part que pertoca a UPCM, amb l'esmena d'UPCM a
lo que es passaria, segons diu l'estudi de Berenguer Europrincipia, no jo, és a creuers de fins
a 250 metres d'eslora o més, en açò es passaria. A més en referència al que va dir al diari
que havia dir la senyora alcaldessa, són els creuers que no faran la competència a Maó,
segons els hi he dit, perquè segons el mateix estudi de Berenguer Europrincipia a Maó
només hi poden entrar fins a 215 metres.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Després de tot el tema crec que he entès que el primer punt es
votarà tal qual. El segon punt, vist que sembla que no és clar, si ha de ser la licitació, o bé la
redacció del projecte, es posaria, d'alguna manera, les dues coses, o licitació urgent, o bé en
cas que no sigui la licitació sinó la redacció, que és el que ha dit el PP; el PSOE ha dit que sí
que l'acceptava així com està; per tant, es passaria per una banda, passant la licitació a
urgent, o bé havent de fer la redacció, en cas que no estàs feta. El tercer punt es posaria tal
qual. El quart i el cinquè també es posaria tal qual. El sisè seria l'esmena del PSOE,
esmenada per UPCM, que el PSOE ja ha acceptat. I hi hauria un següent punt que seria
l'esmena proposada pel PP.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Nosaltres a l'esmena del PSOE, en aquest nou punt que
afegirien, que després esmena UPCM, no sé si es diu així, nosaltres la contraesmenaríem.
No sé si està permès o no, perquè creim...
Intervé la Sra. Alcaldessa: Sr. Juanjo Pons, com que jo crec que és molt complicat esmenar
damunt una esmena que ja ha estat esmenada i és molt difícil crec que, tal vegada, que si
vostès no estan a favor de l'esmena que ha fet UPCM i el PSOE, hi votin en contra, que no hi
ha cap problema, i llavonses es passa a votació la seva esmena. És que si no hem de fer
una redacció del primer text del PSOE, afegit amb el segon text d'UPCM i afegit amb el
tercer text del PP. En aquest moment, sense tenir tots els que som aquí els textos davant, es
fa molt difícil. Per tant, com que el text del PSOE i UPCM, tant un com l'altre, admeten que
aquestes esmenen s'esmenin una contra de l'altra, crec que es pot presentar com a tal. Si
vostè vol esmenar o afegir un altre punt, l'hi afegesqui. Esmenar damunt l'esmena que, per
exemple, el PSOE mateix no accepta, crec que no té sentit, pens, tal vegada la secretària
ens ho pot aclarir un poc més. Que ens ho aclaresqui la secretària si no li sap greu.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Un comentari. Així ens trobarem que damunt una proposta
nostra hi ha un punt que res té a veure amb la nostra proposta, i que va en contra del primer
punt d'aquesta proposta.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Feim una cosa, la senyora secretària que ens doni l'opinió al
respecte, el que digui la senyora secretària es farà.
Intervé la Sra. Secretària: El tema de les esmenes són factibles sempre que no canviïn el
sentit de la moció. No puc opinar perquè desconec la tercera esmena que farà amb l'esmena
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consensuada amb el PSOE i UPCM. Jo ara no puc opinar si vostè ara amb una tercera
esmena, hi hauria un contrasentit en el que és en si el contingut de la moció.
Intervé la Sra. Alcaldessa: El que sí li puc dir, senyora secretària és que el punt que es vol
afegir, damunt el 6, sí que va en contra del primer, perquè el modifica. Perquè el primer diu
«que s'executi aquesta obra», i el punt que es vol afegir diu «que es faci un estudi, es
revisi...», és a dir, se tira per enrere; per tant, va en contra, i vostè ara m'acaba de dir que no
pot anar en contra, i hi va. Per tant, no seria correcte que s'afegís.
Intervé la Sra. Secretària: Com que es fa una votació separada, democràticament sortirà el
que aquí s'acordi; i, evidentment no crec que vostès votin, o sí... Déu faci que no, que vostès
mateixos votin en contra d'un contrasentit. És a dir, m'imagín que si voten a favor del primer
punt, no votaran a favor del sisè, perquè seria un contrasentit, vosaltres mateixos aniríeu en
contra dels vostres propis actes (acords). Ho deixaria [uns segons de la gravació no
s'escolten]
Intervé la Sra. Alcaldessa: Per tant, es passarà a votació: el 1r punt tal qual; el 2 n punt
amb l'esmena del PSOE i del PP refosa; el 3 r punt tal qual; el 4t punt tal qual; el 5è punt
al qual; el 6è punt amb l'esmena del PSOE i UPCM conjunta; i un 7 è punt, si vostès ho
consideren, de l'esmena del PP. En cas que creguin que no, el darrer punt de l'esmena del
PP no es votaria. El que vostès decidesquin respecte el darrer punt.
Intervé el Sr. Pons Anglada: No la presentarem perquè no esteim d'acord amb la manera que
s'ha triat, i contradiu la primera versió, senyora secretària, per tant, no hi esteim d'acord i
tergiversa totalment la nostra moció.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Per tant, es votaran només sis punts, en lloc de set. Senyora
secretària pot passar a votació?
Acord
Es procedeix a la votació separada dels sis punts resultants de la moció que correspon al
punt 9 del Ple i, seguidament, es procedeix a la votació de la moció d'UPCM corresponent al
punt 14è del Ple.
En la votació del primer punt de la moció «d'instar el Govern Balear i a Ports de les Illes
Balears a la urgent licitació dels ducs d'alba del port comercial de Ciutadella»; per vuit
(8) vots a favor, els 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, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO,
del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS; i tretze (13) vots en contra, 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, 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 i de la Sra. Alcaldessa,
s'acorda no aprovar el primer punt de la moció del Grup Municipal del Partit Popular.
En la votació del segon punt de la moció, amb l'esmena del PSOE, i que s'ha esmenat pel
PP, «d'instar el Govern Balear i a Ports de les Illes Balears la licitació urgent i a la
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prèvia redacció del projecte, si aquest no estigués redactat, de les dues passarel·les
d'embarcament de passatgers del port comercial de Ciutadella», s'aprova per unanimitat
(21 vots) el segon punt esmenat de la moció del Grup Municipal del Partit Popular.
En la votació del tercer punt de la moció «d'instar el Govern Balear i a Ports de les Illes
Balears la urgent obra de millores del vial d'accés del port comercial de Ciutadella»,
s'aprova per unanimitat (21 vots) el tercer punt de la moció del Grup Municipal del Partit
Popular.
En la votació del quart punt de la moció «d'instar el Govern Balear i a Ports de les Illes
Balears que impulsin el turisme de creuers al nostre municipi com a entitats
competents d'aquest port»; per quinze (15) vots a favor, els de la Sra. Noemi 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. 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, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio
FLORIT PONS; i sis (6) vots en contra, 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 i de la Sra. Alcaldessa, s'acorda aprovar el
quart punt de la moció del Grup Municipal del Partit Popular.
En la votació del cinquè punt de la moció «d'instar el Govern Balear i a Ports de les Illes
Balears a incloure la partida econòmica suficient als pressupostos de 2016 per a
l'adquisició dels terrenys necessaris per l'ampliació dels aparcaments per a vehicles
pesats en el port comercial de Ciutadella; per vuit (8) vots a favor, 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, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio
FLORIT PONS; i tretze (13) vots en contra, 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, els de la Sra. Noemi 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, i de la Sra. Alcaldessa, s' acorda no
aprovar el cinquè punt de la moció del Grup Municipal del Partit Popular.
En la votació del sisè punt (es tracta d'un nou punt afegit entre el PSOE i UPCM) de la
moció que diu: [PSOE:] «instar el Govern Balear i a Ports de les Illes Balears que durant
l'exercici 2016 replantegi el projecte dels «ducs d'alba» [amb l'esmena d'UPCM:] tenint
en compte les opcions 2 i 4 plantejades en l'estudi de Berenguer Europrincipia,
[PSOE:] per tal de donar resposta efectiva a la necessitat de l'arribada de creuers al
port de Son Blanc, amb un projecte factible, [amb una altra addició o esmena d'UPCM:] i
habilitar la corresponent partida pressupostària a la major brevetat possible»; per nou
(9) vots a favor, els de la Sra. Noemi 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 i del Sr. Antonio FLORIT PONS; i
dotze (12) vots en contra els del Sr. José Antonio JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta
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MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ BOSCH, del Sr. Oriol BARADAD BALDOMÀ, de la
Sra. Laura ANGLADA SEARA, 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, del Sr. Juan CARRASCO
DOMINGO, i de la Sra. Alcaldessa, s'acorda no aprovar el sisè punt de la moció.
-----------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Alcaldessa: Passam ara a votació el punt 14 è, que és una moció d'UPCM. Li
demanaria al Sr. Joan Triay si el que hem afegit com a esmena el PSM ho admet, o no, per
saber que és el que hem de votar. Nosaltres hem afegit aquella esmena, si l'admet o no; si
m'ho pot dir, per favor.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Segons l'esmena que vostès han afegit quedaria de la següent
manera: Instar la Sra. Alcaldessa, com a representant de tot el consistori a complir amb el
seu deure de vetllar, d'acord amb la legalitat vigent, pel compliment i execució dels acords
ferms de Ple de 8/04/2009 i 12/04/2012, relatius en els ducs d'alba en el port de Son Blanc,
mentre aquests acords continuïn vigents, independentment, de l'opinió del PSM; i aquí
afegien la coletilla...?
Intervé la Sra. Alcaldessa: «i a tots els altres acords de plens». Senzillament perquè jo pens
que com a batlessa no només he de fer complir aquests dos acords, sinó qualsevol acord de
Ple que s'hagi aprovat.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Em sembla perfecte perquè efectivament, ha de fer complir no tan
sols aquests, sinó tots els acords de Ple. Però com que açò es referia al dic, no tenim cap
inconvenient, però queda un poc raro. ...Acords continuïn vigents, independentment de
l'opinió del PSM, «i tots els acords de Ple». Per jo com que són vostès els que ho
subscriuen, perfecte; cap problema.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Senzillament, és que jo com a alcaldessa, senzillament, per
al·lusions, en el moment que vaig agafar el càrrec tenia claríssim que tots els acords de Ple
s'havien de dur a terme independentment, no del que pensàs el PSM, sinó del que pensàs jo
mateixa. Per tant, és evident que, com que és una obligació —pens—, per part de l'Alcaldia,
complir els acords de Ple, que per açò es fan els plens, jo pogués fer el que volgués no hi
hauria plens. Senzillament, me sembla que només demanar que es vetli per aquests acords i
no per tots els que hi ha. Vull dir, ja me sembla que la moció, entre cometes, té poc sentit,
perquè és una obligació per part d'Alcaldia. Per tant, sense cap dubte els he de fer complir, sí
o sí. Per tant, posats a haver de fer complir aquests, si és que vostè vol reiterar la meva
funció, crec que no només aquests, sinó tots. És açò. Però tampoc no passa res si considera
que no, no hi ha cap problema perquè l'hi votarem a favor ben igual.
Intervé el Sr. Triay Lluch: També per al·lusions és que tenim tot el motiu del món. Jo no
entenc que vostè es senti al·ludida, els que tenim tot el motiu del món per sentir-nos al·ludits
per les seves declaracions en premsa som els membres d'aquest ple. Perquè vostè el que va
dir, o el que va dir la premsa que havia dit i vostè no va desmentir, i si vostè no ho va
desmentir, la responsabilitat és seva i no meva, per haver entès el que la premsa deia que
vostè havia dit, va ser... El que vostè va dir va ser... Miri, jo aquest debat l'he duit molt bé,
d'una forma molt acadèmica; però, realment, quan vostè em diu que no està d'acord i no sé
què més en segons... Miri, vostè el que es va dir que havia dit és: «La monstruositat jurídica
que per executar un acord de Ple, el que havien de fer és dur-ne un altre des de l'oposició
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perquè es complís l'acord ferm, prèviament ja adoptat». Açò és el que la premsa va dir que
vostè havia dit. Que li he de llegir el que va dir la premsa? Va dir que vostè deia...
Intervé la Sra. Alcaldessa : No importa perquè ho té escrit, aquí, a la moció, però no és el que
vostè ha dit ara.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Açò és el que la premsa va dir que vostè havia dit.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Vostè diu que la premsa va dir que jo per fer complir coses havien
de fer una moció, i açò no ho vaig dir. Per tant; miri, feim una cosa retiram aquest punt
perquè al final és tonteria.
Intervé el Sr. Triay Lluch: És que per jo el pot deixar en aquest puny, jo no tenc cap
inconvenient que el posi. Jo l'únic que li he dit és que el redactat: mientras dichos acuerdos
continuen vigentes independientemente de la opinión del PSM, i la coletilla després. Jo la
posaria abans, però com que són vostès que ho redacten, ho facin com vulguin, que per açò
són el partit «pluscuamperfecto».
Intervé la Sra. Alcaldessa: Posam la coletilla on vulgui, la qüestió és que l'alcaldessa es
comprometrà, al llarg de tots aquests quatre anys, a complir qualsevol acord de Ple que
s'aprovi, perquè per açò em van elegir alcaldessa, i jo compliré amb la feina que he de fer.
Per tant, tant m'és que la coletilla sigui en el punt i final, com a mitjan asta, on digui a més a
més «els acords de Ple». Tant en un moment com a l'altre, aquesta alcaldessa s'hi
compromet i, per tant, tant el PSM com tot l'equip de govern, que en aquell moment van
donar el recolzament a l'alcaldessa, fiant que compliria el meu paper, també ho faran.
-------------------------------------[Es procedeix a la votació de la moció del Grup Municipal (d'UPCM), el resultat de la qual
quedarà reflectida al punt 14 de l'ordre del dia d'aquesta acta.]
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb els problemes d'accés a les
platges verges de Ciutadella (exp. 2015/007814)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 31 d'agost de 2015
(registre d'entrada 012377 de dia 31 d'agost de 2015), que va dictaminada a la Comissió
Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 4 de setembre de 2015, amb el
vot favorable dels representants del PP (2) i la reserva de vot dels representants del PSM (2),
PSOE (1), GxC (1) i UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Hem creuat l'Equador de la millor temporada turística des de fa molts d’anys, on s’han
constatat que l’arribada de turistes via aèria i marítima s’ha incrementat de manera
significativa tots els mesos de la temporada d’estiu, essent especialment important aquest
increment als mesos de juny i juliol, el que fa entendre que les polítiques dutes a terme els
darrers quatre anys han estat les correctes.
Aquesta feina feta per les administracions de Menorca els darrers temps, i també pels
sectors empresarials vinculats directament i indirectament amb el turisme, com és l’hoteler, el
de la restauració, el gastronòmic, el cultural i esportiu no sense esforç i dedicació, s’ha vist de
qualque manera amenaçada amb la poca sensibilitat mostrada pel Consell insular que amb
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una decisió sense precedents, irresponsable, poc meditada, i arbitrària va concloure amb el
tancament de l’estacionament temporal habilitat a Cala en Turqueta el passat dia 11 d’agost
provocant el caos circulatori mes important de Menorca amb tots els temps i en plena
temporada turística.
Aquest caos s’ha vist agreujat amb el poc interès mostrat pel Consell Insular, que
desconeixia els problemes de funcionament dels panells lluminosos que avisen els visitants
que acudeixen a aquestes platges de l’estat dels aparcaments de les mateixes.
Amb aquestes dues demostracions tenim molt clar què en pensa del turisme l’actual Consell
Insular, però el problema va més enllà de la imatge turística que hem donat dia rere dia des
de l'11 d’agost. També s’estan generant situacions de risc per les persones, que desborden
la policia local, de fet vam poder llegir en premsa el passat dia 27 d’agost com l’inspector de
policia demanava ajuda i respostes davant de la gravetat de la situació.
Al risc del transit també s’ha d’afegir el risc d’incendis i les dificultats per accedir als mitjans
d’extinció i salvament en cas de foc o emergència, tal com va ser informat per tècnics del
propi Consell el 2014 i que va motivar entre altres coses l’apertura dels aparcaments
temporals de Mitjana i de Turqueta. Aquest risc i perill s’ha vist de nou agreujat amb el
tancament de Turqueta.
A mes, amb aquesta mesura, es va en sentit contrari a l’expressat pel ple de l’Ajuntament de
ciutadella, tant el 2007 com el 2011, que va propiciar la petició al consell de l’ampliació de
l’aparcament de Cala en Turqueta fins a 300 places, petició que va ser atesa el 2014 per part
d’aquesta administració insular, però que l’actual govern del Consell va tornar enrere.
També és sabut que un dels principals problemes d’aquestes vies és la limitada amplada que
té a alguns trams, fent impossible que dos vehicles puguin passar a l’hora, i molt menys si
troben un vehicle aparcat.
A la vegada que també és coneguda la dificultat econòmica que travessa el nostre
ajuntament per poder escometre en solitari la millora d’aquests accessos, tot i tenint en
compte que són molts de visitants de tota Menorca que vénen a aquestes platges per la seva
popularitat.
Ens trobem davant un greu problema d’imatge, i un altre greu problema de seguretat
ciutadana i forestal, per la qual cosa demanem la màxima celeritat i compromís tant a
l’Ajuntament de Ciutadella com al Consell Insular de Menorca a respectar els acords de ple
d’aquesta casa.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent:
Instar el Consell Insular de Menorca a estar més atent i a vigilar la senyalització
lluminosa i a fer-ne el manteniment corresponent per evitar situacions com les
viscudes darrerament.
Instar el Consell Insular de Menorca a col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de
Ciutadella per millorar els accessos a aquestes platges a fi d'evitar situacions de risc i
facilitar l’entrada i la sortida de vehicles d’aquests entorns.
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Instar el Consell Insular de Menorca a ampliar l’aparcament de Cala en Turqueta i evitar
així que els vehicles quedin aparcats als camins d’accés.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo que llegeix la moció.
Intervé el Sr. Baradad Baldomà: Abans de passar a valorar les propostes que es fan en
aquesta moció, m'agradaria fer uns comentaris sobre la seva exposició de motius. En la seva
moció consideren que hi ha hagut un increment de turistes significatiu durant els mesos de
juny i juliol, cosa que és certa. Però que també haurien d'haver fet consideració que aquest
augment ha estat molt més important a l'agost, i no només a la zona de Ciutadella sinó a tot
Menorca. Vull dir, sabem i tenim les dades de turistes del mes d'agost que són molt majors
que no pas els últims anys. També consideren que el tancament de Cala en Turqueta és una
decisió sense precedents, irresponsable, poc meditada i arbitrària. I afirmen que el
tancament es va produir dia 11 provocant el caos circulatori més gran de Menorca en tots els
temps i, per això, em sorprèn molt per diversos motius. Primer de tot perquè el tancament no
es va produir dia 11 d'agost sinó dia 12; i per la seva informació sí que els puc assegurar que
el mateix dia 12, quan l'aparcament encara no estava tancat, la Policia Local a petició dels
informadors que regulen l'accés a les platges, i en tot moment en coordinació amb
l'Ajuntament i amb el Consell Insular, va haver de tancar l'accés al camí de Sant Joan de
Missa. Per tant, la situació de caos, que vostès consideren dia 12, potser dia 11 també ja
existia i el pàrquing no estava tancat. Segon, també és curiós que els problemes de
circulació que hi ha hagut aquests dies, no sols a Ciutadella sinó a totes les altres platges,
siguin tan greus. Suposo que a Cala Galdana i a Sant Tomàs hi haguessin fins a dos
quilòmetres de cua, no són culpa del tancament de les cent quaranta-dos places de
l'aparcament de Cala en Turqueta. I també és curiós que amb aquesta exposició en cap punt
vostès no esmenin res sobre l'expedient de disciplina urbanística que hi ha obert des de dia 9
d'agost de 2013, no 2014, per part d'aquest ajuntament. Ja que aquest aparcament era un
aparcament il·legal. No entenc perquè no han posat aquest punt a la moció; però, bé, no és
cosa meva. També diuen que aquest és el caos més gran i que s'ha vist agreujat pel
desconeixement que té el Consell sobre els problemes de funcionament dels panells
informatius. Dir-los que el Consell sap, i sabia, que els quatre informatius que hi ha a la
Ronda —dos en sentit sud, dos en sentit nord— es van espatllar el dia 15 d'agost amb el
temporal. I que a causa de la greu avaria s'estan plantejant actualment què han de fer per
poder donar un bon servei. L'únic cartell que realment ha continuat funcionant és el que hi ha
dintre ja del camí de Sant Joan que ha funcionat durant tot l'estiu. També, diuen que el
Consell va en contra de l'expressat al Ple, a l'acord de Ple 2007, quan es demanava aquesta
ampliació de tres-centes places. Sorprèn també que es tornin a equivocar i que diguin que el
Consell va fer complir aquest acord de Ple l'any 2014, quan l'aparcament estava obert —
repeteixo— des de 2013, ja que el Sr. Alejandre el va obrir de forma il·legal aquest any 2013.
És una pena també que no hi hagi aquí el Sr. Alejandre perquè ens podria contestar per què
només va permetre cent quaranta-dos places si a l'Ajuntament n'havíem demanat trescentes. Mencionen en altre punt que el Consell va obrir els aparcaments de Cala Mitjana i de
Cala en Turqueta el 2014 a causa d'uns informes de riscos forestals i això... I em sap greu
però es tornen a equivocar, perquè l'aparcament de Cala Mitjana es va obrir el 2012, i com ja
he dit abans, el de Cala en Turqueta és a 2013. És una opinió personal, però em sorprèn que
per fer aquesta moció no haguessin passat per Urbanisme i haguessin pogut veure
l'expedient, i totes aquestes dades que manquen, o que els hi fallen, les tindrien. Perquè dins
l'expedient, tant d'interès general com de disciplina, les podrien trobar. I pel que fa les tres
propostes concretes d'aquesta moció, dir-los que el primer punt sobre el manteniment dels
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cartells lluminosos, sabem que fins ara el Consell no hi havia dedicat recursos i esperem que
ara ho faci; i, per tant, els donarem suport en aquest punt. Perquè fa el segon punt d'instar
que el Consell col·labori en la millora dels accessos a les platges, són molt conscients que
determinats punts que necessiten millores per garantir la seguretat, sobretot en cas
d'emergència, que hi manca molta senyalització, millores d'asfaltat, s'han d'eixermar; i, per
tant, entenem que aquestes millores passen per poder tenir l'Ajuntament una millor partida
econòmica. I si hem de demanar al Consell Insular partida econòmica, ho farem, perquè la
situació econòmica que tenim a l'Ajuntament no està per tirar coets. I, per tant, amb aquest
segon punt, li donaríem suport. El que no esteim d'acord és que haguem de tornar instar el
Consell que ampliï l'aparcament de Cala en Turqueta. Creiem que el problema de les platges
de Ciutadella no se soluciona ampliant l'aparcament de Cala en Turqueta, ja que aquesta
situació de cotxes mal aparcats s'ha donat a altres punts turístics de Ciutadella i a altres
platges de Menorca on no tenen aparcament de Cala en Turqueta. I creiem que és molt
important utilitzar una eina que té actualment l'equip de govern del Consell Insular, i que va
impulsar l'anterior equip de govern del PP, que era el Pla especial d'aparcaments. Si tenim
aquesta eina, hem d'esperar a veure com acaba de funcionar i a veure que es decidís
tècnicament des del Consell pel que fa a tot el Pla especial d'aparcaments. Llavors, per
aquesta exposició de la diferència de vot als tres punts, demanaríem al grup popular si
podríem fer un vot separat a la moció.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Nosaltres farem un vot favorable, primer de tot per coherència,
perquè una d'aquestes mocions, la de l'any 2007, la vam presentar nosaltres, i la segona
també, seria absurd que ara no votéssim a favor d'una moció que, al final, parcialment al
manco, es refereix al compliment d'altres mocions presentades per UPCM. Seria un acte
d'incoherència que no farem i farem un vot favorable. A més, estem d'acord amb l'esperit de
la moció. Nosaltres pensam que sí, que són solucions minimalistes el número de places que
hi ha als aparcaments d'aquestes platges. També podem estar d'acord amb el que ha dit el
Sr. Oriol que no és la solució, però pensam que sí que és part de la solució, no és la solució
total, no és la solució definitiva, però sí que és part de la solució. Nosaltres pensam que les
platges verges s'han de cuidar, però han de ser accessibles i no hi ha d'haver un control tant
rigorós del nombre de persones, per no rallar d'altres coses que ja hem rallat en aquest ple,
com pensar que les persones amb minusvalideses i amb problemes de mobilitat han de tenir
dret a anar en aquestes platges i, a vegades, les distàncies a les que es fan aquests
aparcaments ho dificultem greument. Record que en el debat del 2007, aquí es va dir que
una solució era -perquè s'havia allunyat molt l'aparcament de cala en Turqueta-, era quan es
portava un minusvàlid s'anàs en cotxer a la platja, es deixàs el minusvàlid, es tornàs anar a
l'aparcament; i hora de partir es tornàs anar a la platja, cerca el minusvàlid i partir. Amb la
qual cosa miram molt prim en segons quines pressions, però resulta que el pas de vehicles
per dins aquesta zona, relativament protegida, o molt protegida, es multiplica, es passa
quatre vegades anant i vingut, quan es podria fer en dues. Després donar la raó també al Sr.
Oriol, quant a què nosaltres no estem d'acord en absolut amb la forma en què es va fer açò
perquè, efectivament, el Consell, - és trist haver d'obrir un expedient en el Consell Insular-,
però nosaltres estem totalment d'acord amb el que es va fer, de fet ho vam demanar en el ple
que es fes, com a un particular, perquè el que no es permet a un particular, no s'ha de
permetre a una institució. Nosaltres no entenem amb el fàcil que ho hagués tingut el Consell,
tenint un Ajuntament del mateix color polític que ells, quan aquests permisos no es passen
per ple, sinó que es donen per junta de govern, el senzill que era demanar un permís i que
no es va fer, i es va fer per les braves. En aquest sentit volem manifestar que estem d'acord
amb el que ha comentat el Sr. Oriol quant a què es va haver d'obrir un expedient i pensam
que no hauria d'haver estat així, i pensam que el primer que ha de fer les coses en subjecció
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a la legalitat i no per les braves, per la via de dret i no per la via de fets són les
administracions públiques, amb açò estem d'acord amb vostès. Però quant a l'esperit de la
moció com que hi estem d'acord farem un vot favorable.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo: Sr. Oriol l'aparcament es va clausurar el vespre de dia 11
d'agost, per la seva informació. Vostè me menciona platges com són cala Galdana i Son Bou,
aquí es debaten problemes que afecten a Ciutadella, el que afecte a platges d'altres termes
municipals, aquí no tenim potestat per debatre els temes aquests. El tancament del pàrquing
va ser arbitrari, el motiu és que no tenia els permisos. Vostès saben quants aparcaments hi
ha a Menorca sense permisos i oberts, precisament, per governs seus en el Consell Insular?
Dilluns ho sabrem el grup insular del partit Popular en el Consell fa una pregunta en aquest
aspecte. Aquest pàrquing és cert que no contava amb tots els permisos, com altres fets per
vostès, però sí tenia informes fets per bombers de Menorca i per la Direcció General
d'Emergències del Govern Balear que recomanaven la seva obertura per evitar col·lapses a
les vies d'accés i a les platges, el que suposava un gran perill per les persones en cas
d'incendi, va prevaler el risc de les persones, un clar interès per la seguretat. Vostès el
tanquen al·legant que hi ha un risc d'incendis amb aquest pàrquing obert. Tenen cap informe
que avali aquesta teoria? Perquè m'agradaria veure'l. Vostès sabem que si després d'aquest
tancament haguessin tingut un problema d'incendi, una emergència sanitària o qualsevol
altra desgràcia amb l'existència d'aquests informes que he esmenat, qui va ordenar el
tancament en seria el màxim responsable? El que demostra que es tracta d'una decisió gens
meditada. Esteim davant una decisió sense precedents perquè en lloc d'ampliar i donar
solucions als acords de Ple que demanaven l'ampliació de l'aparcament de cala en Turqueta,
i que estava contemplada en el PTI, atès que el mateix PTI va eliminar el del Talaier i va
determinar que el de Macarella i cala en Turqueta servirien els aparcaments d'aquestes
platges, de com a mínim esperar a final de temporada turística i permetre que estès obert
com ho estan fent amb altres aparcaments. Unilateralment prenen la decisió de tancar-lo i ho
fan els dies de màxima afluència provocant un caos sense precedents. Un caos agreujat amb
el fet que no funcionen els panells lluminosos, saben que dia 18, dels 4 panells només en
funcionen 2, açò demostra una total deixadesa i una manca d'interès i de coordinació entre
l'Ajuntament i el Consell que, a pesar de les advertències fetes fins i tot per la Policia Local, a
dia d'avui segueixen sense donar cap solució als problemes ocasionats per vostès mateixos.
S'ha d'obrir aquest nou aparcament, s'han de millorar els accessos, xermar i ampliar els
punts on dos cotxes no passen. No podem permetre viure situacions com les que vostès han
provocat una altra temporada.
Intervé el Sr. Baradad Baldomà: Les barreres de l'aparcament de cala en Turqueta es van
posar dia 11 a la nit. Clar, i l'aparcament va quedar clausurat dia 12. Li repeteixo dia 11 el
matí hi havia el caos i el pàrquing estava obert. Per tant, hi fos o no, estem en la mateixa
situació. És curiós també que retreu la part aquesta del consell i dels panells, ara hem de fer
les polítiques de manteniment que poder no han fet durant molt temps. Per tant, el Consell
sap quin problema té al damunt de la taula i sap com ha de solucionar la part dels panells.
Després diu que és un greu risc, que si hi hagués un accident com actuaríem; hauríem
d'actuar a la zona de cala en Turqueta igual que a les altres platges verges, i si passés,
depèn de com, a la zona de La Vall, estaríem talment igual que a cala en Turqueta. La
situació de risc i els problemes que tenim no només és en una sola platja. I, actualment, i
aquest estiu sobretot, hem pogut veure que a nivell de Menorca tenim els mateixos
problemes, per molt que no els interessin: a Son Bou, a cala Mitjana, o a Ciutadella. Per tant,
la solució ha de vindre, part, de la mà del Consell, i des d'aquest ajuntament, sí que es durà,
com s'ha fet amb altres temes, a reunions de tinents de batles amb el Consell, perquè es
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puguin treure determinades solucions. També tenim molt clar que, des de l'Ajuntament hi hem
d'involucrar al Consell, s'ha de fer una política per poder tindre als usuaris molt ben informats.
Del que sí que hem tingut constància enguany, com ja havia passat anys anteriors que la
Policia Local havia de fer les mateixes actuacions que ha fet enguany, que molta de la gent
que va a les platges no fa cas dels panells lluminosos ni dels informadors que hi ha. Llavors
aquesta és una de les mesures que sí que tenim damunt de la taula, i que en les properes
reunions de coordinació que farem amb el Consell hem d'aclarir, perquè el que tenim clar és
que per poder solucionar els problemes que tenim, hem de rallar amb el Consell i també hem
d'obrir la problemàtica que hi ha d'accés a les platges a tots els veïns que també es veuen
afectats per la massificació de trànsit durant tots aquests mesos d'estiu. Fins ara parlam
només de turistes,però també és important tenir en compte emergències i el veí que entra i
surt. És a dir, la problemàtica no és, anem a la platja i tenim un problema quan anem a la
platja. Crem que tenim molt clar com ho hem de fer, com ho hem d'aclarir i que tenim damunt
de la taula, insisteixo, el pla especial d'aparcaments, i el Consell ha de donar solucions als
problemes que tenim a Ciutadella amb totes les platges, amb tots els accessos, amb els
diferents riscos. I per tant, hem d'esperar a veure com anem. Repeteixo, reiterarem, votarem
a favor del primer punt, del segon, però no votarem del tercer.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo: No tenim cap problema en votar els tres punts per separat.
Ho podem fer, no hi ha cap problema. Vostè me diu que dia 11 ja hi havia problemes
circulatoris en aquesta zona, motius més encara que dia 12 pren la decisió de clausurar
aquest aparcament, el que encara empitjora més la situació. No he dit que no ens interessin
problemes d'altres platges d'altres municipis, he dit que aquest ple no és el que té
competència en resoldre problemes d'altres municipis, que no és el mateix.
Intervé l'alcaldessa: Jo només per donar-los una informació. Avui matí hem tingut junta de
batles a Es Mercadal i, de fet, l'Ajuntament de Ciutadella i jo en el seu nom, hem posat
damunt la taula el tema aquest dels accessos. Hem demanat que fos un tema insular perquè
el que no pot passar a Ciutadella tenim moltes platges verges, tenim que, per tant, hi ha
molta afluència de gent, i ens sembla que ha de ser una visió global de l'illa, no només pel
que fa el manteniment. Hem reclamat que aquests camins no els hauria de mantenir
l'Ajuntament de Ciutadella. [Uns minuts de la gravació no s'escolten] El que li deia que hem
posat damunt la taula aquest tema, senzillament, perquè hi ha zones de Menorca com, per
exemple, Maó que, pràcticament, no tenen accessos a platges verges, i per tant, no tenen el
manteniment, i a Ciutadella sí que l'hem de tenir quan els utilitzam tota la gent de Menorca i
tots els turistes de Menorca i, per tant, és un dels temes que es plantejarà a la propera junta
de batles o a la següent, per tractar-ho a nivell global. També Es Mercadal ha posat damunt
la taula, que també tenen moltes platges verges, el tema d'haver de balisar, el socorrisme,
que també ho hagin d'assumir els propis ajuntaments en aquestes platges verges, també
hauria de ser pensat per fer-se a nivell de consell. Per tant, per part d'aquest Ajuntament sí
que estem preocupats per aquest tema i, per açò es tractarà o bé el mes d'octubre o bé el
mes de novembre.
Acord
Es passa a la votació separada dels tres punts de la moció:
En la votació del primer punt de la moció, s'aprova per unanimitat (21 vots).
En la votació del segon punt de la moció, s'aprova per unanimitat (21 vots).
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En la votació del tercer punt de la moció; per vuit (8) vots a favor, els 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, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio
FLORIT PONS; i tretze (13) vots en contra, 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 i de la Sra. Alcaldessa, s'acorda no aprovar el tercer
punt de la moció del Grup Municipal Popular (PP).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb la convocatòria pública de
subvencions per al punt de recàrrega per a vehicles elèctrics (exp. 2015/007813)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 26 d'agost de 2015
(registre d'entrada 012380 de dia 31 d'agost de 2015), que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 4 de setembre de 2015, amb el
vot favorable dels representants del PP (2) i la reserva de vot dels representants del PSM (2),
PSOE (1), GxC (1) i UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 1 d'agost de 2015 s'ha publicat al BOIB núm. 116 la Resolució del conseller de
Territori, Energia i Mobilitat de 28 de juliol de 2015 per la qual s'aprova la convocatòria
pública de subvencions per a establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric,
destinada a l'Administració Pública i entitats públiques dependents.
Amb aquesta subvenció les Administracions Públiques tenim l'oportunitat d'apostar per un
procés d'implantació de la mobilitat elèctrica, en el qual el desenvolupament del vehicle
elèctric suposa un pas endavant cap a un model d'economia mediambiental més sostenible,
atès que la substitució dels motors de combustió per a vehicles elèctrics implica un estalvi de
combustibles fòssils (benzina i gasoil) i una reducció de les emissions contaminants de CO2.
A la vegada amb aquesta convocatòria de subvenció de punts de recàrrega de vehicle
elèctric, s'intenta donar un impuls a la implantació del vehicle elèctric a les Illes Balears de
forma que les empreses incorporin en la seva flota vehicles elèctrics.
Menorca és un territori idoni per al foment del vehicle elèctric tant per la singularitat
geogràfica, amb distàncies petites, com per la seva vocació turística que implica la necessitat
d'optimitzar els recursos energètics.
L'objecte de la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat és aprovar i regular la
convocatòria pública d'ajudes per a fomentar la instal·lació de nous punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics.
Aquestes ajudes són cofinançades en un 50 % a càrrec del Programa Operatiu FEDER
2014-2020 de les Illes Balears, i l'import econòmic d'aquesta subvenció és de 300.000 € amb
càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per a l'any 2015, partida pressupostària
19401 731C01 7 (FF31110), i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es
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poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria.
Únicament són subvencionables les actuacions iniciades a partir de l'1 de gener de 2015 i
finalitzades com a màxim dia 20 de novembre de 2015, i el termini per a la presentació de
sol·licituds és de tres mesos des de la publicació de la Resolució al BOIB. Atès que es va
publicar dia 1 d'agost de 2015, el termini de sol·licitud acaba dia 1 de novembre de 2015 (al
ser festiu, en realitat acaba al següent dia hàbil).
Les sol·licituds de subvenció es resoldran individualment a mesura que entrin en el registre
de l'òrgan competent (que és la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic), encara que no
hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la
convocatòria, per tant, el temps juga en contra nostra, donat que quan abans es presenti la
sol·licitud de subvenció més possibilitats hi ha que s'atorgui.
La quantia de les ajudes és del 100 %, fins a un màxim establert a la Resolució, per a cada
actuació necessària per a la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Des del Grup Municipal Popular creim que és una bona oportunitat per començar a implantar
al municipi de Ciutadella punts de recàrrega de vehicles elèctrics, atès que primer s'ha de
tenir la infraestructura per a què els particulars i empreses tenguin la confiança que si
inverteixen en la compra d'un vehicle elèctric no tindran problemes en la recàrrega elèctrica
del mateix, en definitiva, primer s'ha d'ofertar el servei per poder crear la demanda.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella
la següent moció:
Instar l'equip de govern a la presentació, quan abans millor, davant la Direcció General
d'Energia i Canvi Climàtic del Govern Balear, la sol·licitud de subvenció per establir nous
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi de Ciutadella, per considerar que el
vehicle elèctric suposa un pas endavant cap a un model d'economia mediambiental més
sostenible."
Intervé la Sra. Torrent Pallicer que procedeix a la lectura íntegra de la moció.
Intervé la Sra. Marquès Seguí: En primer lloc m'agradaria que quedà clar que ens sembla
una proposta interessant i que mirarem de poder arribar als terminis. De tota manera, som
igualment conscients que el temps juga en contra nostra. Per les condicions en què està feta
aquesta subvenció, aquest ajut, ens fa pensar que és una subvenció dirigida a ajuntaments
que ja comptaven amb aquesta inversió en els seus pressuposts, ja que els projecte i les
obres han d'estar realitzades en un termini comprès entre dia 1 de gener del 2015 i dia 20 de
novembre del mateix any, tot i que la publicació és del mes d'agost. En aquest pressupost del
2015 d'aquest Ajuntament, en principi no hi havia pensada aquesta partida per dedicar en
açò. De totes formes, els tècnics ja coneixien aquesta convocatòria, i ja s'havien adonat que
era complicat adherir-se per tema de temps. De moment, encara no podem assegurar que hi
arribem a temps, ja que s'estan estudiant els diferents projectes i segons els pressuposts que
ens surtin s'haurà de treure a concurs, adjudicar, realitzar, per tant el temps és realment just.
De totes formes, com ja sabeu, aquest equip de govern recolzarà tots aquests tipus
d'actuacions que ens porten cap a un futur més sostenible i més respectuós amb el nostre
entorn. Per tant, aquest equip de govern tenim intenció de fer un vot favorable.
Intervé la Sra. Torrent Pallicer: Supòs que si ha sortit dia 1 d'agost de 2015 ha estat el nou
govern qui ha tret aquesta subvenció, no crec que estigui pensada d'abans. No sé a què es
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refereix a «ajuntaments que ja tinguessin prevists...»
Intervé la Sra. Marquès Seguí: Hi ha ajuntaments que, per iniciativa pròpia proposen fer
punts de recàrrega per vehicles elèctrics, i aquesta iniciativa va destinada als ajuntaments
que ja comptaven en fer açò, que ja havien començat les obres, o que ja tenien els
pressuposts damunt les taules i que ho fiaven executar d'una manera o altra. I al Govern treu
aquest ajut per ajudar als ajuntaments que tenen aquestes iniciatives. De totes formes, ho
tenim damunt la taula i estem mirant tots els pressuposts per veure si hi podem entrar.
Acord
Es passa la moció a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb l'adequació, el manteniment
i la millora dels parcs infantils (exp. 2015/007740)
Moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 31 d'agost de 2015 (registre d'entrada 012382
de dia 31 d'agost de 2015), que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa
en sessió ordinària de dia 4 de setembre de 2015, amb els vots a favor del PP (2), i la
reserva de vot del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1), i d'UPCM (1). El dia 9 de setembre de
2015 (registre d'entrada 012887), el grup municipal del PP va presentar esmenes a la moció
que havia presentat el dia 31 d'agost de 2015 amb registre d'entrada 012382.
[Els dos punts de la moció del PP, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa el dia 4 de
setembre de 2015, deien:
Instam que abans que comenci el nou curs escolar i el mal temps, es netegin, s'anivellin i s'adeqüin, de
forma que siguin accessibles per a tots i segurs, i per tant, es posin a punt els parcs infantils públics de
Ciutadella.
Al mateix temps, instam que es faci un estudi sobre els parcs infantils públics, de manera que siguin
inclusius, accessibles i segurs i afavoreixin la convivència, i així poder-ho valorar de cara els propers
pressuposts.]

Es fa constar que la moció que queda inclosa en aquesta acta correspon, i la que es tracta
durant el Ple, és la moció ja esmenada que va presentar el grup municipal del PP amb
posterioritat a la dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa de dia 4 de setembre
de 2105. El grup municipal del PP va presentar la moció esmenada el dia 9 de setembre de
2015, amb el número de registre d'entrada 012887, que, literalment copiada, diu:
«ESMENA A LA MOCIÓ AMB REGISTRE D’ENTRADA Nº 012382 DE 31/08/15 QUE
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA EN RELACIÓ A L’ADEQUACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DELS PARCS
INFANTILS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Informe de Jacques Delors (UNESCO, 1996) proposa, entre d’altres coses, que “l’educació
ha de jugar un paper fonamental en el desenvolupament continuat de les persones i les
societats. Les polítiques educatives han de propiciar un procés permanent d’enriquiment de
coneixements i d’habilitats, per aconseguir el desenvolupament personal que permetrà
establir relacions entre individus, grups i nacions”.
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Edgar Faure (UNESCO, 1972), en què l’objectiu últim de l’educació és aprendre a ser,
concepte que es fonamenta en tres pilars, a saber:
- aprendre a conèixer: o adquirir eines de comprensió
- aprendre a fer: per poder actuar sobre l’entorn
i - aprendre a viure junts: per participar i cooperar amb els altres.
Premisses que contempla el Projecte Educatiu de Ciutat, del nostre municipi, Ciutadella.
Entenent que l’objectiu principal d’aquest projecte és la coresponsabilitat social en l’educació.
En la Declaració dels Drets a l’Infant, concretament l’article 7, s’afirma: “L’infant ha de gaudir
plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d'estar orientats a les finalitats perseguides
per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d'
aquest dret”.
L’educació correspon a totes i tots, i per tant, les mesures polítiques suposen una repercussió
en la ciutadania, que hauria de ser dirigida cap a la formació de valors i actituds que fomentin
i afavoreixin, entre altres coses, la convivència, la cooperació, l’aprenentatge i el
desenvolupament integral d’infants, joves i famílies.
Els parcs infantils són un espai de convivència amb grans beneficis per als ciutadans,
especialment, per als infants i les seves famílies.
Els parcs infantils són un lloc a l’aire lliure on poder jugar i que facilita el desenvolupament de
les capacitats dels infants, la descoberta de noves experiències, l’aprenentatge i afavoreix les
relacions socials entre iguals i entre famílies.
Els parcs infantils haurien de ser espais accessibles per a tothom i segurs.
Hi ha parcs infantils públics de Ciutadella que manquen peces que estaven deteriorades,
com és la roda del parc de la Plaça des Pins. En aquest mateix, hi ha clots en els espais més
utilitzats, zona de gronxadors, de tobogans, que fa que quedin plenes d’aigua en època de
pluges i que continua durant dies fins que es buiden. Altres com el de la plaça de l’Empordà
(o Joan Carles I), que té gronxadors sense protecció de goma, la terra deixa a la vista roques
i suposen un perill en les zones de tobogan o espais on enfilar-se. També, són varis els que
tenen moltes pedres grans i herbes que suposen una dificultat d’accés amb cotxets i cadires
de rodes.
Vist que abans que comenci el curs escolar no s’hauran posat a punt els parcs infantils
públics i espais urbans dedicats al joc i esbarjo infantil, juvenil i familiar.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, les següents ESMENES als dos punts de la MOCIÓ:
Instar que durant el mes d’octubre i abans que véngui el mal temps, es netegin,
s’anivellin i s’adeqüin els parcs infantils públics i els espais urbans dedicats al joc i
esbarjo infantil, juvenil i familiar, de forma que siguin accessibles per a tots i segurs, i
per tant, es posin a punt.
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Al mateix temps, instar que es faci un estudi sobre l’estat actual dels parcs infantils
públics i espais urbans dedicats al joc i esbarjo infantil, juvenil i familiar, i
posteriorment, es plantegin propostes de millora per a què aquests siguin inclusius,
accessibles, segurs i afavoreixin la convivència, per tal de poder-ho valorar de cara els
propers pressuposts.”
Intervé la Sra. Lorente Taltavull que fa la lectura íntegra de la moció ja esmenada que va
presentar el grup municipal del PP el dia 9 de setembre de 2015 amb el registre d'entrada
012887 i que no es correspon amb la dictaminada a la Comissió Informativa, la qual estava
sense esmenar.
[El paràgraf: «Vist que abans que comenci el curs escolar no s’hauran posat a punt els parcs infantils públics i
espais urbans dedicats al joc i esbarjo infantil, juvenil i familiar.» no hi és a la moció que es va dictaminar a la
Comissió Informativa Socioeducativa de dia 4 de setembre de 2015 i sí a la moció esmenada presentada amb
posterioritat].

Intervé la Sra. Benejam Bagur: Parlo en nom de l'equip de govern i en nom meu com a
regidora d'Educació quan dic que entenem la infància com una època transcendental per
l'evolució del ser humà i que cal preservar. Entenem els parcs infantils com espais que
contribueixen a desenvolupar la vida dels infants. Entenem que els infants experimenten,
mitjançant el joc, situacions i vivències que els ajuden amb l'aprenentatge i en el seu
creixement com a persones a enfrontar-se tots sols a la complexitat d'un món ple d'estímuls
per a descobrir a través de la curiositat tot allò que saben i que saben fer, i amb tot allò que
no saben i volen fer, com ens diu Francesco Tonucci al seu llibre Ciutat dels infants. Ens
parla també Tonucci de la importància del joc lliure pel desenvolupament. El joc lliure implica
autonomia. El joc lliure fomenta les experiències personals, les conviden als nens i nenes a
explorar l'entorn, coneixent els secrets, observar les vides dels animals i de les plantes,
experimentar el clima de cada estació de l'any i les característiques dels diferents materials
que ens proporciona la naturalesa. Per tot el que entenem i exposam som conscients que
els parcs infantils són unes zones idònies per poder ajudar a complementar i enriquir el
desenvolupament dels nostres infants. I ens alegram des d'aquest govern que per fi aquesta
visió de la infància la puguem compartir amb la resta del consistori. Des de l'equip de govern
ens agradaria donar un pas més, ja que entenem també que els infants són ciutadans amb
drets i deures, i que poden decidir i prendre part de la vida comunitària del nostre municipi,
han de ser consultats i tinguts en compte des d'una perspectiva de participació universal,
representativa i lliure. Afegir també que l'estat dels parcs de fa ja uns anys presenten un estat
lamentable, no s'ha dut a terme cap pla de manteniment per tal de tenir-los en òptimes
condicions per la seguretat dels nostres fillets i filletes del nostre municipi. Senzillament,
s'han anat fent petites actuacions a partir de denúncies de veïns i d'usuaris. Per tot el que
exposam, l'equip de govern i en concret l'Àrea d'Educació ens comprometem a realitzar un
estudi de la situació actual de les deficiències i mancances que presenten els nostres parcs,
sempre però des de la perspectiva de l'infant, i comptant amb la seva col·laboració i
participació en aquest procés. Aprofitaré per comunicar-vos les darreres actuacions damunt
els parcs abans de tot això. El mes d'agost, per exemple, el vaixell de cala en Blanes, estava
tot fet malbé per les inundacions d'aigua salada durant l'hivern; es va posar tot a punt perquè
hi havia tots els perns que sortien, es van tornar a ficar dins. També s'ha arreglat un
columpiador [gronxador] del parc de devora Margalida Florit que estava en molt males
condicions. Quant a la plaça dels Pins s'ha substituït una cadena d'un balancí infantil, i la
roda de bicicletes hi havia greus problemes tècnics per arreglar-la, i vam decidir retirar-la
perquè també amenaçava la integritat física dels nostres infants. Voldríem votar
separadament si ens acceptes una esmena al primer punt. Perquè el mes d'octubre, supòs
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que et refereixes a enguany. Llavonses a veure si podríeu eliminar aquest temps tan curt, és
bastant limitat, tenint en compte també que no tenim partida pressupostària, perquè el govern
anterior no va tenir en compte el que ara nosaltres estem xerrant aquí, i no hi ha diners
destinats a fer absolutament res en els parcs infantils.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Nosaltres farem un vot favorable a tots els punts, diguin el que
diguin, s'esmenin o no s'esmenin, perquè clar, estem meravellats davant aquesta moció,
entronca amb la millor tradició de la dels horts socials del PSM i del propi PP que tant
celebrades van ser durant dues legislatures senceres, és d'aquesta categoria, per tant, el
nostre vot favorable està més que assegurat. Gràcies en aquesta moció hem descobert
coses tant interessants com que els parcs infantils, he sentit dir textualment «són llocs a l'aire
lliure per poder jugar». Contents que ens ho facin saber i l'única objecció que jo podria posar,
no a nivell de vot, sinó a nivell d'observació, a banda que hem descobert paraules tant
interessants com «inclusius», etc., l'únic inconvenient que jo podria posar, no a l'hora de votar
perquè és irrebatible tot el que diu, sinó a l'hora d'avaluar-la un poc, és si aquest gran llistat
de deficiències, clots, etc., s'han produït des del 13 de juny cap aquí. Jo record que quan va
prendre possessió un equip de govern del PSOE-PSM, aquella vegada, amb el nostre vot a
favor, dia 16 de març de 2009, i va començar la sessió d'aquest ple a la una i va acabar
damunt les dues manco cinc, hi va haver un ciutadà que a les dues del matí d'aquell dia va
descobrir que el seu carrer no estava en perfecte estat de revista, estava carregat de clots i
bonys, fins i tot demanava en el nou govern «que luciera un bonito asfaltado»,en una carta
que els va dirigir a vostès. Jo l'única objecció que puc dir és que si aquest llistat de
deficiències es deuen haver ocasionat totes des del 13 de juny cap aquí. Pel demès, com
que continua la tònica tant celebrada per nosaltres, d'anteriors mocions, sobretot del PSM i
alguna del PP, farem un vot favorable perquè és de les millors mocions, estic segur, que
vindran en aquesta legislatura.
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Referent a l'esmena que comentava na Nati, quan nosaltres
xerram aquí que s'anivellin o s'adeqüin, no estem xerrant, em sembla, d'un gran cost
econòmic, sinó més aviat de temps personal. Perquè aquí no parlam que es posin materials
nous i tot açò senzillament deim que s'agafin, no som experta en aquesta matèria,
evidentment, però al millor que s'agafin dues paletades, no tenc ni idea, insisteix, als clots i
aquestes coses i el que ja vaig dir a la Comissió Informativa, que els elements deteriorats,
com per exemple són els gronxadors que no tenen goma, que es retirin o es posi algo
temporal a fi que no hi hagi cap tipus de problemàtica. I al Sr. Triay, evidentment, segur que
açò fa molta estona que existeix però açò no manca que no s'hagi de fer alguna cosa
mentrestant, perquè són parcs que la gent utilitza, senzillament és açò.
Intervé la Sra. Benejam Bagur: Pensa que per fer-los accessibles primer s'ha de fer un estudi
i és evident que tapar clots al millor es podria solucionar. El tema de l'accessibilitat costa un
poc més, perquè s'ha de fer un estudi, s'ha de contrastar, per exemple, amb la fundació per
la mobilitat reduïda, ja no solament només amb els fillets, però si ens donàssiu un poc de
marge de temps, us votaríem a favor. També a nivell de pressupost ja us he dit, l'Àrea
d'Educació està reduïda des de fa molts anys quant a pressuposts i no hi ha una partida
tampoc pels parcs que ens doni solvència. Quant als columpios [gronxadors], són peces que
es venen juntes, no venen una goma per un columpio [gronxador], va tot en un pack i açò sí
que té un cost molt alt, substituir peces dels parcs infantils.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Només dir quant a la Sra. Lorente com a regidora i a títol particular
no hi ha res en absolut a dir-li, té tota la raó amb el que ha dit, que segurament fa estona...
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no hi ha res que reprotxar-li, «reprocharle» com es diu en castellà. Ara bé, en el seu partit sí.
És curiós que ara véngui tota aquesta llista de desperfectes quan, com a partit, han estat
governant fins a l'altre dia, com aquell que diu. Nosaltres en vam presentar de mocions,
precisament, i estats de parcs de cala en Blanes i altres, en vam presentar en aquest sentit, i
jo me'n record el que costava fer fer les coses; o sigui, a vostè personalment res en absolut
que dir-li, ara com a partit sí que consideram curiós aquest llistat tan prematur. Nosaltres
també em demanam avui de millores a certes bandes, emperò quan les demanam som
conscients, quan no es culpa de l'equip de govern, som conscients de demanar-los que ho
millorin, perquè els hi pertoca millorar-ho, deixant clar i delimitant que són coses, a vegades,
que vénen de fa molt temps i que són culpa de la poca cura que s'ha tingut anteriorment del
seu manteniment. Açò és tot, és l'única observació.
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Quant al tema que s'ha de fer un estudi, evidentment, per
açò al segon ho posam. Quant al Sr. Triay, no me prenc res personal, evidentment, només
faltaria, vull dir, ho accept beníssim, però quan proposam i duim el llistat de deficiències,
evidentment, és en un sentit constructiu d'aportar tot el que nosaltres podem visualitzar aquí;
i, com bé vostè ha dit, per instar-los als que ara estan governant perquè vagin fent aquestes
millores. Res més.
Intervé l'alcaldessa: Perdó, Sra. Secretària, entenc, per tant, que la moció el primer punt,
supòs que aquí deu ser instar l'equip de govern, perquè s'ha d'instar a algú. Per tant, seria:
Instar l'equip de govern perquè es netegin, s’anivellin i s’adeqüin els parcs infantils
públics i els espais urbans dedicats al joc i a l'esbarjo infantil, juvenil i familiar, de
forma que siguin accessibles per a tots, i que siguin segurs; i, per tant, es posin a punt
com més prest millor. Ho dic perquè si és a l'octubre, haurà de ser que no, perquè no ens
podem comprometre a fer-ho. Si el que posa és instar a què sigui el mes d'octubre, serà que
no, perquè diríem que si i no ho podríem complir. Per tant, instar l'equip de govern que amb
la màxima urgència es faci tot açò, nosaltres hi estem totalment d'acord. També compartim
un poc açò que diu el Sr. Joan Triay que fa temps que hi està, però també veim aquesta visió
que vostè té, de dir, senzillament, nosaltres proposam una sèrie de deficiències per ajudar a
conèixer-les, per tant, estem totalment d'acord. I com deia la Sra. Nati Benejam ens ha
alegrat en aquest govern que el PP entengui, a la fi, l'educació com vostè l'ha definida, que
és com creim nosaltres que s'ha d'entendre. Una visió totalment diferent de la que fins ara
havia defensat; per tant, ens alegram d'aquest canvi cap al que entén el PP per educació. Pot
passar a votació amb l'esmena proposada.
L'alcaldessa diu que si realment s'accepta l'esmena, es pot votar tota la moció junta, perquè
es votaran a favor els dos punts.
La secretària demana si accepten l'esmena i és acceptada.
L'esmena és al punt primer de la moció que, un cop esmenat per l'equip de govern,
diu: "Instar l'equip de govern que, amb la màxima urgència o el temps més breu
possible, es netegin, s'anivellin i s'adeqüin els parcs infantils públics i els espais
urbans dedicats al joc i a l'esbarjo juvenil i familiar, de forma que siguin accessibles
per a tots, i que siguin segurs; i, per tant, es posin a punt".
Acord
Es passa la moció presentada pel PP dia 9 de setembre de 2015 a votació, que s'aprova per
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unanimitat (21 vots) amb l'esmena de l'equip de govern (PSM MxM, PSOE i GxC).
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb la signatura del manifest
«Menorquins dels Països Catalans» per part de certs partits polítics (exp. 2015/008147)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 2 de setembre de 2015
(registre d'entrada 012515 de dia 2 de setembre de 2015), que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d'Organització i Seguretat en sessió ordinària de dia 3 de setembre de
2015 —amb la prèvia votació de la seva inclusió en l'ordre del dia per urgència, aprovada per
majoria absoluta—, amb 3 vots a favor (PP i UPCM) i 4 reserves de vot (PSM, PSOE i GxC),
que, copiada literalment, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Dilluns dia 31 d’agost de 2015 ens vam aixecar els menorquins amb una noticia
desconcertant: tres partits politics de l’illa han signat el manifest “Menorquins pels Paisos
Catalans”, essent aquests tres partits el Partit Socialista de Menorca (PSM), Iniciativa Verds
Menorca-EQUO i Esquerra Republicana de Menorca (ER-M).
Aquests partits resulta que son els que conformen l'agrupacio Mes per Menorca, que durant
els dos primers anys d’aquesta legislatura insular tenen la presidència del Consell Insular de
Menorca, per tant, es prou important i representatiu que aquest partit politic, decideixi signar
aquest manifest en nom de tots els menorquins, quan ni tan sols ho duien al seu programa
electoral.
Aixi, el partit que ara te la presidencia del CIMe, dona el seu suport al reconeixement dels
“Paisos Catalans”, el o els quals no existeixen juridicament, i que la seua finalitat es
conformar un “Pais” amb els territoris que xerren català i els seus dialectes, per tant, la
signatura d’aquest manifest suposa que Maite Salord, i el seu partit Mes per Menorca, desitja
que Menorca formi part de Catalunya, que aquesta s’independitzi i que per tant tambe noltros
els menorquins tambe ens independitzem d’Espanya, i per tant, automàticament sortiguem
de la Unio Europea.
Es això el que van votar els menorquins?, està clar que no.
El manifest que ha sortit publicat als mitjans de comunicació, i que han signat els partits que
conformen Mes per Menorca, diu que la creacio de la Republica Catalana no respon tan sols
a motius econòmics, a la deria d’uns quants politics o a un sentiment nacional, si no que
representa l’oportunitat de canviar el model d’Estat generant una societat amb menys
tolerància a la corrupció, (...) oportunitat de crear un marc legal que protegeixi el medi
ambient, oportunitat de tirar endavant politiques socials, etc.
Realment s’ha d’independitzar Catalunya d’Espanya per poder dur a terme aquestes
politiques?, està clar que no.
Tambe diu el manifest, que el fet que el Principat de Catalunya (terminologia, per cert,
inexistent avui en dia) esdevingui un Estat sobirà tindrà repercussions per a nosaltres els
menorquins, i que segons aquest manifest son:
1.- s’incrementarà el maltractament econòmic i lingüistic que ja patim (a Menorca) 2.- els
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illencs serem els que suportarem la pressio fiscal que ara rep el Principat 3.- possiblement
tambe perdrem poder de decisio.
Aquestes previsions tant negatives estan de qualque forma contrastades, o son una
demagògia politica catastrofista per espantar i calar entre l'opinio publica?, des del Partit
Popular creim que és lo segon.
Per altra banda, el manifest no preveu tot de “repercussions negatives” per a Menorca si
Catalunya s’independitza d’Espanya, i per tant, tambe d’Europa, si no que “gràcies” a la
independencia catalana Menorca es veurà afavorida quant a la llengua, al veure’s enfortit el
català.
S’argumenta, curiosament aquesta repercussió positiva en el manifest, dient que els poders
fàctics de l’Estat espanyol ens aboquen a la folkloritzacio i desaparicio progressiva del
menorqui vers la llengua i costums castellans, però, no es realment vers el català?, no es el
mal us del català el que provoca una desaparicio progressiva del menorqui? Els partits
menorquins catalanistes no protegeixen el menorqui, voldrien que a Menorca es ralles un
català standard, i es precisament el Partit Popular el que defensa les diferencies dialectals
menorquines respecte la llengua catalana de la que procedim, per tant, demanam que no
confonguin a la gent tergiversant la realitat.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple pel seu debat i aprovacio, si
escau, la següent MOCIO:
Primer: instar l'alcaldessa de Ciutadella a rebutjar públicament el "Manifest Menorquins pels
Països Catalans" i a treballar per tal de conservar, preservar i garantir les tradicions, costums
i cultura pròpies de Ciutadella i els ciutadellencs.
Segon: Que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella expressi públicament el rebuig total al
“Manifest Menorquins pels Paisos Catalans”, manifestant, aixi, la voluntat de seguir formant
part de l’estat espanyol.
Tercer: instar la presidenta del Consell Insular de Menorca a rebutjar públicament el "Manifest
Menorquins pels Països Catalans" i a treballar per tal de conservar, preservar i garantir les
tradicions, costums i cultura pròpies de Menorca i els menorquins.
Quart: Instar el Ple del Consell Insular de Menorca a manifestar publicament el rebuig total
del “Manifest Menorquins pels Paisos Catalans”, aixi com manifestar la voluntat de seguir
formant part de l’estat espanyol."
Intervé la Sra. Alcaldessa: Aquí dir-lo que intervindran també tots els portaveus, i que
demanaré un aclariment a la Sra. Secretària relatiu al punt primer i punt tercer d'aquesta
moció, que fa referència a instar a l'Alcaldessa, o instar a la presidenta que són càrrecs
unipersonals i als quals el ple no pot obligar a instar res, però voldria que la Sra. Secretària
ho rectifiqués a açò. En canvi sí que sense cap dubte el que surti tan en el punt segon com
en el punt quart, que sí que estan instant a òrgans col·legiats, el que surti en aquest ple es
farà. Senyora secretària ens podria clarificar el primer punt i el tercer en el sentit que diu:
«instar a la Sra. Alcaldessa a rebutjar públicament el manifest, o instar a la presidenta del
Consell Insular a rebutjar públicament...», si un ple d'un ajuntament pot obligar a fer
manifestacions a un òrgan unipersonal.
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Intervé la Sra. Secretària: Se'm va plantejar aquesta pregunta sobretot al primer punt que
s'instàs a l'alcaldessa i jo, des de Secretaria vaig comentar que no era factible, atesa la Llei
de Bases a l'article 21.b, dóna com una competència, com una atribució pròpia a l'alcaldia, a
l'alcalde, la representació d'un Ajuntament, amb la qual cosa si el ple determinàs que hauria
de fer unes manifestacions públiques en l'exercici del seu càrrec, estaria envaint unes
competències que no té. En el cas del segon punt, perquè entenc que es volia fer que la
intencionalitat d'aquesta moció és que es vulgui fer per dues bandes, que si l'acord del ple
acordés, favorablement, que el ple rebutgés públicament el que aquí es diu, evidentment,
l'alcaldessa, com un exemple que havia fet el Sr. Triay a la moció seva, sí que és
responsable de l'execució dels acords que es prenguin en el plenari, però en cap cas es pot
obligar a títol, diguéssim en l'exercici de la seva representació que té una atribució pròpia, a
què pugui fer unes manifestacions, si l'acord que es pren en el marc de competències del
ple, açò si, perquè està obligada, així ho hem dit, que és la responsable que s'executin els
acords [hi ha uns segons de la gravació que no s'escolten] que la representativitat de
l'Ajuntament és una atribució pròpia i que el ple no li pot prendre.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Per tant, idò, com comenta la secretària, en aquest cas
retiraríem el punt número 1 i número 3, per no estar d'acord amb el que és el reglament
intern d'aquest Ajuntament, i no tenim cap inconvenient. Demanam disculpes, no sabíem que
estàvem incomplint una part del reglament i la Llei de bases, per açò retiram aquests punts
atenent els aclariments de la senyora secretària. Per tant, mantindríem els punts 2 i 4. Si els
assembla bé, començaria amb la meva exposició. Seguidament, procedeix a la lectura de la
moció, la lectura de la qual, a partir del darrer paràgraf, queda com segueix a continuació:
«S’argumenta, curiosament aquesta repercussió positiva en el manifest, dient que els poders
fàctics de l’Estat espanyol ens aboquen a la folklorització i desaparició progressiva del
menorqui vers la llengua i costums castellans, però, no es el català l'idioma oficial d'aquesta
comunitat autònoma, juntament amb el castellà. Els idiomes no estan fet per separar, sinó
per apropar. El que hem de fer, com diu l'Estatut d'Autonomia és preservar les modalitats
lingüístiques, com el menorquí també. Ens preocupa que els partits menorquins catalanistes,
no protegeixin el menorqui, voldrien que Menorca es rallàs un català estàndard, i es
precisament el Partit Popular el que defensa les diferències dialectals menorquines respecte
de la llengua catalana de la qual procedim, però també demanam que no es confonguin a la
gent tergiversant la realitat. Català si, menorquí també. Per la qual cosa demanam el
posicionament d'aquest ple i per açò demanam que s'aprovin els següents punts. Retirant els
punt 1 i 3, quedaria el punt segon que diu: Que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella
expressi públicament el rebuig total al “Manifest Menorquins pels Paisos Catalans”,
manifestant, així, la voluntat de seguir formant part de l’estat espanyol. I quart, instar el
Ple del Consell Insular de Menorca a manifestar públicament el rebuig total del
“Manifest Menorquins pels Paisos Catalans”, així com manifestar la voluntat de seguir
formant part de l’estat espanyol."
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: En primer lloc dir que Més no ha signat aquest manifest, ja
que Més, es regeix per assemblea i aquesta no s'ha pronunciat al respecte. En segon lloc dir
que no és un manifest tampoc signat pel Consell Insular, sinó que en tot cas els que donen
suport són els diferents partits polítics. Dit açò, des del PSM Més per Menorca no donarem
suport a aquesta moció pels següents motius: En primer lloc, dir que el PSM Més per
Menorca no veim cap sentit a haver de rebutjar l'expressió de diferents opinions o
pensaments, estant o no d'acord amb el contingut del manifest, creim que hem de demostrar
un total respecte. En aquest cas hagués estat positiu haver rebut part de l'herència cultural
anglesa, en relació a la tolerància, escenificada en la permissió de realitzar un referèndum
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per Escòcia. Per a nosaltres la llibertat d'expressió és un valor fonamental per aconseguir
que s'instaurin uns nous paradigmes adequats a les noves necessitats de les societats. No
ens serveix de res seguir apostant per reprimir les diferències d'opinions com a mesura de
control de la mateixa. Des del PSM Més per Menorca, tal com hem dit en altres ocasions,
creim en el dret a decidir de les societats, o sigui en el dret de l'Autodeterminació, però no
només de Catalunya, sinó d'altres societats com podrien la societat d'Escòcia, del Sàhara.
Des del PSM ens reafirmam en la defensa de la riquesa del territori i de la cultura de
Menorca, de fet, defensem l'autogovern de Menorca per poder prendre les decisions que ens
afecten directament, i que no siguin administracions d'altres àmbits que ens imposin o
condicionin les mateixes. I l'exemple l'acabam de parlar i debatre amb el tema dels ducs
d'alba: la decisió del govern balear és la determinant. Per tant, creim que les societats amb
una identitat pròpia han de ser lliures de prendre les seves pròpies decisions i decidir quin
serà el seu futur, i en alguns casos, açò suposa el dret a decidir que volem ser com a
societat. Així, volem manifestar que no estem en contra de tot açò, al contrari, estem d'acord
amb les manifestacions per canviar la llei i és totalment compatible amb la defensa de
Menorca, objecte del nostre treball.
Intervé la Sra. Camps Villalonga: Tot i l'aclariment de la secretària, des del PSOE ja havíem
pensat manifestar que el ple no tenia per què instar a l'alcaldessa a rebutjar aquest manifest
del seu partit. Entenem que l'alcaldessa com qualsevol regidor és lliure de tenir els
plantejaments ideològics que vulgui. Una altra cosa seria que des del seu càrrec impulsàs
polítiques en un sentit que no figuressin en el seu programa electoral, i en aquest cas no
formassin part de l'acord de govern amb els altres partits. També teníem dubtes respecte del
segon i quart punt, que han quedat aclarits pel que ha dit la senyora secretària i, per açò
havíem presentat també les esmenes que igualment voldríem mantenir si així es considera.
De totes maneres volem deixar clar que no estem d'acord amb el que s'expressa al manifest.
Som conscients que en els últims anys s'ha anat produint problemes en el funcionament de
l'organització territorial i la crisi econòmica ha accentuat els problemes de legitimació i
consens del model existent. També tenim plena i unànime consciència que algunes
institucions del model no funcionen, o ho fan amb notables deficiències, el repartiment
competencial, el finançament autonòmic, la cambra territorial, la cooperació institucional o
l'harmonització normativa, per citar els més importants. Però pensam que amb aquest
manifest es qüestionen absolutament els principis que inspira l'estat plural i integrat que som
i que configura la nostra constitució. Des del PSOE estem d'acord en manifestar la voluntat
de continuar formant part de l’Estat Espanyol, tot i que pensam que l’actual Constitució
s’hauria de reformar en profunditat perquè Espanya esdevingui un veritable Estat Federal,
que faci possible que tots els actuals territoris que el configuren s’hi sentin inclosos, tot
incorporant els fets diferencials que respectin la llengua, la cultura i les institucions pròpies i
que estableixi un nou sistema de fiançament equitatiu. No es tracta d'una reforma que ens
situï en el començament del nostre camí democràtic, com si es tractàs d'un nou moment
constituent, sinó com l'evolució natural de l'Estat autonòmic. Aquest estiu vaig assistir a una
de les tertúlies a la fresca organitzades per l'Ajuntament de Mercadal, on la persona
convidada era en Ximo Puig, actual President de la Comunitat Valenciana, que va definir
d'una forma senzilla i encertada d'aquest terme tan complex i difícil d'explicar, va dir: “El
Federalisme és la unió de desigualtats”. I aquesta és la nostra aposta. Per això, es proposa
una esmena al segon punt que quedaria així: “El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella
manifesta la voluntat de continuar formant part de l’Estat Espanyol tot reformant en
profunditat la Constitució actual per esdevenir un veritable Estat Federal, que faci
possible que tots els actuals territoris que el configuren s’hi sentin inclosos, tot
incorporant els fets diferencials que respectin la llengua, la cultura i les institucions
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pròpies i que estableixi un nou sistema de fiançament equitatiu.” En relació al quart punt
l'argumentari i l’esmena anirien en el mateix sentit que el punt segon i seria: “El Ple del
Consell Insular de Menorca manifesta la voluntat de continuar formant part de l’Estat
Espanyol tot reformant en profunditat la Constitució actual per esdevenir un veritable
Estat Federal, que faci possible que tots els actuals territoris que el configuren s’hi
sentin inclosos, tot incorporant els fets diferencials que respectin la llengua, la cultura
i les institucions pròpies i que estableixi un nou sistema de fiançament equitatiu.”
Intervé la Sra. Davila Buriello: Gent per Ciutadella defiende el derecho a decidir, a poder
decidir y, sobre todo, también esto engloba el derecho a la autodeterminación.
Consideramos que la nueva política camina con paso firme hacia la voluntad de proporcionar
a los ciudadanos una nueva constitución que les permita ser dueños de su destino y vivir
según su voluntad como personas. En este sentido debemos añadir que en las
declaraciones del Sr. Juanjo Pons en prensa, en las cuales literalmente afirmaba: Menorca
tiene que ser lo que quieran los menorquines, van en nuestra línea y, si de repente, es lo que
piensa el Pp nos alegramos profundamente. Entenderíamos que el PP camina con esa
afirmación hacia el derecho a la autodeterminación de cualquier pueblo. Por tanto, la
aplaudimos. A pesar que el punto uno y tres ya han sido retirados, queremos remarcar que la
libertad de pensamiento está dentro de los derechos humanos, está fuera del ámbito de
control y fiscalización de un pleno. Y en último apunte queremos dejar constancia que en
cuanto a conservar o preservar las tradiciones y la cultura de Menorca nosotros estamos
totalmente de acuerdo, aunque creemos que lo que entiende el PP por costumbres y cultura
propia de Ciutadella y ciutadellencs no se asemeja a lo que nosotros entendemos como
nuestra cultura.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Dir primer que feim una esmena a tots els punts en què es ralla,
entenem que com es diu vegades, per ser políticament correcte, quan rallen tots els qui
neguen la realitat d'Espanya, de l'estat espanyol, faríem una esmena perquè diguessin règim
d'Espanya, en lloc de l'estat espanyol, perquè a nivell de carrer la gent no es sent de l'estat
espanyol. A nivell popular la gent se sent espanyola però no de l'estat. Dir, respecte al que ha
dit el senyor Juaneda que, si bé ha dit que açò eren simples opinions, sí, tots són opinions en
aquesta vida, el que passa és que són opinions fetes per persones, que jo estic d'acord que
no les van fer com a membres d'una institució, sinó com a membres d'un partit, però són
opinions que ens afecten a tots i que afecten totes les institucions, perquè duen implícit un
cert annexionisme, i açò ho hem vist bastant últimament en el que diuen aquesta entelèquia
que anomenen països catalans. A més d'açò rallen de realitats que no existeixen, hi ha
afirmacions com «sa nostra nació és sa catalana», que afecten a totes les institucions i a tot
el poble i voler-los donar l'esquena des de les institucions, no ens sembla raonable perquè, si
bé és veritat que les van fer a títol partidista, afecten tota la realitat d'aquí. Quant al que ha dit
el PSOE, nosaltres l'esmena sobre el federalisme no la votaríem a favor per un motiu,
l'assemblea d'UPCM, hem dit i en els nostres estatuts es diu que pensam que Espanya és
una unitat en la diversitat i diversitat en la unitat, però el tema de l'estat federal mai ha estat
sotmès a l'assemblea, ni consta en els nostres estatuts, i nosaltres no podem, una esmena
feta avui capvespre, decidir sobre aquest aspecte sense consultar amb l'assemblea ni amb
els estatuts. Amb el que sí estem d'acord, amb l'únic que estem d'acord i que sí acceptaríem
de les esmenes del PSOE és quan rallen d'un nou finançament. Açò pensam i també ho
diem en els nostres estatuts, per açò no ho hem de menester consultar, que no hem de
confondre ser solidaris amb ser primos, en castellà, perquè estan escrits en castellà, i que les
regions que aporten més de l'estat no han de ser les que reben manco. Per tant, en aquest
aspecte en concret, en l'aspecte del finançament, estem d'acord. Per una altra banda,
59

donarem suport a tots els punts que es votin de la moció del PP, perquè des del nostre punt
de vista, aquest manifest realitzant unes declaracions donant suport als objectius de la llista
única promoguda per en Mas i a un inexistent procés constituent republicà, a la vegada que
afirmen que la nostra nació és la catalana, serà la seva, perquè és una realitat bastant
evident que el que sent la majoria de la gent de per aquí és que la nostra regió és Menorca,
la nostra comunitat autònoma és Balears, i la nostra nació és Espanya. El sorprenent és que
després d'una declaració d'intencions tant clara com que es redueix a recolzar el projecte
sediciós de n'Artur Mas i a integrar-se a una eventual república independent, encara intentin
emmascarar el seu evident catalanisme independentista davall el nom de menorquinisme,
quan el seu es diu, planament, pancatalanisme. Artur Mas s'està cansant de repetir que ha
convocat unes eleccions plebiscitàries i encara que no és cert, resulta que si ho fos, un
plebiscit és una consulta popular en què se sotmet a votació una proposta, suposadament, la
independència de Catalunya en el cas que ens ocupa, que es considera aprovada si té la
majoria de sufragis i rebutjada si la majoria dels votants es pronuncien en contra. Senzill,
molt senzill, si no fos perquè amb una trampa digna del que en castellà es diu un trilero, Artur
Mas ha anunciat que no contarà vots, que és l'únic que importa a un plebiscit i no escons,
així que els hi he de dir als senyors de Gent per Ciutadella que no sé si l'odien en aquest
procés del Sr. Mas, però de dret a l'autodeterminació, independentment que jo no cometre la
hipocresia de dir que estic a favor, perquè hi estic en contra, i estic en contra perquè moltes
vegades pens que moltes vegades hi ha pobles que no volen que s'exerceixi unes eleccions
per separar-se, crec que la voluntat popular, a vegades, no ho vol, però el que hem de tenir
molt clar és que no té res a veure amb el dret a l'autodeterminació que un senyor digui que
per iniciar un procés separatista contarà escons i no vots. El motiu pel qual el Sr. Mas diu que
no contarà vot, sinó escons és evident. Quasi totes les enquestes donen a les llistes
independentistes Junts per Sí, més CUP, una suma de vots d'alrededor del 45 %, mentre la
suma de vots dels partits que el mateix Mas, ha dit que comptabilitzarà com a contraris a la
independència, sobrepassarien el 50% del sufragi. És a dir, segon les enquestes si realment
es tractàs d'un plebiscit en Mas i els independentistes el perdrien, en canvi, només hi ha una
excepció a totes les enquestes fetes fins ara, les mateixes enquestes indiquen que, encara
que quedarien a bastant distància d'obtenir la majoria de vots, els partits separatistes podrien
arribar a la majoria d'escons, gràcies a la llei d'Hondt i al molt més petit nombre de vots que
es necessitin per obtenir cada escó a les circumscripcions manco poblades, respecte a la de
Barcelona. Així que el Sr. Mas, amb oberta contradicció amb la definició mateixa de
plebiscito o dret a l'autodeterminació, es passarà pel forro el que digui la majoria del poble
català si les candidatures separatistes tenen manco vots, però més escons que les
candidatures dels partidaris a la solidaritat i de la unió entre tots els espanyols. Avui està clar
que el nacionalisme català deia: Espanya ens roba, quan en realitat els que robaven eren
ells. Des d'UPCM ens pronunciam rotundament en contra d'aquest nou deliri dels
nacionalistes menorquins. Com poden dir que el 27S arribarà una societat intolerant en la
corrupció de la mà del Sr. Mas i de CDC, el partit més corrupte d'Espanya?, però, a qui es
pensen que enganyaran? A qui se li pot passar pel cap que de la mà del partit de Mas,
omnipresent a la llista de Junts pel Sí arribi una societat intolerant amb la corrupció, com
diuen textualment en el seu manifest? Que partits com els d'esquerra republicana de
Catalunya vagin junts i remenats amb el partit que és l'encarnació mateixa de la corrupció a
Catalunya és el seu problema, però intentar fer-nos creure que arribarà una societat
intolerant amb la corrupció de la mà de Convergència Democràtica de Catalunya, el partit
més corrupte d'Espanya, dirigit mafiosament, durant dècades senceres, amb tot el nepotisme
del món per una famiglia (en italià), el partit de les mordidas del 3 i del 4%, el partit del super
corrupte clan Pujol i el seu hereu polític Artur Mas, el partit dels casos Casinos, Culell,
Planasdemunt, Pallerols, CAREC, Lloret, Europraxis, parcs eòlics, treball, turisme, Palau,
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Innova i sis més, i només sis més que impliquen també en el fundador del partit i el seu clan.
Açò és una gran presa de pèl es posin com es posin els que volen fer-nos combregar amb
rodes de molí. Com escrivia l'altre dia en Javier Benegas en un mitjà nacional: la
independencia de Cataluña es el salvoconducto que necesita Mas para escapar a la justicia
española e incluso para evitar dar con sus huesos en la trena, deia textualment. El continua
el 27S és el sainete (en castellà) de la fuita cap endavant d'Artur Mas, el partit de
Convergència Democràtica de Catalunya i de la classe política corrupte que el dirigeix per
evitar l'acció de la justícia. És la comèdia de la independència com a coartada per seguir
parasitant a Catalunya i als catalans, de la mateixa manera que altres partits, encara que
sense arribar al grau de nepotisme que implica el prolongat control de l'estructura partidista i
el repartiment dels fruits de la corrupció entre clans i dinasties familiars han parasitat per
exemple Andalusia en particular i Espanya en general, una cosa de la qual cada vegada hi
ha més gent conscient que s'ha d'acabar. Albert Rivera ha sintetitzat a la perfecció, per
nosaltres, la farsa del separatisme català en una sola frase: el nacionalisme català deia
«España ens roba», quan en realitat els que robaven eren ells.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Nosaltres també hem comentat amb l'equip arran dels dos punts
que hem retirat, voldríem demanar si seria possible fer una modificació en el redactat que hi
havia anteriorment per no instar a l'alcaldessa, sinó que seria instar l'equip de Govern de
Ciutadella a treballar per tal de preservar, conservar i garantir. Si açò seria possible. Per tant,
en aquest cas, arran de la tardança no ho hem pogut xerrar i ho hem fet ara, en un moment,
ens agradaria que quedàs redactat d'aquesta manera, si hi som a temps. Instar a l'equip de
govern de Ciutadella a treballar per tal de preservar i garantir les tradicions, costums i
cultures pròpies de Ciutadella i els ciutadellencs. El mateix en el Consell Insular de Menorca,
l'equip de Govern, en relació a Menorca i els menorquins. Seguint un poc la línia inicial que
comentava el Sr. Juaneda que dèiem que el ple no rebutja ni recolza escrits o documents, jo
crec que fa un moment sí que n'han recolzat un per unanimitat, açò inicialment quan ha
començat la intervenció deia que el ple no tractava aquestes qüestions d'escrits que no
rebutjaven ni recolzaven, ha dit textualment, no aprovaven ni recolzaven. Nosaltres fa un
moment hem recolzat per unanimitat un document de menorquins pel territori, per tant,
aquest ple sí que es manifesta en escrits o manifests, o bé perquè ens insten a què ho fem, o
bé perquè consideram que són interessant que el ple, en aquest cas, es manifesti i, per tant,
nosaltres sí que entenem que és una qüestió, perquè aquí on s'aproven, es decideixen les
qüestions, no és en el si dels partits polítics, sinó que és en el si de les institucions. Entenem
que aquest tema, a més, aquest manifest presentat per un membre del PSM, i que també és
conseller, és perfectament debatible, per tant, en aquest ajuntament, on és precisament, com
deia, on els partits polítics tenim la possibilitat de debatre. En aquest ple hi vénen moltes
qüestions no estrictament competències municipals i el ple es posiciona, els partits polítics
ens posicionam d'una altra manera i d'una manera clara. A més, creiem que un no es pot
vestir i desvestir d'un càrrec quan vol, com pretén fer el conseller Maria. Qui ostenta un
càrrec públic ha de tenir en compte que la gent el veu com el que és, una persona amb una
responsabilitat pública que ha triat i té unes obligacions que l'acompanyen i un és conseller
de Menorca, en aquest cas no és conseller per un únic partit. Per altra banda també tenim
que la presidenta del Consell Insular de Menorca, es reuneix amb el president Mas i a les
declaracions es diu que és una reunió de cortesia, on es van intercanviar impressions sobre
la situació política de Catalunya i Menorca, per tant, ja entram, ja tocam aquesta qüestió a
nivell polític. I poc després veiem aquest manifest, i el conseller Maria va cap a Catalunya
recolzar aquest procés. Coincidència, no, una qüestió pactada en aquesta reunió. Per tant,
no som nosaltres que hem dut aquest tema a les institucions menorquines, ha estat el seu
partit, Sr. Juaneda, i en aquest cas, també Més per Menorca, amb una clara intenció. Quant
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a les esmenes del Partit Socialista, en aquest cas, no les podríem acceptar, la que fa
referència a l'estat federal, perquè entenem que la nostra proposta és molt més amplia.
Inclou aquesta possibilitat, evidentment, no l'anomenam perquè el nostre partit no hi creu,
xerra d'estat espanyol i aquí sí que acceptaríem la moció d'UPCM de canviar-ho i dir
Espanya. És a dir, Espanya, en el sentit més ampli de la paraula, com a país pot i hi té
cabuda aquesta esmena que vostè fa. En canvi, a vostè si li acceptàs amb aquesta esmena
que vostè me fa d'una Espanya federal qui sí queda exclòs som nosaltres i, per tant, jo
agrairia que reconsideràs l'esmena en aquest punt concret, perquè vostè amb la nostra
proposta el seu partit i la seva formació sí que té cabuda a Espanya i, evidentment, tots els
altres partits, no estem xerrant d'excloure ningú, per tant, aquest sentit més ampli de la
paraula. On sí estaríem d'acord és amb el que fa referència en el finançament equitatiu. De
fet, ja hem manifestat que Balears té un finançament injust i deficitari, però la solució no és
partit d'Espanya per tenir un millor finançament. De fet, hi ha diverses opinions, ja durant
aquest temps que se n'està xerrant i, concretament, en vaig sentir una que em va impactar
perquè va ser molt clara, va ser el Sr. Josep Borrell, que en aquest clar va ser molt clar i
explícit, i va llegir una resolució del Comitè de les regions, dic regions, no països, sinó que
regions europees: «en el cas que una regió d'un estat membre obtingués la independència i
volgués integrar-se a la Unió Europea, hauria de presentar una candidatura oficial al consell
europeu, i seguir el procediment establert en l'article corresponent i hauria de rebre el vot
unànime de la resta d'estats.» Una altra resolució diu: «mentre açò no passi, aquesta regió
convertida en estat, se suspendria automàticament l'aplicació de totes les polítiques
comunitàries.» El sr. Mas diu que no s'expulsa ningú, evidentment, no s'expulsa a ningú,
senzillament es deixen de suspendre, automàticament, totes les polítiques comunitàries. Açò
implica que deixaríem de rebre totes les ajudes comunitàries. Estem xerrant que Espanya és
la que ens malmet, quan tenim casos clars a Catalunya que hi ha altres qüestions
econòmiques i a dia d'avui, investigades judicialment que si que malmeten la comunitat. Hi
ha omissió d'aquestes polítiques comunitàries, jo crec que intencionadament, que no
s'expliquen al poble, i el que em preocupa no és el que passi a Catalunya que sí, perquè hi
tenc amistats, me preocupa que aquest missatge arribi a Menorca, que aquest missatge es
vulgui transmetre a la societat menorquina, amb aquestes mentides, i açò hem d'anar molt
amb compte perquè estem xerrant de coses molt serioses. Crec que el lloc on s'ha de
debatre és dins Espanya, crec que aquí és on hem d'estar tots fent feina units i, per tant, crec
que poc més tenc a dir. Hem de feina units, no hem de fer feina separats.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: En primer lloc clarificar un poquet la meva anterior
intervenció. Crec que no he dit, o en cap moment volia dir que el ple no pot recolzar o
rebutjar, simplement he dit que nosaltres no veiem bé rebutjar en relació a una altra opinió.
No he dit que el ple no pugui, o sí que pugui, simplement he dit que des del PSM no veiem
bé rebutjar una opinió. El que sí que vull afegir és que no ho volem fer, més quan açò no
vulnera els drets humans, que seria aquest cas. Vol dir que cap càrrec públic té dret a anar a
qualsevol manifestació, pel que he entès? Idò els càrrecs públics del PP, en el seu moment,
si que es van manifestar en contra de les prospeccions petrolieres, i jo no he vist en cap
moment, cap proposta de cap ple, que demanin rebutjar aquella opinió que van tenir aquells
càrrecs. Per altra banda dir que, jurídicament, som conscients del que som i ho respectam,
vull dir que som l'estat espanyol jurídicament, però aquest fet que ningú pot negar no té per
a què anar agafat de la mà amb dels sentiments, opinions i actituds que, a vegades, estan
molt lluny del que està establert. Creiem que aquest sentiment, opinions i actituds són
totalment respectables, igual que ho són aquelles opinions, actituds i sentiments, que sí que
estan alineats amb allò que ara mateix està establert jurídicament a l'estat espanyol. Dir a
nosaltres votarem en contra, evidentment, del segon i del quart punt, i del primer i tercer punt
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també votarem en contra perquè no tenim clar que puguem compartir el que entenem per
costums propis de Ciutadella i dels ciutadellencs i el mateix dels costums propis i de la
cultura de Menorca i dels menorquins.
Intervé la Sra. Camps Villalonga: Simplement dir que aquestes esmenes eren per aprofitar
l'ocasió que ens brinda el Partit Popular amb aquesta moció per manifestar el posicionament
del Partit Socialista en relació a la crisi territorial. En relació amb el punt primer i en el tercer
amb l'esmena que ha fet el Partit Popular votaríem a favor, i després si no s'accepta
l'esmena, quedant igual el segon i el quart punt, faríem una abstenció.
Intervé la Sra. Davila Buriello: Primero decirle al Sr. Joan Triay que estamos totalmente de
acuerdo con usted que unas elecciones autonómicas no son el marco más adecuado para
poder votar sobre la independencia de Cataluña. Entendemos que el derecho a decidir se
debería de ejecutar mediante un referéndum, el cual no se les ha permitido llevar a cabo. De
hecho también consideramos que la traducción de Mariano Rajoy en catalán, seria algo así
como Artur Mas. Por otra parte queríamos comentar que la moción la votaremos en contra,
ya que la consideramos desafortunada en sus términos y hasta, en cierta manera,
inquisidora. Por otra parte, las enmiendas también las votaremos en contra por ir en la
misma línea y ser consecuentes, mientras que los cambios que se han efectuado en el punto
1 y en el punto 3 nos vamos a abstener por lo mismo que he comentado anteriormente,
porque no creo que coincidamos en lo que son las tradiciones, las costumbres y la cultura
propia de Ciutadella.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Començant pel final diria que, efectivament, per jo és igual n'Artur
Mas, més o manco, que el Sr. Rajoy, o que el Sr. Sánchez, bé el Sr. Sánchez encara no té
massa rodatge, o que els seus partits a segons quines zones, s'assemblen molt, amb açò
puc està d'acord. Ara bé, per una altra banda m'agradaria que no confonguessin el dret a
decidir amb l'obligació de fer referèndums d'autodeterminació, perquè és que hi ha pobles
que no el volen exercir en aquest dret. Un dret és una cosa que s'exerceix voluntàriament i
quan un, majoritàriament no el vol exercir, es converteix en una imposició. Es baraten les
paraules i el sentit de les coses, i una cosa que pot ser un dret, també pot ser una imposició.
Hi ha drets, molts, que no és obligatori que s'exerceixin. Jo el que dit el Sr. Juaneda, el que
ha dit vostè en la primera intervenció és que era una opinió, jo estic d'acord que és una
opinió, el que passa és que és una opinió que ens afecta a tots perquè implica, juntament
amb altres manifestacions, implícitament el que diu de l'estat català, implica una annexió en
els països catalans. Per jo, repetesc, tot i que jo no cometré la hipocresia de dir que estic a
favor del dret de l'autodeterminació, perquè no hi estic, clar i obertament, perquè jo crec que
s'ha de complir la constitució, i crec que aquest dret resideix en tot el poble espanyol, no
només en una part del poble espanyol, açò és el meu punt de vista. Però la comparació amb
Escòcia, tot i que jo no estic d'acord, no conec la constitució britànica, supòs que ho deu
permetre, deu permetre que la sobirania resideixi només en un part de la nació britànica.
Però hi ha una diferència molt grossa amb Escòcia, i és que Escòcia no es vol annexionar ni
Irlanda, ni Gal·les, i el que és Catalunya, pròpiament dit, veiem que amb el suport d'una
minoria local, es vol annexionar mig mediterrani, parts de França, València, Balears, és
aquesta entelèquia preocupant dels països catalans, i precisament existeix un precedent molt
recent a Europa, concretament a Grècia, de convocar un plebiscit, i actuar radicalment en
contra de la voluntat popular majoritària, sorgida de les urnes. Efectivament, des del partit
Syriza, n'Alex Tsipras va convocar un referèndum per acceptar o rebutjar el rescat de la Unió
Europea. Açò ho dic perquè aquest dret a l'autodeterminació una cosa és proclamar-lo i l'altra
respectar-lo. Tant ell, aquest senyor, en Tsipras, com el seu partit després de fer una
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acalorada campanya a favor del no, i aquest senyor va proclamar, en tot el cinisme, abans de
la consulta: "ningú pot ignorar la voluntat dels grecs", quan el 61'31% dels grecs van rebutjar
aquest rescat, en Tsipra i Syriza, fervents partidaris del no, com havien estat, no només van
ignorar la voluntat dels grecs conculcant la voluntat popular sorgida de les urnes, sinó que es
van apressar en acceptar unes condicions, fins i tot, molt més dures que les incloses a la
proposta que abans havien rebutjat. O sigui que, dret d'autodeterminació interpretat de
segons quines maneres, no gràcies, fa més por, veure que després d'una cosa tan clara, i el
mateix que ho havia promogut fa tot el contrari, m'ho he de prendre amb moltes reserves
segons d'on vengui el dret a l'autodeterminació. Salvant les distàncies i les peculiaritats de
cada cas, essencialment és el mateix que està disposat a fer el Sr. Artur Mas, passar de la
voluntat popular, aquesta és la trampa i la gran contradicció del Sr. Mas. Planteja unes
eleccions en el Parlament català com si fossin un plebiscit com si ho fos, perquè ho diu ell i
ho repeteix, però en tost d'aplicar les regles del joc, que s'apliquen a qualsevol plebiscit que
guanya la proposta més votada, ell no les aplicarà. Perquès si fos coherent amb el seu propi
plantejament, el més probable, a tenor de les enquestes, és que perdria el famós plebiscit, ja
que la suma dels vots dels separatistes, seria inferior a la suma dels vots contraris en els
seus plans. La veritat és que el Sr. Mas està més tot sol cada dia que passa, perquè les
enquestes també reflecteixen que la immensa majoria de votants independentistes no estan
d'acord amb la trampa d'en Mas i creuen que s'han de comptar vots i no escons. Els seus
aliats de la CUP també pensen que el compten són els vots, i per molt que es prestin a
secundar-lo en la seva aventura separatista, ja han deixat bastant clar que, en cap cas,
pensen votar la seva investidura. En la seva fuita cap endavant, Artur Mas que és un neo
convers, perquè fa molt poc no ho era a les vel·leïtats separatistes, segurament per fugir de
l'acció de la justícia espanyola, que des que el seu propi partit i destacades figures del
mateix, amb aquest clan Pujol que li és tant pròxim, tan entranyable en el cap davant, tenen
molts i seriosos problemes, no amb la justícia espanyola, sinó amb la justícia en majúscules.
Practicant allò que el fin justifica los medios, que deia en Maquiavelo, pactaria amb
qualsevol, per açò, no ha tingut la més petita objecció en col·locar a un comunista el cap
davant de la llista Junts pel Sí, i s'ha convertit en company de viatge de la CUP amb una
antinatural aliança del partit de la burgesia catalana amb l'extrema esquerra més radical i, per
açò, ha romput el seu propi partit, del que s'ha escindit la unió de Durán i Lleida per no estar
d'acord amb el procés secessionista, però sobretot per l'estratègia suïcida de Convergència
Democràtica de Catalunya que potencia el protagonisme d'Esquerra Republicana de
Catalunya en tot aquest procés separatista. Les trampes del Sr. Mas són evidents i estan al
descobert. En una entrevista a la Cuatro, fa pocs dies, va tenir la poca vergonya d'invocar la
constitució com a coartada per intentar carregar-se la constitució, que deixa molt clar que la
sobirania nacional resideix en tot el poble espanyol i, per tant, les eleccions del 27 de
setembre són per elegir diputats autonòmics i no tenen cap caràcter plebiscitari. Però és que
en Mas ni tan sols és coherent amb les seves pròpies propostes, i es nega a aplicar les
regles plebiscitàries en el suposat plebiscit. Així que, no content en plantejar un subterfugi
inconstitucional, a damunt vol fer trampes a l'hora d'interpretar el suposat plebiscit i amb una
confirmació aclaparadora del vertader caràcter de les eleccions comptarà escons, que és pel
que serveixen unes eleccions parlamentàries per elegir diputats, en tost de comptar sufragis
que és per definició l'únic realment important i decisiu a un autèntic plebiscit. No se m'acut
una moció amb més motius per votar a favor de tots els seus punts, i aquesta vegada ho dic
total, completa i absolutament de debò.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Començaré per comentar una qüestió de Gent per Ciutadella
que no he pogut fer abans. Quan han xerrat que les declaracions que havia fet que el nostre
futur el decidim nosaltres, és evident que sí, el que passa és que estem un poquet enfora,
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perquè nosaltres ho volem fer dins els marcs legals, no com vostès. Em preocupa i em sap
greu que el PSOE no hagi volgut veure que dins Espanya, amb la proposta que nosaltres
duem, no una Espanya federal, sinó dins Espanya votés també hi caben, i que, per tant
s'abstinguin, em costa. Res més, dir que estem molt enfora del que pensa, en aquest cas, el
PSM. Molt, molt enfora i realment ens preocupa, no que ells ho pensin que realment açò és
el camí, el que ens preocupa és que el missatge que estiguin donant no sigui cent per cent
real, que no sigui cent per cent cert, que no sigui cent per cent acurat, perquè moltes
vegades ens deixam endur per cants de sirenes i quan ens despertam la realitat és molt
diferent, i açò és el que em fa por que passarà, i ho veurem prest, a Catalunya, també per
desgràcia ho veiem a Grècia, i esperem que no ho haguem de veure a Menorca baix els seus
cants de sirena.
Acord
Es procedeix a la votació separada dels quatre punts resultants de la moció.
En la votació del primer punt de la moció d'instar l'equip de govern a treballar per tal de
conservar, preservar i garantir les tradicions, costums i cultura propis de Ciutadella i
els ciutadellencs; per dotze (12) vots a favor, els de la Sra. Noemi CAMPS VILLALONGA,
del Sr. Juan Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ PONS, del Sr. Joan
SALORD JUSTO, 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, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO,
del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS; sis (6) vots en contra 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,,i de la Sra.
Alcaldesa; i tres (3) abstencions de vot, les de la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR,
del Sr. Sergio SERVERA MORENO, de la Sra. Georgina DÁVILA BURIELLO, queda aprovat
el primer punt de la moció.
En la votació del segon punt de la moció d'instar el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella a
expressar públicament el rebuig total al manifest menorquí pels països catalans,
manifestant així la voluntat de seguir formant part d'Espanya (amb l'esmena d'UPCM);
per vuit (8) vots a favor, 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, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO,
del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS; nou (9) en contra 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, i de la Sra.
Alcaldesa; de la Sra. Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA
MORENO, de la Sra. Georgina DÁVILA BURIELLO; i quatre (4) abstencions de vot, les de la
Sra. Noemi CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina
CERDÀ PONS, del Sr. Joan SALORD JUSTO, no queda aprovat el segon punt de la moció.
En la votació del tercer punt de la moció d'instar l'equip de govern del Consell a treballar
per tal de conservar, preservar i garantir les tradicions, costums i cultura propis de
Menorca i tots els menorquins; per dotze (12) vots a favor, els de la Sra. Noemi CAMPS
VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ PONS, del
Sr. Joan SALORD JUSTO, del Sr. Joan Josep PONS ANGLADA, de la Sra. Ana María
BAGUR LÓPEZ, del Sr. Juan David BENEJAM ESCANELLAS, de la Sra. Rita María
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LORENTE TALTAVULL, de la Sra. Nuria TORRENT PALLICER, del Sr. Juan CARRASCO
DOMINGO, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio FLORIT PONS; sis (6) vots en
contra 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,,i de la Sra. Alcaldesa; i tres (3) abstencions de vot, les de la Sra. Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO, de la Sra. Georgina DÁVILA
BURIELLO, queda aprovat el tercer punt de la moció.
En la votació del quart punt de la moció d'instar el Ple del Consell a expressar
públicament el rebuig total al manifest menorquí pels països catalans, manifestant així
la voluntat de seguir formant part d'Espanya; per vuit (8) vots a favor, 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, del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO, del Sr. Juan TRIAY LLUCH i del Sr. Antonio
FLORIT PONS; nou (9) en contra 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,,i de la Sra. Alcaldesa; de la Sra. Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO, de la Sra. Georgina DÁVILA
BURIELLO; i quatre (4) abstencions de vot, les de la Sra. Noemi CAMPS VILLALONGA, del
Sr. Juan Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. Carolina CERDÀ PONS, del Sr. Joan SALORD
JUSTO, no queda aprovat el quart punt de la moció.
14. Moció del Grup Municipal d'UPCM en relació amb el fet de complir amb el deure de
vetllar d'acord amb la legalitat vigent per al compliment i per a l'execució dels acords
ferms del Ple del 8-04-2009 i del 12-04-2012 relatius a les estacades d'amarrada
(duques de Alba) al port de Son Blanc (exp. 2015/007995)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'UPCM (registre d'entrada 012569 de dia 3
de setembre de 2015), que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i
Seguretat en sessió ordinària de dia 3 de setembre de 2015—amb la votació prèvia de la
seva inclusió en l'ordre del dia per urgència aprovada per majoria absoluta—, amb 3 vots a
favor (UPCM i PP) i 4 reserves de vot (PSM, PSOE i GxC), que, traduïda al català, diu:
«Mentre es produïa en la nostra ciutat un estèril debat sobre si la millor ubicació per al dic
-que en aquell moment ja es trobava en construcció- era sa Farola o Son Blanc, i a pesar que
no dubtàvem que haurien existit altres emplaçaments millors sobre el paper, com que la
realitat era que les obres del dic ja es trobaven en avançada fase de construcció a Son
Blanc, des d'UPCM, en comptes de perdre el temps fent voltes a aquesta discussió bizantina,
presentam una moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Ciutadella instant el Govern
Balear a la instal·lació d’estacades d’amarrada per a tenir un port més operatiu que permeti
l'arribada de vaixells de major eslora i creuers, la qual cosa implica l'arribada d'un turisme de
qualitat, alt poder adquisitiu i que no consumeix territori.
En la sessió del Ple celebrada el 8-04-2009, s'aprovava, amb els vots contraris del PSM i a
favor d'UPCM, PSOE i PP, la moció d'UPCM instant per primera vegada el Govern Balear a
estudiar la construcció d’estacades d’amarrada en el nou port de Ciutadella. En el Ple del 1204-2012 es va aprovar, amb els vots a favor d'UPCM, PP i PSOE i l'abstenció del PSM, una
moció d'UPCM instant el Govern Balear a incloure la instal·lació d’estacades d’amarrada en
el port de Ciutadella en els pròxims pressupostos de la Comunitat Autònoma.
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Entre altres coses, es llegia en la moció aprovada el 8-04-2009: “Ciutadella no pot renunciar
a la construcció d’estacades d’amarrada, per a fer viable l'aspiració a un turisme de qualitat,
d'alt poder adquisitiu i que no consumeix territori, com és el turisme de creuers.
És curiós comprovar els esforços que l'esquerra realitza a Maó per a potenciar al màxim el
turisme de creuers.
Entre altres mesures, per a fomentar aquest tipus de turisme, des de l'Ajuntament de Maó es
demanava als comerços que fessin un esforç per a obrir els diumenges en els quals atraquen
en aquell port aquests vaixells i es proposaven activitats per a amenitzar l'estada dels
viatgers. Fins i tot s'explicava que s'estava estudiant tota una sèrie d'estratègies comercials,
per a retenir el passatge dins del nucli urbà de Maó i els voltants.
Queda, llavors, ben clar que tant el PSOE com el PSM consideren enormement positiva
aquesta forma de turisme a Maó.
El que és tan bo per a Maó ha de ser-ho també per a Ciutadella."
Poc després de l'aprovació de la nostra moció del 8-04-2009, UPCM va lliurar a la que llavors
era alcaldessa de Ciutadella, al que era conseller de l'àrea competent del Govern Balear i va
registrar d'entrada davant de l'Ajuntament de Ciutadella una sol·licitud perquè es construïssin
les estacades d’amarrada a Son Blanc, signada per més de 5.000 ciutadans de Ciutadella.
Hi ha altres importants arguments addicionals per a potenciar les instal·lacions portuàries de
Ciutadella, com el menor temps del trajecte per al passatge procedent de la resta de
l'arxipèlag i la península, i el menor cost mediambiental amb el consegüent estalvi de
combustible en el trànsit de passatgers i mercaderies procedents de la resta de Balears i de
la península.
En unes declaracions públiques el 9 d'agost, l'alcaldessa deia: “Ports ens ha demanat opinió”
(sobre les estacades d’amarrada) i manifestava la possibilitat que l'opinió del PSM “contrària”
a les estacades d’amarrada “no coincideixi amb la dels nostres socis de govern” i,
textualment, afegia: “Si ens ve una moció i s'aprova per majoria, a l'equip de govern no li
quedarà altra que materialitzar-ho. El Ple és sobirà”.
Efectivament, el Ple és sobirà i l'alcaldessa no pot ignorar, ni ha de fer-ho, els acords ferms
del Ple com els aconseguits el 8-04-2009 i el 12-04-2012, per al compliment del qual han de
vetlar ella mateixa, l'equip de govern i, per descomptat, també el Ple mateix. I el mecanisme
previst, si escau, en la legalitat vigent funciona justament al revés de com sembla interpretarho l'alcaldessa: si la voluntat de l'òrgan col·legiat canvia, el que cal fer és presentar una
proposta que reflecteixi la circumstància esmentada actuant després en conseqüència; però
mentrestant no es produeixi eventualment un acord en sentit contrari o modificant els
anteriors, l'alcaldessa i l'equip de govern tenen l'obligació d'acatar i fer complir els acords
ferms del Ple.
Encara que açò és una obvietat, les declaracions de l'alcaldessa fan necessari aclarir-ho,
perquè no fa cap falta que “véngui cap (nova) moció i s'aprovi per majoria” perquè “a l'equip
de govern no li queda una altra (opció) que materialitzar-ho”, perquè ja hi ha diverses
mocions aprovades que a hores d'ara són acords ferms del Ple en el sentit de procedir a
projectar, incloure en els pressupostos de la CAIB i construir estacades d’amarrada en el port
de Son Blanc i, en tot cas, és el grup municipal de l'alcaldessa o qualsevol altre que tengui un
altre punt de vista qui ha de presentar una proposta en sentit contrari o que modifiqui els
acords anteriors si així ho creuen oportú, i en el Ple es veurà després si compten amb la
majoria suficient per a revocar o modificar els anteriors acords, que, de moment, ho repetim,
són ferms, i l'alcaldessa ha de ser la primera a acatar i vetlar perquè s’executin.
Es tracta exactament del mateix que succeeix amb les ordenances municipals, que si,
eventualment, es forma una nova majoria que no està d'acord amb alguna d'aquestes,
continuen estant en vigor i han de fer-se complir sota pena d'incórrer en prevaricació fins al
moment en què el Ple n’aprova la modificació. De la mateixa manera que, encara que es
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formi una nova majoria parlamentària, les lleis continuen plenament vigents fins que el poder
legislatiu n’aprova en els parlaments la derogació o modificació, sense cap necessitat de
presentar noves mocions en els ajuntaments o iniciatives legislatives en els parlaments per a
confirmar la vigència d'acords, ordenances i lleis; perquè les iniciatives esmentades no
corresponen en cap cas a les que volen mantenir la vigència d’aquests acords, ordenances o
lleis, sinó als que pretenen modificar-los.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella
la moció següent:
Instar la Sra. Alcaldessa com a representant de tot el consistori a complir amb el seu deure
de vetlar d'acord amb la legalitat vigent per al compliment i l’execució dels acords ferms del
Ple del 8-04-2009 i del 12-04-2012 relatius a les estacades d’amarrada en el port de Son
Blanc, mentre aquests acords continuïn vigents independentment de l’«opinió del PSM».
(Aquest punt es va debatre conjuntament amb el punt 9è).
Acord
Es passa a la votació de la moció presentada per UPCM, amb l'esmena del PSM,
d'instar la Sra. Alcaldessa, com a representant de tot el consistori a complir amb el seu
deure de vetllar d'acord amb la legalitat vigent per al compliment i execució dels
acords ferms del Ple del 8-04-2009 i del 12-04-2012, relatius a les estacades d'amarrada
en el port de Son Blanc, mentre aquests acords continuïn vigents independentment de
l’«opinió del PSM» [esmena del portaveu del PSM:] i tots els acords de Ple que es
prenen en aquest ajuntament; s'aprova per unanimitat (21 vots) la moció esmenada.
15. Moció del Grup Municipal d'UPCM d'instar el Govern Balear a materialitzar i el
Consell Insular a reclamar el compliment de l'article 70.3 de la Llei orgànica 1/2007, de
28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (exp. 2015/008151)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'UPCM (registre d'entrada 012570 de 3 de
setembre de 2015), que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i
Seguretat, en sessió ordinària de dia 3 de setembre de 2015 —amb la votació prèvia de la
seva inclusió en l'ordre del dia per urgència, aprovada per majoria absoluta—, amb 1 vot a
favor (UPCM) i 6 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i PP), que, traduïda al català, diu:
«En un excel·lent article publicat al principi de la passada legislatura, titulat “Menorca, un
simple apèndix de Mallorca”, el que fou “gerent del PDPT des Mercadal i del de Menorca”, el
Sr. Josep Castells Baró, escrivia textualment:
«En matèria turística, la legislatura va començar amb les primeres declaracions del conseller
Delgado: “No és farà la transferència de les competències en promoció turística”. No cal
insistir en la gravetat que açò comporta per a Menorca. En tot el que fa referència al
màrqueting, la distinció del producte és el punt de partida. Si no hi ha diferenciació;
senzillament, no hi ha promoció. En resum: sense distinció, Menorca no existeix en el mercat
turístic internacional. Només existeix un apèndix de Mallorca on exportar i expandir el mateix
model i el mateix producte implantat a l'illa veïna.
Lògicament, els hotelers s'aferren al “tot inclòs” com a un ferro roent. No és culpa d'ells.
No poden fer altra cosa. No disposen dels ressorts per poder-se posicionar com a producte
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diferenciat d'una forma prou àmplia i general com per substituir aquest tipus de turisme per
un de més adequat als interessos del desenvolupament econòmic de Menorca.
L'esperit “torero” del conseller Delgado ha trobat el seu just contrapunt en l'actitud submisa
de la presidenta del Consell de Mallorca, que, al cap de pocs dies, es va apressar a
proclamar que “renunciava al traspàs de la competència en promoció turística”. Dic esperit
“torero” per definir d’alguna manera passar-se per l'arc del triomf l'Estatut d'Autonomia, que, a
pesar del seu exòtic nom, no és sinó una llei. Llei orgànica aprovada pel Congrés dels
Diputats, per a més detalls. Una llei que estableix, com s'ha repetit fins a l'avorriment, en
l'article 70, que la promoció turística és una competència pròpia dels consells insulars.
El còctel és explosiu. Es nega a Menorca la competència que li és pròpia i la seva
corresponent dotació pressupostària, i s'ha de conformar a ser objecte d'una promoció
turística que s'adapta tan bé a les necessitats de Mallorca, que el seu Consell renuncia a la
mateixa competència en favor del Govern. El resultat fa por. Els menorquins continuarem
pagant amb els nostres impostos una promoció que només afavoreix Mallorca, mentre que
els nostres hotelers hauran de continuar pagant una promoció diferenciada amb càrrec a la
seva butxaca.
Les explicacions que fins ara han donat el conseller Delgado mateix o el president Tadeo són
insuficients. Apel·lar a la crisi i invocar una indesitjable transferència mal dotada és un
subterfugi. Els diners són i seran els que hi ha, igual que els recursos humans. Només es
tracta de transferir-los a l'òrbita del Consell de Menorca perquè aquest organisme els assigni
de la forma que consideri oportuna. Això és autonomia i la resta són romanços. Al·legar que
l'anterior Govern tampoc ho va traspassar ja ratlla l'insult a la intel·ligència dels ciutadans. El
Partit Popular va guanyar les eleccions amb aquest traspàs en el seu programa. La
consellera Cabrera, com a portaveu del Consell, va dir que el Sr. Marc Pons no tenia crèdit
per reclamar que es complís aquest punt del programa, perquè en el seu mandat tampoc es
va aconseguir. Què hem de pensar, idò? Que tan flac serà Tadeo com va ser-ho Pons? No ho
dic jo, ho ha dit la Sra. Cabrera. El compromís electoral del PP no és amb el Sr. Marc Pons.
És amb el seu electorat i amb la ciutadania en general.
La solució que proposa ara Delgado és rocambolesca. Crear una comissió executiva
presidida per Tadeo que decideixi, dins de l'Agència de Turisme Balear, com s'ha de
promocionar Menorca. És a dir, cream un nou organisme (no havíem d'eliminar-los?), i hi
mesclam Consell i Govern (no havíem d'evitar duplicitats?). Per què no traspassar els
doblers que manegarà aquesta comissió executiva i que el Consell els assigni com trobi
oportú? Clar i net. El president Tadeo s'estalviarà un temps preciós en viatges d'anada i de
tornada que podrà dedicar a fer la seva feina.
En política, tant les coses que es fan com les que no és fan s'han de poder explicar i que la
gent les entengui. En aquest tema, encara falten moltes explicacions.»
I les explicacions continuen faltant, fins al punt que, després que el PP no hagi aconseguit
res de res per a avançar en el traspàs al Consell de competències en matèria de promoció
turística amb una dotació pressupostària digna –que es recapta a través d'uns impostos que
pagam també a la Comunitat Autònoma els ciutadans de cada un dels municipis de
Menorca-, resulta que el conseller de Presidència del Govern Balear, el Sr. Marc Pons, torna
a donar allargues en l'assumpte i declara públicament que ara tampoc s'escometrà a curt
termini el traspàs, i posa l’excusa de pretextos com ara que cal fer molts números i en
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qualsevol cas «no serà immediat».
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella
la moció següent:
Instar el Govern Balear a materialitzar i al Consell Insular a reclamar el compliment d'una
vegada per sempre de l'article 70.3 de la LLEI ORGÀNICA 1/2007, DE 28 DE FEBRER, DE
REFORMA DE l'ESTATUT d'AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS, que estableix que són
“competències pròpies dels consells insulars” la “ordenació i promoció turística”, i dotar
aquesta irrenunciable competència amb una partida pressupostària digna a partir de l'exercici
2016.
Intervé el Sr. Joan Triay que fa la lectura íntegra de la proposta.
Intervé la Sra. Camps Villalonga: Des de l'equip de Govern compartim el que diu el Sr. Josep
Castells al seu article en relació amb què sense distinció Menorca no existeix en el mercat
turístic internacional i em som plenament conscients. Per açò creiem en una promoció
turística pròpia, basada en la diferenciació de producte. Menorca es caracteritza per un
model territorial i paisatgístics que ens ha merescut el reconeixement de la reserva de la
biosfera i que, ens permet disposa d'un producte tan diferenciat com el que tenim, patrimoni
de tots. Per tant, s'ha de posar en valor el que som i s'ha de fer sumant esforços de tots els
agents i col·lectius implicats per aconseguir promocionar el nostre producte de forma unitària
i efectiva. En aquest sentit consideram essencial que es faci la transferència de la
competència turística, qüestió d'obligat compliment. Com diu vostè Sr. Triay a la seva moció,
atès l'article 70.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, del que es tracta és
aconseguir que Menorca assoeixi una quantitat suficient per poder assumir la promoció amb
un mínim de garanties i ens sembla que, en aquest sentit anam en les declaracions del
portaveu del Govern de les Illes i, naturalment, votarem a favor de la moció.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Jo crec que aquí coincidim tots que la promoció turística i la
promoció de Menorca, s'ha de fer des de la nostra illa i no perquè ho digui, en aquest cas, el
Sr. Castells, sinó perquè ho diu molta més gent, molts més col·lectius, des del sector hoteler,
passant per tots els polítics que estem en aquesta taula, i ja s'ha manifestat des de fa bastant
temps. De fet, hi ha aquesta transferència de turisme pendent des de ja fa molt de temps.
L'anterior govern del pacte no va poder aconseguir aquesta transferència i van seguir duent
la transferència des del Govern Balear. És cert que el conseller Delgado va dir que no era el
moment, i ho va dir, sobretot, perquè la dotació econòmica seria insuficient, perquè els
recursos econòmics que tenien, en aquell moment, la comunitat autònoma l'any 2011 eren
molt escassos, es va haver de reduir molt tot el tema de promocions i tot el tema turístic a
nivell de Govern Balear, i a vegades, repartir les miques és complicat. Que és el que veiem
ara també, un poc, a nivell nacional, amb tots els problemes que hi ha de comunitats
autònomes mal finançades i altres. Quan hi ha pocs doblers, normalment, tothom es queixa.
És cert, i açò no ho ha reflectit el Sr. Triay, el Sr. Tadeo va pressionar perquè aquesta qüestió
de la transferència de les competències de turisme es poses damunt la taula, de la mateixa
manera que també es va pressionar per a què s'aprovés la llei de finançament dels consells
insulars. Arran d'aquesta negociació i aquesta aprovació de la llei de finançament, on
consideram que Menorca va ser afavorida, de fet, així tots els mitjans de comunicació,
curiosament de fora de l'illa de Menorca, així ho manifesten, sobretot els d'Eivissa, que es
van sentir bastant molests per la manera en què s'havia negociat. Van posar en una situació
bastant delicada a Eivissa i, aquesta qüestió, aquest gol que havia marcat Menorca amb la
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llei de finançament es va posar en un altre partit damunt la taula, és a dir, damunt el partit de
la llei de la transferència, de la llei de competències de turisme. A la força ens volien tornar
aquest gol a Menorca i aquí on va ser, primer inicialment per la pressió que havia fet el
president Tadeo i la consellera Cabrera de tractar el tema de la llei de finançament de
turisme, quan van veure en les condicions en què havia de venir dotat a Menorca, va ser on
ens vam negar. Crec que aquí també s'ha de destacar la posició complicada, perquè negarse a la transferència de les competències de turisme podria semblar que no ens interessa
tenir aquesta competència a Menorca, tot el contrari, sí que interessa, el que passa és que
interessa que vengui ben dotada, i tampoc volíem que ens tornassin el gol per compensar
aquest mal tractament que, suposadament, es va rebre des d'Eivissa. I per tant, açò és pels
motius que, exactament, dins l'anterior mandat no es va dur a terme aquesta transferència de
competències. Entenem que ara es juga un altre partit amb uns altres jugadors, el comptador,
possiblement, podria estar a zero, no un a zero com estava amb l'anterior mandat a favor de
Menorca i, per tant, jo crec que sí que se pot, d'alguna manera posar damunt la taula, i per la
nostra part entenem també que aquesta competència ja és hora que vengui a Menorca. La
transferència, la promoció s'ha de fer des de Menorca i per tant creiem, i recolzarem aquesta
moció que presenta UPCM.
Intervé el Sr. Triay Lluch: [uns segons no estan registrats a la gravació] els favorables. Molt
curt dir que el president Tadeo, jo crec que sí que va fer alguna cosa millor que el van fer a
Eivissa, que va ser tal vegada no acceptar les transferències sense la dotació econòmica.
Ara bé, també és un poc trist veure la incapacitat del partit per fer, com a membre d'un partit,
com a membre tan important d'un partit, per fer complir en el seu propi partit, no ja les
promeses electorals, sinó el que diu l'Estatut. Açò també fa un poc de pena. Igual que havia
passat abans, però és un poc penós perquè no és més que complir el que diu la llei. Perquè
està clar que l'Estatut quan diu que les transferències són pròpies dels consells, interpreta
que s'han de traspassar amb una dotació pressupostària digna, perquè si no seria un
subterfugi. Una competència sense recursos no es pot exercir. Dir també que si he citat al
Sr. Josep Castells, només és un exemple, és veritat que ho han dit altres, però jo no he sentit
a ningú dir-ho més clar del que ho diu aquest senyor, més clar, no, més alt, tampoc. És un
exemple i, evidentment, hi ha més gent que ho ha dit. Res més, agrair el vot favorable de tots
els grups i esperar que es compleixi l'Estatut i d'una vegada Menorca deixi de ser, en
promoció turística, un simple apèndix de Mallorca
Acord
Es passa la moció a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
16. Moció del Grup Municipal d'UPCM d'instar el Govern Balear i la Conselleria de
Presidència perquè facin tot el necessari per garantir que la residència annexa a Son
Espases sigui una realitat durant aquesta legislatura (exp. 2015/007963)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'UPCM (registre d'entrada 012571 de 3 de
setembre de 2015), que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i
Seguretat, en sessió ordinària de dia 3 de setembre de 2015 —amb la votació prèvia de la
seva inclusió en l'ordre del dia per urgència, aprovada per majoria absoluta—, amb 1 vot a
favor (UPCM) i 6 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i PP), que, traduïda al català, diu:
La construcció d'una residència annexa a l'Hospital de Son Espases per a allotjar
acompanyants de malalts i pacients de les illes menors que reben tractaments ambulatoris
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(com radioteràpia, quimioteràpia o qualsevol altre que requereixi estades prolongades a
Palma sense hospitalització) és una reivindicació que fa temps que es planteja, sense que el
problema es resolgui, a pesar de les promeses en aquest sentit que es vénen fent legislatura
rere legislatura.
En aquest sentit, es va aprovar per unanimitat una moció d'UPCM presentada al Ple de
l'Ajuntament de Ciutadella l'octubre 2013, i s’acordà que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella
insistís davant de la Conselleria de Salut del Govern Balear “en la irrenunciable reivindicació
que es projecti i construeixi urgentment un annex a l'Hospital de Son Espases per a allotjar
els pacients de les illes menors que reben tractaments ambulatoris o de qualsevol altra
naturalesa que no requereixin hospitalització, i els seus acompanyants…”
Durant els dos mandats anteriors a l'actual s'han aprovat per unanimitat mocions en el sentit
d'instar la Conselleria de Salut del Govern a construir un edifici annex a l'Hospital de Son
Espases per a allotjar pacients i acompanyants de les illes menors… També s'han presentat
diferents propostes, mocions precs i preguntes que reflecteixen la preocupació pels efectes
de la doble insularitat que pateixen els malalts i acompanyants de les illes menors, així com
els retards en el reemborsament de les despeses de viatge.
El setembre del 2011, des de la Conselleria, van manifestar que el projecte de l'annex de
l'Hospital «està en estudi» i «no es descarta» executar-lo al llarg del present mandat. Açò no
obstant, el març del 2013 la Conselleria es desentenia completament d'aquesta necessitat en
declaracions públiques del seu màxim responsable.
És molt preocupant aquesta absoluta falta de sensibilitat davant d'una reivindicació
irrenunciable i urgent per a pal·liar els efectes de la doble insularitat que afecta els malalts de
les illes menors i els seus acompanyants, que no poden tornar a l'illa d'origen mentre reben
aquests tipus de tractaments.
El 2013, des de la Junta Local de Ciutadella de l'Associació Espanyola Contra el Càncer
AECC-Balears contra el Càncer, ens explicaven la problemàtica de l'allotjament a Palma per
als malalts i acompanyants, especialment a l'estiu, atesa l'escassetat i els elevats imports de
les places disponibles en hostals i hotels…
El dret a la salut passa indubtablement perquè els pacients de Menorca, Eivissa i Formentera
puguin accedir als tractaments que es dispensen a Son Espases tenint garantit un allotjament
digne quan la falta de mitjans de la sanitat en les nostres respectives illes els obliga a
romandre a Palma.
Entre altres iniciatives, UPCM va presentar també el següent PREC relacionat amb aquesta
problemàtica al Ple de febrer 2015, en el qual, entre altres coses, s'explicava:
“El dia 29 de gener una jove de Ciutadella va patir un accident del qual afortunadament s'ha
recuperat, per la qual cosa l'endemà va haver de ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
Va ser ingressada a urgències, com és habitual, però quan, poc després de l'ingrés, el metge
va indicar que fos traslladada a planta, encara va haver de romandre a urgències durant més
de 50 hores “per falta de llits”, segons van assegurar els seus familiars desplaçats des de
Menorca.
La pacient va romandre a urgències entre les 15 hores del dia 30 de gener i les 20 hores del
dia 1 de febrer. Més de dos dies, unes 53 hores en total… Crida l'atenció la falta de
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sensibilitat cap a la problemàtica dels malalts de les illes Menors, ja que, per exemple, en el
cas que ens ocupa, els familiars de la pacient desplaçats des de Menorca per a acompanyarla, mentre va romandre a urgències, a penes van poder estar amb ella durant tres breus
períodes de mitja hora cada dia fins que va ser traslladada a planta, i el familiar que estava
previst que l'acompanyàs a les nits i la major part del dia va haver de pernoctar en un hotel,
amb les despeses addicionals que açò comporta.
Si és greu tenir en aquest tipus de situacions qualsevol pacient, més greu encara és que les
pateixin pacients de les illes menors i els seus familiars, que s'han desplaçat expressament a
Mallorca per a estar amb ells i al final no els poden veure més que durant uns curts espais de
temps cada dia, amb l'inconvenient afegit respecte dels residents a Mallorca, ja que han de
costejar-se l'estada a l'illa veïna…”
Raons per les quals instàvem l'equip de govern a sol·licitar una millor atenció a “les
necessitats dels pacients de les illes menors i els seus acompanyants”, atenció que passa
per la construcció de la residència promesa.
El 18-08-2015 apareixia la notícia que el conseller de Presidència i portaveu del Govern
Balear, el Sr. Marc Pons, declarava que “el Govern no escometrà «com a primer pas» la nova
residència de Son Espases”, la qual cosa generava les lògiques reaccions de discrepància, ja
que si no es comencen a donar uns primers passos ferms per a construir l'edifici, el més
probable és que la promesa tampoc es materialitzi durant la present legislatura, tal com ja ha
succeït en les anteriors.
Raons per les quals el Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella presenta al Ple la
moció següent:
Que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insti el Govern Balear i la Conselleria de
Presidència a fer els “primers passos” i a fer tot el que és necessari per a garantir que la
residència annexa a Son Espases sigui una realitat que, per fi, es materialitzi durant la
present legislatura.
Intervé el Sr. Triay Lluch que fa la lectura íntegra de la moció.
Intervé la Sra. Cerdá Pons: Respecte a la moció que presenten posar de manifest que des
de l'equip de govern estem totalment d'acord amb la necessitat de disposat d'una residència
que pugui donar resposta a la necessitat de malalts i familiars de les illes menors. De fet, és
una reivindicació que compartim tots els partits i el que és més important, el que demanam
des de fa anys tots els ciutadans de les illes menors. Hem de puntualitzar les declaracions
del Sr. Marc Pons atès que ell posa de manifest [hi ha uns segons sense gravació i continua
seguidament] ell manifesta que es preocupa molt la resposta que els ciutadans i que ja s'està
treballant en el tema. En cap cas ha manifestat que no sigui una prioritat, però bé, per evitar
mals entesos i les mateixes confusions que, a vegades, poden provocar les notícies
aparegudes en premsa, hem contactat directament amb el Govern Balear, concretament amb
el Sr. Marc Pons, des d'on ens han comunicat que, efectivament, la residència és de cabdal
importància i ja hi estan fent feina. No obstant açò abans de fer front a una inversió
d'aquestes dimensions cal estudiar detingudament les diferents opcions, els possibles espais
per ubicar la residència, si ha de ser o no de nova construcció, etc. I açò és el que està fent
ara el Govern. El Sr. Marc Pons s'ha compromès a mantenir-nos informats de les gestions
que es vagin fent i de les decisions que es vagin prenent respecte d'aquest tema, perquè des
73

del Govern, són plenament conscients que està molt sol·licitada des de ja fa massa anys, i
ells tenen com a objectiu que sigui una realitat dins aquesta legislatura. De fet, aquesta és
una preocupació compartida per totes les institucions. Maite Salord en declaracions fetes en
el diari Menorca, també expressava que la residència per a malalts de les illes menors
continua figurant entres les prioritats de la seva acció. I la vicepresidenta Susana Mora
manifestava en declaracions en premsa que era irrenunciable la residència de Son Espases.
De fet, sortien també declaracions d'en Nel que anaven en aquest mateix sentit. Per part
nostra és una reivindicació que, per tant, tots compartim i poden estar segurs que aquest és
un tema que seguirem i que indicarem també des d'aquest equip de govern, i per açò
emetrem un vot favorable a la moció presentada per UPCM.
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Nosaltres sense cap dubte, el grup municipal popular també
donarem suport i aprovarà aquesta moció perquè compartim el seu contingut i objectiu. De
fet, tal com ha dit vostè senyor Triay, en el mandat passat el Partit Popular no ho va poder
dur a terme, però ben segur que va ser per la difícil situació econòmica que es devia trobar.
Tot i açò, conscients de la importància que té donar resposta en els ciutadans que s'han de
desplaçar cap a Mallorca per poder tenir assistència mèdica, el passat govern va posar en
marxa, mitjançant un conveni que es va fer vigent dia 1 d'abril, un servei d'acollida i
allotjament per a malalts de Menorca, Eivissa i Formentera desplaçats a Mallorca per rebre
aquesta assistència mèdica, a la residència can Granada, situada a la vora de l'hospital de
Son Espases. També hi va crear una dotació pressupostària i li adjudicà un nou servei de
radioteràpia oncològica. Vull dir que s'han anat fent petites passes, però bé, prou
significatives de moment, Tot i açò consideram fonamental i per aquest motiu donarem
aquest vot favorable, perquè volem que sigui una realitat en aquesta legislatura.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Agrair els vots favorables a tots els grups. A la regidora del partit
socialista, del PSOE, dir-la que, efectivament, el Sr. Marc Pons no ha dit que no fos una
prioritat, ha dit el que ha dit, ha dit que no ho contemplava com una primera passa, bé el
d'estudiar-ho detingudament, ens sona, la veritat, un poc malament, perquè han tingut un
govern, el govern antic, quatre anys per estudiar-ho detingudament, com ha tingut [un
segons de la gravació no estan enregistrats] quatre anys per estudiar-ho detingudament. No
entenem que s'hagi d'estudiar detingudament en aquestes altures, cosa que en aquest ple
serà la tercera legislatura que se'n sent rallar, i ens sembla que si ho haguessin considerat
una prioritat, no importaria estudiar-ho detingudament. Ara, no li estranyi que ho vegem així
des de l'oposició quan els socis de govern, jo no sé què ha dit el Sr. Marc Pons, però vostès
tenen socis de govern que els hi han destacat que era part del seu pacte de govern, i que els
hi han arribat a dir que no votarien els pressuposts de la comunitat autònoma. Els hi han
arribat a dir que no votaran els pressuposts de la comunitat autònoma si no incloïen açò. Vull
dir que si han alarmat en els seus socis de govern, que els deuen conèixer i amb els que
deuen rallar, no els hi estranyi que nosaltres presentem una moció, perquè amb molta manco
informació, més alarmats estem que els seus socis de govern. A més com que veiem que el
mateix passa amb la promoció turística i ens sembla que és com una constant que té el
conseller de presidència amb tot el relacionat amb Menorca. Açò és el que hi ha, Quan al
Partit Popular, sí que han fet passes, sí, perquè no hi havia prou doblers. Jo no ho sé si hi
havia prou doblers o no. Jo el que sé és que ara, per exemple, s'està investigant tot el que va
passar a Son Espases, i tenen vostès una exconsellera, que nom Aina Castillo, que explica
per la premsa que el Sr. Matas li va dir a qui ho havia d'adjudicar i altres coses. Tal vegada
no hi ha doblers per tot el que va saquejar el Sr. Matas, i altres com el Sr. Matas, Unió
Mallorquina i altres, a jutjar per la pila de milions i munt de causes que hi ha hagut, i sobre
coses que hi ha hagut per Mallorca, que tal vegada no hi ha hagut doblers per tot el que van
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saquejar una sèrie de desaprensius que el Partit Popular va posar al davant del Govern
Balear. Tal vegada és per açò. Després dir que nosaltres també tenim, una volta estudiat el
conveni i altres coses, tenim certs dubtes i, tal vegada, n'haurem de tornar rallar en el pròxim
ple d'aquest assumpte, però de moment dir que clar, que tot es pinta molt polit, però que
quan els usuaris vénen a Menorca els caps de setmana, si no continuen pagant, de la seva
butxaca, 42 o 52 euros diaris, per l'allotjament, si no segueixen pagant, llavors no en tenen.
Per tant, moltes persones i açò no ho reben, com comprendran a pesar de les afirmacions
que hi ha hagut pel diari que es recupera fins al darrer cèntim, idò no és així, perquè moltes
vegades si es vol mantenir la seguretat de tenir l'habitació, i basta rallar amb les associacions
per saber-ho a açò. Insalud et paga el fet de venir a Menorca, però el que no et paga és
l'estança allà si se suposa que ets a Menorca, però com que resulta que si no pagues, no
tens plaça dilluns, molts usuaris han d'optar per seguir pagant durant el cap de setmana. Hi
ha hagut famílies que sí que han hagut d'avançar quantitats. Ho explicava la presidenta
d'Aspanob, fins a 1.500 euros, evidentment, que els hi són reemborsats, i després sembla
que a pesar de certes declaracions triomfalistes que hi va haver tot d'una, replicant en açò
per la premsa, 13 apartaments per malalts i acompanyants de Menorca, Eivissa i
Formentera, són clarament insuficients, quan s'estimen en 47 les pernoctacions. No fa
massa també sortia la notícia que a Can Granada no tenia apartaments lliures en 15 dies, sis
persones en llista d'espera, també declaraven des de can Granada que tenien més demanda
que oferta. Del que estem contents, de tota manera, és que ningú aquí qüestioni la necessitat
d'aquesta residència i estiguem tots d'acord perquè és el que demana la Junta Local de
Ciutadella de l'associació contra el càncer, i crec que és per estar contents realment que,
amb un assumpte que afecta malalts de Ciutadella, estem tots d'acord.
Intervé la Sra. Cerdà Pons: Seré molt breu, només manifestar que a nosaltres des del
Govern Balear, el que ens han explicat és que estan fent feines en diferents opcions, ja tenen
diferents opcions damunt la taula, i sí que els hi podem assegurar que nosaltres som els
primers que estarem demanant i ens estarem informant per veure com està aquest tema,
perquè entenem que és una prioritat per tots. Després fer un esment molt curt, perquè ja ho
ha comentat vostè també el tema de can Granada. A Can Granada hi caben 13 persones, la
necessitat mínima és de 47 persones. Vull dir ens estem trobant amb els usuaris que han
d'estar pagant doblers quan, fins fa no res, hi havia una entitat sense ànim de lucre, que
Aspanob, que disposava de pisos i que, en aquests pisos hi havia un conveni firmat, els
quals no avançaven absolutament res. Sí que és cert que allò tampoc no era cap solució,
perquè no donava cabuda per tots els usuaris. Vull dir, que hem passat d'estar amb una
situació complicada, i l'hem empitjorada, perquè ara, ben igual, seguim sense tenir suficient
capacitat per allotjar als usuaris, i a més estan avançant doblers. Vull dir, per tant, pens que
entre tots el que hem de fer és seguir reclamant el que hi ha d'haver, que és una residència
pels desplaçats [uns segons de la gravació no queden enregistrats].
Intervé la Sra. Lorente Taltavull: Només una pregunta, vostè diu que la situació s'ha
empitjorat, amb quins criteris es basa per justificar açò?
Intervé la Sra. Alcaldessa: Perdó però vostè no pot fer preguntes a un altre grup perquè no té
dret a paraula. Si vol la faci per escrit pel proper Ple, i que després li digui, si no li sap greu.
Acord
Es passa la moció a votació, que s'aprova per unanimitat (21 vots).
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17. Precs i preguntes
Precs
1. Prec del Grup Municipal d'UPCM de dia 16 de setembre de 2015 (registre d'entrada
núm. 013300 de dia 16 de setembre de 2015) sobre el manteniment de les parcel·les
municipals de diferents zones de Ciutadella i del polígon que, copiat, diu:
1º Faltan sólo cuatro días para llegar a los cien de cortesía durante los cuales la oposición
suele ser más o menos condescendiente con las omisiones del equipo de gobierno cuando
se produce un cambio en el partido o partidos que lo integraban, por eso hemos esperado
desde que se tomaron las fotografías adjuntas el 10-07-2015 hasta hoy en lugar de presentar
este “PREC” en el Pleno del 30 de Julio.
Obviamente el deplorable estado de abandono de aceras, zonas pavimentadas y parcelas
municipales que aparecen en las fotografías de diferentes zonas de Ciutadella y Polígono no
es fruto de la dejadez de pocos días sino de meses e incluso de años, que es el tiempo
necesario para que las especies arbustivas que crecen sobre algunas aceras alcancen el
grado de desarrollo que se aprecia en las fotos.
Como con toda probabilidad el próximo lunes (en que se cumplen 100 días de la toma de
posesión del equipo de gobierno) todo continuará igual o peor porque la vegetación prolifera
con las lluvias, queremos dejar constancia del lamentable estado de las zonas afectadas, ya
que las imágenes son solo una pequeña muestra de la degradación de estas zonas, a la vez
que instamos al equipo de gobierno a explicar al Pleno si la situación se mantiene igual o
peor o si se ha emprendido alguna actuación para mejorarla.
Razones por las cuales instamos al equipo de gobierno a explicar al Pleno si se ha
planificado la forma de mantener permanentemente estas zonas en las debidas condiciones
y a acometer (a partir del próximo lunes) la limpieza, desbrozado, eliminación de las raíces
de arbustos y malas hierbas que invaden las aceras de las zonas afectadas así como la
eliminación de escombros y control de vertidos de las parcelas municipales de las zonas
afectadas.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Que llegeix el prec traduint-lo directament al català.
Intervé el Sr. Salord Justo: Com a regidor de neteja viària i en relació a les imatges que
s'adjunten en el prec, és cert que evidencien una manca de manteniment i, per tant, és
necessària una actuació immediata. Un dels motius pels quals es troba així aquesta zona és
per la manca de recursos dels que disposam per desbrossament. Actualment, comptam amb
dos equips de desbrossament per cobrir el municipi i totes les urbanitzacions. Açò implica
que hem d'establir un ordre de prioritats. A principi de la temporada turística es va planificar
un calendari d'actuació, prioritzant primer a les urbanitzacions i llavors el polígon, i des del
mes de juny així ho estem fent. En primer lloc es va desbrossar la zona de Son Oléo,
després es va fer cala Blanca i, actualment, estem acabant els carrers interiors de cala en
Bosc i el cap d'Artrutx. Per acabar amb les urbanitzacions, encara quedaria pendent fer la
zona de cala en Blanes. Com he dit abans, actualment hi ha dos equips de desbrossament, a
cala en Bosc queda encara una setmana de feina. Quan acabin, el que faré serà enviar un
equip a cala en Blanes, per seguir amb les urbanitzacions i un altre equip al polígon. No
estem de mans plegades, simplement que amb els recursos que tenim intentam donar
cobertura a les zones i a les peticions que ens fan arribar els ciutadans. Per altra banda, ja
m'he posat en contacte amb l'actual responsable de l'empresa concessionària, per tal
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d'establir un calendari de reunions i que em traslladi l'estat en què es troben les diferents
zones de Ciutadella per evitar, en la mesura del possible, que es tornin a produir situacions
com aquestes. Pel que fa l'eliminació de deixalles i control de fems de les parcel·les
municipals, m'informaré o vostè mateix m'ho podria fer arribar, i ho traslladaria així al
responsable. Ja per acabar, tant sols afegir que estem preparant la maquetació d'un adhesiu
que anirà enganxat a tots els contenidors, amb la idea de tornar impulsar el servei setmanal
de recollida d'estris, mobles, poda, i així evitar la proliferació d'aquestes als voltants dels
contenidors i solars.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Agrair-lo l'explicació i només matisar quan ha explicat un poc que
no donaven abast amb dos equips. Jo entenc l'explicació que dóna vostè que fa poc temps
que hi és, però hi ha espècies que en pla es diuen olivardes, que per agafar les dimensions
que tenen damunt asfalt, damunt voreres, bé dins una tanca en terra, han de menester dos,
tres o quatre anys, n'hi ha algunes al polígon industrial. Supòs que damunt una vorera o
asfalt encara en deuen haver de menester més. Evidentment vostè només pot respondre del
temps que és aquí, però que ho sàpiga, perquè a les fotos que té és una espècia arbustiva
de fulla caduca, i no és una espècie molt ràpida.
2. Prec del Grup Municipal d'UPCM de dia 16 de setembre de 2015 (registre d'entrada
núm. 013300 de dia 16 de setembre de 2015) sobre l'informe de l'estudi d'alternatives
de l'estació d'autobusos que, copiat, diu:
En la prensa de 15-09-2015 bajo el titular “El Govern prioriza la estación de bus de Ciutadella
en Es Pins o La Pau” aparecía la siguiente información: “La Dirección General de
Transportes del Govern balear ha impulsado un nuevo estudio técnico para determinar
dónde se construye finalmente la estación de autobuses de Ciutadella… «Replantear ahora
la ubicación es clave», dijo este lunes el conseller de Movilidad, Joan Boned, quien desveló
que se barajan cinco opciones, de las que dos (en las plazas de Es Pins y La Pau) cuentan
con un parecer «más favorable» de los técnicos de su departamento. Las otras tre s
alternativas, ya analizadas en estudios precedentes, son la antigua estación marítima, el
parking del cementerio y la explanada próxima a la calle Madrid…”
Ya conocíamos varios estudios realizados anteriormente por el Govern Balear en que se
llegaba a conclusiones parecidas sobre el papel, incluso uno memorable en el que se
otorgaba “la mejor puntuación” a la ubicación en es Pins “condicionada” –eso sí- a que los
autobuses extendieran la ocupación de la calzada a la emblemática Plaza del Borne además
de a la de los Pinos añadiendo los de Transportes Menorca a los de Autocares Torres.
Según la noticia que comenta algunos aspectos del informe, resulta que “el estudio de
alternativas fue solicitado por Gent x Ciutadella y el PSOE”. Y como por nuestra parte nos
enteramos de la existencia de dicho informe (que suponemos que no es secreto) por la
prensa, en el convencimiento de que los grupos políticos municipales de la oposición
tenemos garantizado legalmente como mínimo el mismo derecho que los medios de
comunicación a recibir explicaciones y conocer el informe en cuestión, instamos al equipo de
gobierno a suministrar las mismas explicaciones al Pleno que a la prensa y a entregar a los
grupos de la oposición copia del informe.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Que llegeix el prec traduint-lo directament al català.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Només dir-lo que aquest equip de govern no té cap informe, per
tant, no li podem entregar. Que vostè si s'hi fixa, ha anat dient i llegint el Govern Balear, en
cap cas aquest equip de govern en sap res. Imaginam que és que fa referència, en aquest
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que vostè diu que tenia tela, respecte a les diferents ubicacions que tots els partits que
estàvem representant a l'anterior legislatura, ja vam dir que de cap manera podia ser plaça
dels Pins amb aquelles condicions. Però dir-lo que vostès no el tenen perquè nosaltres
tampoc no el tenim, per tant, no sabem de quin informe ralla el Govern Balear, per tant, com
que no ho sabem no li podem explicar, i el que Gent per Ciutadella i el PSOE demanaven era
que relatiu a la ubicació de l'estació d'autobusos no veien clar que hagués de ser ni suvora el
cementiri ni la perimetral i que era important poder fer l'estudi, però en cap cas l'estudi que
ralla el Govern Balear té res a veure amb aquesta petició expressa de Gent per Ciutadella, ni
del PSOE, ni tampoc en tenim cap, per tant, no li puc donar perquè no el tenim. Dir-lo, que
com ha vist avui a la que nosaltres hem tingut un informe determinat, els hi hem passat, en el
tema aquest dels ducs d'alba, per tant no li hem passat perquè no el tenim, i no sabem
tampoc de quin xerra, els hi demanarem.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Bé clar, el que desconcertava un poc és que semblava que
comentava certs aspectes del propi informe i deia que l'havien sol·licitat els dos grups polítics
municipals. Bé, així com els tracta la premsa prest hauran d'imitar a la Sra. Carmena i fer una
web titulada versión oficial, a banda de les mesures tan sàvies que van prendre no fa massa.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Només dir-lo açò, me sap molt de greu el que diu la premsa o no
diu, nosaltres en cap cas tenim un informe i tampoc no hem demanat que expressament el
facin o el deixin de fer, senzillament Gent per Ciutadella i el PSOE quan es va rallar que
havíem de decidir la ubicació van demanar aquest estudi, però no el tenim, per tant no li puc
donar.
Preguntes
Pregunta el Sr. Pons Anglada: No llegiré els atesos perquè crec que tots els tenim i sabem
quins són. Aniré directament a les preguntes. És cert que en els documents que va enviar
després de la petició del grup municipal Popular on requeríem l'agenda de feina que li
va impedir anar a la recepció, vostè va remetre còpia de l'agenda de dia 3, 4 i 5
d'agost?
Respon la Sra. Alcaldessa: Sí.
Pregunta el Sr. Pons Anglada: És cert que, concretament, el dia 5 d'agost (dia de la
recepció dels Reis) vostè té la primera reunió programada de feina a les 9.30 hores, i la
darrera reunió programada el mateix dia, que finalitza segon la seva agenda a les 14.00
hores?
Respon la Sra. Alcaldessa: Abans de continuar perquè quedi clar la resposta que donaré,
supòs que el Sr. Pons té clar que l'agenda només hi ha les reunions més o menys
programades, però no tota la feina que es fa al llarg del dia, perquè si no, mai més ben dit,
viuria com una reina. Si realment l'únic que jo hagués de fer és el que hi ha damunt l'agenda,
no sé, és que molts de dies no hauria ni de venir i, a més, alguns dies, faria de les 11.00 a les
13.30 hores, o sigui, que viuria com una reina realment. Llavonses només per clarificar que a
l'agenda de l'alcaldessa, com a l'agenda de qualsevol altre regidor, supòs que com a la seva
mateixa de quan era conseller, només hi devia tenir les reunions programades. En el cas de
la meva, si no és així, sí, només hi ha les reunions programades amb els ciutadans, o bé
amb altres funcionaris, o bé amb els regidors, però en cap cas hi ha programat totes les
altres gestions que es fan. Només recordar-lo que molts de dies, si vol venir, a les 16.00
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encara som aquí i damunt l'agenda no ho posa. Les desadores estan cansades de dir-me, si
mona no te'n vas encara a casa teva, per tant, damunt l'agenda de l'alcaldessa, dir-li que és
cert que les visites que posen, posaven fins a les 14.00, però dir-li que tota la feina que fa
aquesta alcaldessa no està posada damunt l'agenda. La resposta és que sí que és cert,
clarificant que tot el que es fa no està damunt l'agenda.
Pregunta el Sr. Pons Anglada: És cert que a la seva agenda a partir de les 14.00 hores de
dia 5 d'agost no surt anotada cap altra reunió de feina? Anava amb aquest sentit i és cert
que no surt anotada cap altra reunió de feina. Aquí és on jo entendria que em pogués fer
aquest aclariment també.
Respon la Sra. Alcaldessa: L'aclariment tant de la primera com de la segona, vostè diu: «és
cert que, concretament, el dia 5 d'agost vostè té la primera reunió programada de feina a les
9.30 hores, i la darrera reunió programada a les 14.00?» És cert, jo li he dit, és cert, sempre
que tengui en compte que les reunions programades, com vostè també deu saber, perquè
devia rebre gent, encara que l'agenda posi a les 14.00, com les reunions se li vagin retardant
de mitja horeta en mitja horeta, no acaben a les 14.00 sinó que acaben a les 20.00, a les
22.00 o a les 03.00. Per tant, damunt l'agenda, damunt el paper, sí que és cert que acabava
a les 14.00, però damunt el paper. I en el cas del tercer, és exactament el mateix. Sí que és
cert que, damunt l'agenda, a les 14.00 hores de dia 5 no surt anotada cap altra reunió. Açò sí
que és cert, el que supòs que la seva agenda de conseller també devia tenir apuntades
només les reunions programades, o tot?. No, no em contesti, que no li puc fer la pregunta.
Intervé el Sr. Pons Anglada: Com que m'agrada contestar i ser transparent, sí que li tenia
apuntant tot damunt l'agenda, perquè crec que és la manera de tenir l'organització al dia.
Impossible? Quan vulgui li mostr a l'agenda que tenia jo programada. Quan vulgui li mostr.
Programació de matí i capvespre, perquè intentava ser transparent en aquest aspecte.
Pregunta el Sr. Pons Anglada: Vist que no tenia cap reunió de feina programada com a
alcaldessa després de les 14.00 a l'agenda, és cert que la seva agenda de feina no li
impedia agafar el mateix vol de les 17.40 hores? Ara vostè me diu que devia tenir altres
coses, però com que no ho podem saber perquè no estaven a la seva agenda, que vostè va
dir que era l'agenda de feina que l'impedia anar a la recepció. Per tant, és difícil, precisament,
poder determinar aquestes qüestions que nosaltres li volíem demanar, perquè entenem que
sí, basant-nos amb la seva agenda de feina, sí que podia agafar aquest vol de les 17.40, o el
de les 16.25, o el de les 18.40 hores, com va agafar la seva companya de partit, i presidenta
del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, atenent que l'hora de fer acte de presència a la
recepció eren les 20.30 al palau de l'Almudaina.
Respon la Sra. Alcaldessa: La resposta és que no és cert que vist que no hi havia una
reunió programada el pogués agafar, senzillament perquè la seva agenda vostè l'organitza
posant fil per randa tot el va fer, que quasi ho posaria en dubte, però el puc creure, que no té
res a veure amb la transparència també li vull fer saber i, en canvi, la meva agenda que jo
tenc i que jo li vaig passar és l'agenda que em duu el meu secretari de reunions
programades, per tant, clar, com que tenim a agendes diferents és evident que, en aquest
cas concret, la resposta és que no. No podia anar-hi perquè tenia moltes altres feines, que és
el que vaig dir, molta feina i manca de temps material per aquests tipus de desplaçaments,
perquè en el cas d'aquesta alcaldessa es prioritza la feina pels ciutadans i també la feina de
coordinació entre els diferents funcionaris i entre els diferents regidors. Bé, després ja li
contestaré l'altra, digui.
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Pregunta el Sr. Pons Anglada: Per tant, és cert que també hauria pogut disposar de
temps material per aquests tipus de desplaçament, tal com va fer la Sra. Maite Salord?
Respon la Sra. Alcaldessa: No, la resposta és que no, no vaig tenir temps material perquè
estava dedicada a altres feines, i voldria mostrar-los la meva preocupació en què passin tant
pena en què no vaig assistir a la reunió amb els reis, i n'hagin passat gens, que tampoc vaig
assistir a la sessió d'obertura del parlament, quan en el parlament és on, realment, es tracten
tots els assumptes que ens competeixen en els ciutadans de Menorca, quan a la reunió amb
el rei, vostè sap que, pràcticament, res hagués tret en net, i en canvi no m'han fet ni una
pregunta demanant perquè no vaig assistir a l'obertura del Parlament. La resposta hagués
estat, exactament, la mateixa. Per tant, me preocupa que el Partit Popular prioritzi una
assistència a una recepció amb el rei, que com vostè sap, i contrari en què diu en els motius i
els atesos, allà es podrien arreglar moltes coses. Vostè sap ben cert que a una reunió de
quatre-cents convidats que, senzillament, el que es fa és donar la mà en el rei i la reina i
després anar a fer un aperitiu, no es tracta cap tem, en absolut, que pugui relacionar amb el
poble. Que tal vegada li agrairia que quan pugui me faci un llistat de tots els pobles que va fer
peticions i de totes les respostes dels reis en aquestes peticions, per veure que realment és
una reunió que paga la pena anar-hi. Per la seva informació, sí que vaig assistir a una reunió
de la FELIB, perquè pens que és important que tots els municipis de l'illa demanem davant el
Govern Balear, tots a una la defensa de les entitats locals, també assistiré aquest dissabte a
la reunió de la FEMP, que és la Federació de Municipis, perquè pens que si a nivell de tot
l'estat espanyol, o d'Espanya, recolzam entre tots unes mateixes propostes per defensar les
entitats locals i, per tant, per açò també hi assistiré. I en aquell moment com que tenia una
agenda de feina, entesa com ho entenc jo, i no com ho entén vostè, que no era possible
assistir-hi, no s'hi va assistir. També ja va llegir a la meva entrevista, que vostès se la van
llegir tots fil per randa, que no té res a veure amb la idea política que jo pugui tenir al
respecte i que si l'any que ve ho tenc bé per anar-hi, hi aniré, igual que aniré a tots els altres
actes que sigui necessari. Però crec que el PP s'ha de fer mirar perquè és que no el
preocupa gens que no assistís al Parlament, i en canvi tant que no assistís a la recepció dels
reis. És una pregunta de viva veu? Sí.
Pregunta el Sr. Pons Anglada: Sí. Per què no va delegar la presència en aquesta recepció
a qualsevol dels regidors o bé de l'equip de govern, o bé d'aquest ajuntament?
Exactament pel mateix que li estic dient, l'agenda de tots els regidors d'aquest ajuntament, el
primer mes que vam arribar aquí, ens vam dedicar a atendre en els ciutadans i començar a
coordinar tortes aquestes feines, no per altre motiu.
Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Pel registre d'entrada deuen ser les del quiosc del Born.
En quina situació es troba actualment el quiosc del Born?
Respon la Sra. Alcaldessa: Li faré molt breu
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: Vol que ho llegeixi tot seguit?
Intervé la Sra. Alcaldessa: El que vulgui. Si vol molt breu o troba que ara és un poc tard i vol
que li enviï l'informe jurídic del procés que hi ha fet al respecte. En aquest informe jurídic
s'explica exactament des del 13 d'agost del 2014, tot el procediment que s'ha fet, relatiu a
quan es va resoldre el contracte, que s'ha confiscat la fiança, que s'ha repercutit el
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concessionari, totes les passes que s'han fet i, per tant, en aquí també veurà les passes que
s'han de fer. El primer pas ordenar a Sa Xarxa [fent referència a l'antic concessionari que era
Xauxa SL] que abandonàs l'edifici, que açò ja es va fer. Després el segon pas era fer una
inspecció a les instal·lacions, que aquesta inspecció es va fer però no es va fer tot d'una, o
millor dit abans que s'entreguessin les claus, sinó que es va fer amb posterioritat, que aquí a
l'informe ja ho recalca. La inspecció aquesta està feta, no hi ha fet ni l'informe ni l'inventari,
estem en aquest punt que estem fent l'informe i l'inventari al respecte. I després, a partir
d'aquí s'ha de mirar si s'ha tornat en les condicions que toca, que és evident que no, i per tant
s'ha de reclamar a l'empresa que ho faci. Una altra feina que també s'ha fet, vostè sap que
els quartos de banys que eren públics, es van endur fins i tot els vàters i els lavabos,
llavonses açò sí que s'ha reposat i s'ha obert en el públic, per tant, hi ha reposat tota la part
dels lavabos, està feta la inspecció i estem en aquest punt. De totes maneres li passaré
l'informe i així vostè ho pot veure més detalladament.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: Me sembla perfecte. Li agraesc i don per contestades
totes les preguntes.
Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: La resumiré perquè crec que és bastant tard, és sobre
el tema de les celebracions del matrimoni civil a les platges del nostre terme. Vaig
directament a les preguntes si us assembla. Les celebracions de matrimoni civil que es
facin fora de les dependències de l'Ajuntament, tindran validesa legal o s'hauran de
ratificar posteriorment a l'Ajuntament?
Respon la Sra. Alcaldessa: No s'han de ratificar perquè com diu la instrucció de 10 de
gener de 2013, hi ha un punt on diu: en relació a la celebració dels matrimonis civils es fixarà
hora i dia per la cerimònia, la qual s'haurà de celebrar en el local de l'Ajuntament
degudament habilitat per aquest fi»
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: Per tant sempre s'hauran de fer dins les cases
consistorials.
Intervé la Sra. Alcaldessa: Entenem que el que és l'acte de matrimoni, no la celebració, sinó
l'acte de matrimoni- Com vostè sap és llegir els tres articles i que es firmi. Per tant, aquesta
part sí que s'hauria de fer dins l'Ajuntament i no fora. Una altra cosa és la resta de
celebracions que es fan fora, açò sí que es pot fer.
Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Hi ha planificat crear alguna normativa concreta o
modificació d'alguna existent per aquests tipus d'actes que es celebrin a les platges, on
s'especifiqui el cost que hauran d'abonar els interessats i les condicions a l'hora de poder
donar aquest servei, allà mateix a la platja (com el dret preferencial d'emprar un tros
determinat, o el tancament temporal d'un espai, un horari concret per emprar-ho).
Respons la Sra. Alcaldessa: Les mateixes instruccions diuen que, com que des del 95 que
s'havien fet les primeres delegacions en els ajuntaments, bé donar potestat per poder-ho
celebrar, com que ja ha evolucionat respecte d'aquell moment, l'Ajuntament pot determinar
altres llocs on es puguin fer les celebracions, però sempre dient «reunint les condicions
adequades 'de decoro y funcionalidad en función de las circunstancias' de cada municipi».
Es veu que aquests termes s'havien exposat ja a l'anterior equip de govern, va semblar que
sí que ho volien fer, no només relatiu a platges sinó a altres indrets però allò va quedar
damunt la taula. Llavonses, certament ara no és una prioritat, no és que no es vulgui fer però
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ara no és una prioritat cercar altres llocs on es puguin celebrar. Es pot posar damunt la taula
sens cap problema. El que sí que volem posar damunt la taula és el fet d'intentar planificar
un poquet com es fan aquestes noces, a l'Ajuntament estem rallant, sobretot per poder
coordinar millor tot el que és els horaris del porter i tots aquests tipus de coses, que abans
venien els regidors, nosaltres creiem que no han de venir els regidors. Gent que paga per
aquests serveis, per tant ho hem de fer amb el personal de l'Ajuntament. Per tant, açò sí que
està pensat planificar-se, però posar altres llocs, però tampoc no estem tancats a què es
pugui fer.
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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