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Ordre del dia
1. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2016 (exp. 2016/010264).
2. Proposta d'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca corresponent a l'exercici 2017 (exp. 2016/010246).
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2016 (exp. 2016/010264)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Hisenda i Gestió Tributària
dels Serveis Econòmics de l'Àrea d'Organització i Seguretat, de dia 21 de novembre de 2016,
que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat Ciutadana, en
sessió extraordinària de dia 21 de novembre de 2016, amb 3 vots a favor (PSM i GxC) i 3
reserves de vot (PP i UPCM), que, literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits núm. 13 en el pressupost de
l’Ajuntament de 2016, finançat mitjançant aplicació del romanent de líquid de
Tresoreria per despeses generals, derivat de la liquidació del passat exercici de 2015,
per un import d'1.368.841,49 €.
Atès que la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 2015 ha estat aprovada, mitjançant
Resolució d'Alcaldia en data del 28-04-16, amb la qual resultà un romanent de Tresoreria per a
despeses generals disponible de 4.819.042,95 €;
Atès que el romanent esmentat constitueix una de las formes de finançament dels expedients
de modificació de crèdits a portar a terme dins del present exercici;
Atès que l’aplicació del romanent de Tresoreria derivat de la liquidació del passat exercici figura
regulada expressament en la disposició sisena de la Llei de racionalització i rendibilitat
financera de l’administració local, Llei 27/2013 de 27 de desembre, i disposa que defineix, en el
cas de resultar romanent de Tresoreria positiu de la liquidació del referit exercici, amb què i
amb quin ordre es pot aplicar aquest en el pressupost del present exercici de 2016;
Atès que, tot de conformitat amb la norma abans indicada, a l’Ajuntament de Ciutadella li
correspon, en primer terme, l’aplicació del referit romanent a l’apartat a) del número dos de la
referida disposició, la qual indica que, en primer terme, el romanent de Tresoreria per a
despeses generals resultant de la liquidació de l’exercici de l'any anterior s’ha de destinar a
atendre les obligacions pendents d’aplicació a pressupostos comptabilitzats el 31 de desembre
de l’exercici anterior;
Atès que les quanties assenyalades a l’apartat anterior superen el total del romanent de
Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici de referència;
El romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de 2015 va
pujar a 4.819.042,95 €, i el quadre de les seves utilitzacions i disponibilitat és el següent:
1. Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals, resultant de la liquidació del
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pressupost de l'Ajuntament de 2015 .................................................................. 4.819.042,95 €
2. Romanent líquid de Tresoreria aplicat en expedients anteriors de modificacions de crèdit
(incorporació voluntària) ....................................................................................623.571,49 €
3. Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals aplicat en el present expedient
...............................................................................................1.368.841,49 €
4. Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals disponible per a futurs expedients
de modificació de crèdits (1-2-3) ..................................................................... 2.826.629,97 €
Per tot l’exposat, qui subscriu,
PROPOSA
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 13 en el pressupost de
l'Ajuntament de 2016 per aplicació del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals.
L'import total de l'expedient és d'1.368.841,49 €, i el seu contingut és el següent:
A) FINANÇAMENT
- Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals .....................................1.368.841,49
€
B) APLICACIÓ
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
FUNC ECONÒMIC
CONCEPTE
320
131
Administració General d'Educació, laboral
temporal
920
352
Administració General, interessos de demora
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

IMPORT
2.150,12
72.029,82
74.179,94

SUPLEMENT DE CRÈDITS
FUNC ECONÒMIC
CONCEPTE
130
121
Administració General de la Seguretat,
retribucions complementàries
130
130
00 Administració General de la Seguretat, laboral fix
130
130
01 Administració General de la Seguretat, hores
extraordinàries
170
130
00 Medi ambient, laboral fix
221
160
Seguretat Social
330
130
00 Administració General de la Cultura, laboral fix
330
130
01 Administració General de la Cultura, hores
extraordinàries
3321
130
00 Biblioteques, laboral fix
340
130
00 Esports, laboral fix

IMPORT
917,63
123,55
453,20
133,81
1.124,80
3.659,12
129,78
154,14
175,66
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920
920

222
227

920
920
924
932
932

130
130
130
150
227

2311
2311
4312
011
011

131
130
121
310
913

00
01
00

01

Administració General, comunicació
Administració General, treballs fets per altres
empreses
Administració General, laboral fix
Administració General, hores extraordinàries
Participació Ciutadana, laboral fix
Gestió del Sistema Tributari, productivitat
Gestió del Sistema Tributari, treballs fets per
altres empreses
Assistència Social, laboral temporal
Assistència Social, hores extraordinàries
Mercats, retribucions complementàries
Deute públic, interessos préstecs
Deute públic, amortització préstecs
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT
TOTAL APLICACIÓ

4.610,10
12.849,17
2.816,54
840,89
223,94
184,96
838.568,02
161,40
1.442,09
1.218,21
243.679,03
181.195,51
1.294.661,55
1.368.841,49

Intervé el senyor López Bosch, que dóna compte de la proposta, i no hi ha cap més
intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 2 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, la senyora
Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, el senyor Sergio
SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i vuit (8) abstencions de vot
(PP i UPCM): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO,
el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS.
2. Proposta d'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca corresponent a l'exercici 2017 (exp. 2016/010246)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Hisenda i Gestió Tributària
dels Serveis Econòmics de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 21 de
novembre de 2016, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i
Seguretat Ciutadana, en sessió extraordinària de dia 21 de novembre de 2016, amb 3 vots a
favor (PSM i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que, literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici de 2017, que comprèn el de l'entitat mateixa i els dels patronats municipals
d’Escoles Infantils i de l’Hospital, i el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella, així com les plantilles de personal.
INFORME: Atès que s’ha acabat l’elaboració del pressupost general de l’Ajuntament de 2017
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i atès que, així mateix, per part dels òrgans competents dels patronats municipals d’Escoles
Infantils i de l’Hospital, i el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella s’ha
proposat a l’Ajuntament l’aprovació del pressupost dels al·ludits organismes per a l’exercici
abans esmentat.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament que, amb el previ dictamen de la
Comissió Informativa d'Organització i Seguretat Ciutadana, s’adoptin els acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment, d’acord amb el que disposa l’article 18.4 de l'RD 500/90, de 20
d’abril, amb relació a l’article 168.4 i 5 de l'RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca per a l’exercici de 2017, que comprèn el de l'entitat local mateixa, els dels patronats
d’Escoles Infantils i de l’Hospital, i el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella, així com les corresponents plantilles de personal (article 90 Llei 7/85, de 2 d’abril).
Les quantitats aprovades són les contingudes en el resum següent:
INGRESSOS
Ajuntament

31.281.382,32 € 31.281.382,32 €

Patronat d'Escoles Infantils
Patronat de l'Hospital Municipal
Consorci per
Ciutadella

DESPESES

al

Desenvolupament

Esportiu

de

962.500,00 €

962.500,00 €

2.650.000,00 €

2.650.000,00 €

339.973,95 €

339.973,95 €

SEGON: Exposar al públic, en compliment del que estableix l’article 20.1 de l'RD 500/90, de
19 d’abril, amb relació a l’article 169 de l'RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, els acords anteriors, juntament amb el seu expedient, amb el
previ edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
durant 15 dies hàbils, i durant els quals els interessats podran procedir a examinar-lo i a
presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple. El pressupost es
considerarà definitivament aprovat amb caràcter automàtic en cas que no es presentin
reclamacions en el termini abans esmentat.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà."
Intervé el Sr. López Bosch, que dóna compte de la proposta i fa esment que aquesta és la
plasmació en números i paraules d'una sèrie d'accions previstes dins l'any 2017, i que són la
conseqüència dels objectius que l'equip de govern pretén dur a terme. Aquests objectius
tenen una visió global com a Ajuntament, i s'han anat desglossant dins cada una de les grans
àrees en què està organitzat. També fa palès que els pressuposts han estat participatius amb
els ciutadans. Confirma que els pressuposts compleixen els principis marcats per la Llei
2/2012 d'estabilitat pressupostària (equilibri entre ingressos i despeses) i sostenibilitat
financera (l'Ajuntament posa de manifest que té capacitat de finançar les despeses presents i
futures dins el límit del dèficit en el deute públic que marca la llei). Els pressuposts també
compleixen la limitació de la despesa que imposa la Regla de despesa. Respecte d'aquesta
darrera, comenta que el que s'ha fet és una aproximació, o previsió del nivell de despesa,
que es pot assumir en el 2017, atès que la xifra definitiva que permetrà saber si s'ha
incomplert o no el límit de despesa es coneixerà en el moment de liquidar els presents
pressuposts. Considera que la Regla de despesa, que està per davall la capacitat de generar
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ingressos que té l'Ajuntament, juntament amb el baix nivell d'endeutament de l'Ajuntament i la
impossibilitat de destinar inversions reals el superàvit d'anys anteriors són els factors que han
determinat els pressuposts que es presenten. Informa que, per primera vegada, i per
preceptes legals, s'ha incorporat al pressupost del Consorci Esportiu de Ciutadella dins dels
pressuposts conciliats de l'Ajuntament. El primer efecte d'aquesta incorporació serà
l'increment del deute viu a dia 1 de gener de 2017 en termes consolidats; així i tot, la taxa
d'endeutament seguirà sent un poc manco del 30%. Exposa que, dins una tendència normal,
s'acabarà el 2017 amb un deute viu de 9.700.000 euros, que representa un 24 % sobre els
drets reconeguts. Per tot açò, a partir d'ara els pressuposts de l'Ajuntament inclouran, a
banda dels de l'Ajuntament mateix, els del Patronat de l'Hospital, el d'Escoles Infantils i el del
Consorci Esportiu. Confirma que tots aquests organismes dependents han sotmès a
aprovació els seus propis comptes als òrgans de govern competents en cada cas, i tots ells
compleixen els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El pressupost de
l'Ajuntament de Ciutadella ascendeix a 31.281.382,32 euros, el muntant total del qual
ascendeix respecte de l'exercici 2016 amb 393.963 euros, equivalent a un increment de
l'1,28%.
Seguidament, el Sr. López Bosch fa un desglossament dels pressuposts per capítols i indica,
de cada un d'aquests, les variacions i diferències més significatives.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que especifica que el Grup Popular és present en aquest
Ple per responsabilitat política amb els ciutadans. Considera que les formes per fer
assabentar l'oposició sobre els pressuposts no han estat les adequades. Exposa que estant
en possessió dels pressuposts setanta-dues hores abans no es pot fer cap tipus d'aportació, i
titlla les formes de caciquistes i dictatorials. Posa de manifest el que el seu grup considera
incorrecte respecte dels pressuposts, i fa un recorregut per cada un dels capítols. Dins el
grup 1 fa menció de l'increment de contractes per suplir les baixes de les treballadores
socials, en tost de millorar les condicions de feina. Dins els grups 3 i 9, per exemple,
consideren que es podrien millorar les partides, i amortitzar el deute bancari. En el grup 4 fa
menció a la partida de la Fundació Ciutadella Cultura, i destaca la necessitat de posar-la en
marxa. Quant al grup 6, exposa que es fa demagògia respecte de les inversions, quan en
aquest grup queda reflectit que sí que en poden fer, i en fan, amb ajuda de la Llei Montoro,
que ha permès que disposin d'un romanent per fer-ho, i uns comptes sanejats, cosa que si
fos contrària, s'estarien gastant els doblers dels quals no es disposa. En el capítol 2, diu,
queda reflectit la política de despesa de l'equip de govern (fa referència a la despesa prevista
amb el SANDACH, i a la dotació equivalent entre els pipicans i els productes frescs al banc
d'aliments, i l'augment de la partida fins a 30.600 euros a Comunicació i Participació
Ciutadana, la baixa de la partida d'informació turística en 2.000 euros, i altres). Creuen,
explica, que, en vista d'aquests pressuposts, es podria haver considerat la possibilitat de
baixar l'IBI, i posa de manifest que l'equip de govern no té intenció d'invertir, sinó de gastar
més. Recorda l'objectiu de complir i fer complir els acords de Ple. Convida l'equip de govern
a governar i gestionar de manera seriosa i rigorosa. Confirma el vot en contra dels
pressuposts del Grup Popular.
Intervé el Sr. Triay Lluch pel que fa a la intervenció del Sr. Benejam Escanellas; confirma que,
efectivament, certa informació dels pressuposts s'havia d'haver facilitat a l'oposició bastant
abans. Sol·licita l'aclariment del dubte següent: pel que fa la partida d'aliments frescs del
banc d'aliments, la partida fa referència a aliments o a mobiliari per al banc d'aliments?
Exposa que el seu grup era partidari de baixar l'IBI l'any passat, atès que hi havia marge,
com n'hi ha enguany, encara que reconeixen que les sentències judicials incorporen un factor
d'incertesa considerable. Pel que fa als pressuposts, considera que tenen una línia de
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continuïtat similar a la dels darrers anys, i sense grans novetats objectives. Fa un estudi dels
pressuposts, sobre els quals indica que la part d'ingressos, els imposts indirectes, es
mantenen com l'any 2016, i s'incrementen lleugerament les transferències d'altres
administracions (les plusvàlues serien l'apartat més significatiu). Respecte de les despeses,
es manté el de personal; i la més important és la despesa en béns corrents i serveis, que
s'augmenta un 7,47%. Considera molt significatiu l'augment del 90,91% de les partides
destinades a l'Escorxador, a causa essencialment del cost de l'eliminació del SANDACH.
Encara que el nivell d'endeutament amb entitats financeres està en uns nivells acceptables,
respecte dels drets reconeguts nets per operacions corrents, i per davall de l'establert per
normativa vigent, el pagament de l'endeutament del 2017, diu, encara necessitarà partides
importants dels pressuposts. El deute bancari es redueix, de manera que els capítols 3 i 9
davallen però, per altra banda, a l'annex d'inversions, juntament amb els pagaments
plurianuals, que ja s'anaven realitzant per expropiacions (algunes dubtoses), apareixen
noves partides com a conseqüència de sobrecostos de les expropiacions i compensacions
que es deuen als propietaris de terrenys expropiats fa massa temps. Aquests imports, diu,
són susceptibles d'augmentar en funció de les sentències judicials que es dictin. Exposa que
des d'UPCM sempre s'ha donat suport als augments de despeses de caràcter social,
relacionats amb les situacions de necessitats dels ciutadans, com pugui ser l'assistència a
domicili. També els sembla correcte l'augment de la partida per la neteja de les zones verdes,
o el notable increment en la recollida de residus selectiva i la neteja viària, sempre que
l'augment vagi acompanyat de l'exercici de la funció d'inspecció i control que pertoca a l'equip
de govern. El seu grup discrepa de la partida de nova creació, denominada «de participació
ciutadana», atès que es pot incentivar sense provocar despeses a contribuents; discrepa de
les partides a la Cooperació fora de Menorca, o la partida per l'intercanviador d'autobusos,
quan actualment amb el PGOU s'ha obert un debat sobre la seva ubicació. Explica que el
seu grup troba a faltar algunes inversions i mesures en matèria d'eficiència energètica en
lluminàries de baix consum, partides per adaptar contenidors al nucli antic, estudiar la
possibilitat d'una licitació per abaratir les despeses de telefonia. Fa palès que a hores d'ara
no s'han contestat una sèrie de preguntes que el seu grup va fer a la Comissió Informativa
(terminis de pagaments a proveïdors, destinació d'una partida determinada relacionada amb
el cementeri, estat de les transferències que el Consell Insular deu a l'Ajuntament, entre
d'altres). Creu que si la normativa vigent, respecte de la despesa, ho hagués estat durant la
legislatura 2003/2007, la situació financera de l'Ajuntament seria sensiblement millor. Els
pressuposts, diu, parlen de fer feina conjuntament amb altres administracions, quan en un
dels annexos s'hi detalla el deute que, encara ara, té el Govern Balear amb l'Ajuntament en
matèria de despesa social, i afegeix que, quan es faci efectiva la previsió del pagament
inclosa en els pressuposts de 2017, l'Ajuntament haurà assumit la totalitat dels sobrecosts de
Can Saura Miret, que són imputables a la direcció facultativa de les obres, que depèn del
Govern Balear. Fa explícit que hi ha hagut diferents mocions d'UPCM sol·licitant la gestió
d'aquest tema. Confirma que, tot i les discrepàncies de gestió, creu que els pressuposts són
realistes i el seu grup hi farà un vot d'abstenció.
Intervé el Sr. López Bosch, que indica que pot fer una lectura detallada de totes les partides
del capítol 2. Afegeix que no es gastarà més, sinó que, tot el que quedava pendent
d'aplicació, ara es pagarà pressupostàriament. Considera que el que és fàcil és tirar de caixa,
utilitzant el sistema de pendent d'aplicació, i així passa desapercebut. Fa una justificació
d'algunes de les partides, com la de la neteja de zones verdes, servei de menjar a domicili,
neteja viària, l'Escorxador, valoració de llocs de treball, primes d'assegurances de
responsabilitat civil. Explica que el romanent que hi ha a l'Ajuntament té unes aplicacions
molt marcades i amb un ordre establert: per llevar pendent d'aplicació, per reducció de deute
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i per destinar a inversions. Confirma que en sentències hi ha en el 2016 un import aproximat
d'1.300.000 euros, però l'import pot variar moltíssim a l'alça, així com confirma que s'han
donat més llicències d'obres que el 2015. Confirma que la partida prevista per a les possibles
baixes de treballadores socials és un fet que no s'havia aplicat mai als pressuposts, encara
que el problema no és nou de la seva legislatura. Respecte dels dubtes plantejats pel Sr.
Triay, indica que no va considerar que tots haguessin de ser resolts al debat actual. Pot
respondre a les que fan referència a partides dels pressuposts, i dóna resposta als dubtes
referents a la telefonia, al dels voluntaris, neteja del cementeri (que està fora del contracte de
neteja), i al tema del Fons Menorquí de Cooperació. Fa menció de la partida de participació
ciutadana, tot indicant que no és nova, i que engloba el programa de Sortim al Carrer,
programes de Projecte de Ciutat, de comissions de veïns, Consell de Ciutat, per visualitzar el
Pla General, voluntariat, col·laboració amb associacions de veïns, campanya de Ciutadella
Neta. Creu que l'únic canvi és que eren quantitats que s'anaven emprant de manera dispersa
i ara s'han unificat en una sola àrea.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas i agraeix les explicacions. Ratifica que en 72 hores es
poden fer molt poques aportacions en els actuals pressuposts. Explica que el seu partit no
critica la solució que es pugui prendre, sinó que el que demana és agilitat per aplicar-la. Fa
referència a la sentència de la pista voltadora i llegeix el punt 13 de l'ordre del dia del Ple de
22 de maig de 2008, que fa referència a l'expedient d'expropiació dels terrenys per a la pista
voltadora. Creu que de la sentència de la pista voltadora no n'és responsable el PP, sinó
l'aplicació del Pla general mateix, definit l'any 1988. Fa evident que en dos anys s'han gastat
més d'un milió d'euros en despesa corrent, la qual cosa és indicativa que és fals que no
poden invertir per la Regla de despesa. També fa palès que els pressuposts no han estat
participatius, ja que l'oposició els ha obtingut solament tres dies abans. Exposa que l'equip de
govern es lamenta en premsa que les inversions depenen de tercers, mentre que a la
memòria d'Alcaldia rallen de la importància de treballar conjuntament amb altres
administracions. A la memòria mateixa es diu, continua, que per donar estabilitat als
pressuposts se sustenten amb ingressos estructurals, la qual cosa, afirma, és la Llei Montoro.
Torna a insistir sobre la necessitat de baixar l'IBI. Afirma que els pressuposts són artificials,
irreals, incoherents continuadors des de l'any passat, que intenten amagar la intenció de
gastar més. Creu que el problema són les quotes de poder, que els obliguen a acontentar els
seus socis de govern. Reitera el seu vot contrari als pressuposts.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que explica els motius de la seva abstenció al Ple esmentat pel Sr.
Benejam. Agraeix les explicacions del Sr. López, i sol·licita que li siguin respostes les
preguntes que han quedat sense resposta (terminis de pagament a altres administracions,
estat actual dels ingressos reals per multes urbanístiques durant el 2016, situació del
sobrecost de Can Saura Miret, figures dels ADL, etcètera). Pel que fa a la partida de
participació ciutadana, incideix en el fet que el mateix regidor López havia confirmat a la
Comissió Informativa que era una partida de nova creació perquè era un compromís polític
de l'equip de govern, per la qual cosa pensa que podria no haver estat prou ben explicat.
Creu que són uns pressuposts optimistes i millorables en segons quins aspectes, tenen els
seus encerts i algunes coses que no comparteixen. Confirma que el seu grup mantindrà el
vot d'abstenció.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que contesta per al·lusions al Sr. Benejam, demana disculpes
perquè confirma que la proposta de pressuposts es va enviar tard, però nega que no
donassin participació a l'oposició, ja que en una comissió informativa de fa dos mesos els va
indicar que fessin les aportacions oportunes per poder-les-hi incloure. Explica que de la
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partida de personal una part molt important no és augment real, sinó que ja es pagava (es
tractava com a pendent d'aplicació) i enguany s'ha reflectit als pressuposts. També indica les
escasses possibilitats d'augmentar el personal a causa de la Llei Montoro, que restringeix la
contractació de segons quins tipus de personal. Exposa que ambdós interventors han
aconsellat a l'equip de govern que els ingressos no s'han de sustentar amb els ingressos
d'estructura conjunturals, sinó estructurals; per aquest motiu no veu bé que el PP continuï
insistint amb l'IBI. Pel que fa al capítol 2, exposa que, de manera generalitzada, es considera
correcte ampliar en el servei de neteja. Respecte de l'Escorxador, posa de manifest que
s'han fet diferents reunions amb el Consorci, el Consell Insular, amb la Direcció General
d'Agricultura; per tant, s'ha fet feina respecte d'aquest tema. Confirma que hi ha una partida
de 6.000 euros que és per a mobiliari d'un local a la rotonda del Cavall i 12.000 euros per al
banc d'aliments, i la posada en funcionament d'un programa PAIDÓS (pensat per a famílies
que necessitin tenir un lloc per a poder menjar), que es duu a terme conjuntament amb el
Consell Insular de Menorca, amb Serveis Socials i amb Educació. Explica quines gestions
s'han fet del tema de Can Saura amb la Conselleria d'Obra Pública i amb la Conselleria de
Turime, i indica que la primera va confirmar que ho tenia tot liquidat i que no hi havia res del
que es poguessin responsabilitzar, mentre que la de turisme els va assabentar que si no es
reclama l'import que hi havia al Consell, no se'n podria fer ús. Fa evident que, com que
l'equip de govern ha considerat que pot apostar per poques inversions, s'ha cercat la manera
que altres administracions puguin fer-hi aportacions. Explica que els pressuposts estan
pensats per tots els ciutadans de Ciutadella, no per quadrar les quotes de poder que indicava
el Sr. Benejam. Creu que la política ha de ser compartida, perquè el poble demana que es
faci la política entre tots i amb la visió de tots, i l'equip de govern actual té tres visions i una
manera conjunta de fer feina. Posa de manifest que és el primer cop, que ella hagi observat,
que a una memòria d'Alcaldia hi figurin objectius. Confirma que s'han reclamat les partides de
dependència, al Govern Balear i al Consell Insular, perquè el fet d'haver-les d'anticipar
provoca incomoditat pressupostària; i el Consell ha fet efectives unes aportacions, una part
de les quals era per a pagaments de dependència corresponent al 2015. Fent referència al
Sr. Benejam, respecte al fet que l'actual equip de govern vol gastar més, recorda que a la
legislatura anterior al març del 2009 l'endeutament va ser molt pròxim al 110%, mentre que
d'aquell moment cap aquí totes les posteriors legislatures van acordar no endeutar més
l'Ajuntament. També confirma que aquest any ha estat l'únic que els ciutadans han estat
convidats a participar per fer aportacions als pressuposts. La Sra. Alcaldessa respon al Sr.
Triay respecte de les figures dels ADL, que són persones contractades per dur la gestió de
les subvencions, atesa la necessitat de tenir un control sobre aquest tipus d'oportunitat de
rebre doblers d'altres administracions.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que indica que, pel que fa al capítol 2, del tema de
l'Escorxador, no hi ha res solucionat i confirma que ell, particularment, no sabia res respecte
de les actuacions de Can Saura. Explica que l'equip de govern no s'ha endeutat, perquè la
legislació no els ho permet. Creu haver entès que, com que s'han de sostenir els pressuposts
amb ingressos no conjunturals, podria no baixar-se l'IBI, o, fins i tot, pujar-lo. Fa palesa la
predisposició del seu partit per tal que s'hagués pogut pactar sobre la Llei Montoro com, per
exemple, es va fer a Alaior.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que indica que les figures dels ADL podrien ser, si més no,
discutibles. Considera que els pressuposts són tradicionals, mentre que la memòria seria la
que incorporaria les novetats, com puguin ser els objectius; encara que pensa que d'objectius
n'han tingut tots els equips de govern. Altra cosa, diu, és que aquests poguessin ser
il·legítims, o no plasmats. Confirma l'alt endeutament de la legislació que va acabar el març
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del 2009. Remarca que la Llei Montoro ha tingut coses positives i negatives, encara que creu
que la gran llàstima d'aquesta és que posi tant d'èmfasi a acabar amb l'endeutament dels
municipis, que representa un 4% del total a Espanya, i no se n'hi posi gens a acabar amb la
resta del 96% del deute públic, que representa el deute de comunitats autònomes i de l'Estat.
Confirma que, sobre can Saura Miret, no recorda haver rebut una informació tan gràfica com
la que avui ha donat la Sra. Alcaldessa. Sol·licita a l'equip de govern la possibilitat, atesa la
conveniència, d'iniciar el corresponent recurs per intentar cobrar l'import de despeses que és
imputable al Govern Balear.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que confirma que l'oposició va ser informada del tema de Can
Saura i de la reclamació dels doblers a la Conselleria. Potser, diu, no amb tant detall com ho
ha fet avui, però recorda haver-ho comentat; a la qual cosa respon el Sr. Triay que se n'havia
parlat de les gestions que es feien, però mai es va comunicar que la Conselleria d'Obra
Pública s'hi hagués negat rotundament. Continua la Sra. Alcaldessa tot indicant que es pot
provar de fer un recurs, però, en vista dels antecedents de la reunió que van tenir, considera
difícil que sigui favorable a l'Ajuntament. La Sra. Alcaldessa indica al Sr. Benejam que el
pacte, que hi va haver a l'Ajuntament d'Alaior, es va donar, perquè Junts per Lô el va
sol·licitar.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 2 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, la senyora
Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, el senyor Sergio
SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; sis (6) vots en contra (PP): els
del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria
TORRENT PALLICER i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; i dues (2) abstencions de
vot (UPCM): les del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS.
La Sra. Alcaldessa pren la paraula per donar les indicacions respecte de les convocatòries de
les properes comissions informatives, que seran els pròxims dilluns i dimarts, per tal d'evitar
que es pugui no convocar una comissió de la qual hi pogués haver propostes i mocions
previstes.
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, certific.
La secretària,

Vist i plau
L'alcaldessa
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