AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2017
Caràcter: ordinari
Dia: 20 d'abril de 2017
Hora: de 19 a 21 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'alcalde:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Juan Andrés García Corro
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sr. Diego Pons Pons
Sra. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sra. Nuria Torrent Pallicer (IND)
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. José Felipe Negrete Caballero

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP) s'hi incorpora al punt 2n
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)
(UPCM)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S'ha excusat d'assistir-hi:
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Regidor:

Sr. Oriol Baradad Baldomà

(PSM MxM)

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 20 d'octubre de 2016.
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Proposta de composició dels nous membres que integren el Consell de Ciutat (exp.
2017/003233).
4. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l'estat del carril velo de
Ciutadella (exp. 2017/003281).
5. Proposta d'Alcaldia amb relació a l'escrit de renúncia de la senyora Nuria Torrent
Pallicer com a regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp.
2017/003552).
6. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 20 d'octubre de 2016
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de dia 20 d'octubre de 2016.
Intervé el Sr. Servera Moll per indicar que a la pregunta 1.2, efectuada pel Sr. Juan Triay,
hauria de posar Cala Galdana en tost de Serpentona, la qual cosa és confirmada per la Sra.
Alcaldessa.
Acord
Se sotmet l'acta a votació, que s'APROVA, amb la correcció esmentada, per dotze (12)
vots a favor (5 PSM MxM, 4 PSOE i 3 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, 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, la senyora Natividad
Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià
SERVERA MOLL; i set (7) vots d'abstenció (5 PP i 2 UPCM): les de 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 José Felipe NEGRETE
CABALLERO.
2. Comunicacions d'Alcaldia
2.1. Relació de factures de crèdit reconegut 6/2017 (exp. 2017/002258)
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«Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 15/03/2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 6.2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 6.2017 de crèdit reconegut per un import brut de
236.028,37 € (import líquid de 236.053,62 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat; qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.2. Relació de factures de crèdit reconegut 7/2017 (exp. 2017/002469)
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 22-03-2017 i a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de ls relació de factures núm. 7.2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 7.2017 de crèdit reconegut per un import brut de
21.404,94 € (import líquid de 22.168,17 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.3. Relació de factures de crèdit reconegut 8/2017 (exp. 2017/002794)
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 29-03-2017 i a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 8/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 8/2017 de crèdit reconegut per un import brut de
8.046,38 € (import líquid de 8.046,38 €);
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Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.4. Relació de factures de crèdit reconegut 9/2017 (exp. 2017/002795)
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 29-03-2017 i a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 9/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 9/2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 94.276,44 € (import líquid de 98.339,06 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.5. Relació de factures de crèdit reconegut 10/2017 (exp. 2017/003076)
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 5-04-2017 i a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 10.2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 10.2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 17.194,87 € (import líquid de 18.101,86 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
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Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.6. Relació de factures de crèdit reconegut 11/2017 (exp. 2017/003077)
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 5-04-2017 i a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 11.2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 11.2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 11.582,29 € (import líquid de 12.090,68 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.7. Resolució d'Alcaldia número 000028 de 27-03-2017 d’aprovar la modificació de la
composició de les diferents comissions informatives del Grup Municipal d’Unió des
Poble de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/005921)
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000028 DE 2017
Atès que el senyor José Felipe Negrete Caballero en el Ple ordinari de dia 16 de març de
2017 va prendre possessió del càrrec de regidor del Grup Municipal d'Unió des Poble de
Ciutadella de Menorca (UPCM) a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en substitució, per
renúncia, del senyor Antonio Florit Pons;
Atès que, d'acord amb l'article 125 c del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals (ROF) i l'article 94 del Reglament orgànic municipal (ROM),
l'adscripció a les comissions informatives es realitzarà mitjançant escrit del portaveu dirigit a
l'alcalde o president, i se'n donarà compte al Ple;
Vist l'escrit del portaveu del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), el senyor Juan Triay Lluch, amb registre d'entrada 004261, en què comunica que el
senyor José Felipe Negrete Caballero representarà el seu grup a cada una de les comissions
informatives on ho venia fent fins ara el senyor Antonio Florit Pons;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la modificació de la composició de les diferents comissions informatives
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del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), que quedarà de la
manera següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORGANITZACIÓ I DE SEGURETAT
Titular: Sr. Juan Triay Lluch
Suplent: José Felipe Negrete Caballero
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I D'ENTORN
Titular: Sr. José Felipe Negrete Caballero
Suplent: Juan Triay Lluch
COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIOEDUCATIVA
Titular: Sr. José Felipe Negrete Caballero
Suplent: Sr. Juan Triay Lluch
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Titular: Sr. Juan Triay Lluch
Suplent: Sr. José Felipe Negrete Caballero
SEGON: Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.
TERCER: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí»

Ciutadella de Menorca, 27-03-2017
[Signada digitalment dia 27 de març de 2017]
2.8. Resolució d'Alcaldia número 000029 de 28-03-2017 d’aprovar el canvi en la
composició dels membres del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de
Menorca (UPCM) als diferents òrgans, comissions o ens d’àmbit local, després de la
presa de possessió del senyor José Felipe Negrete Caballero (exp. 2015/006554)
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000029 DE 2017
Atès que el senyor José Felipe Negrete Caballero en el Ple ordinari de dia 16 de març de
2017 va prendre possessió del càrrec de regidor del Grup Municipal d'Unió des Poble de
Ciutadella de Menorca (UPCM) a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en substitució, per
renúncia, del senyor Antonio Florit Pons;
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Vist l'escrit del portaveu del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), el senyor Juan Triay Lluch, amb registre d'entrada 004261, en què comunica que el
senyor José Felipe Negrete Caballero representarà el seu grup en diferents òrgans o ens
d'àmbit local on ho venia fent fins ara el senyor Antonio Florit Pons;
Atès que l'aprovació d'aquest nomenament correspon a l'Alcaldia;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar el canvi en la composició dels membres del Grup Municipal d'Unió des
Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) als diferents òrgans, comissions o ens d'àmbit local,
després de la presa de possessió del senyor José Felipe Negrete Caballero, que quedarà tal
com es detalla a continuació:
ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
•

CONSELL DE CIUTAT
Titular: Sr. Juan Triay Lluch
Suplent: Sr. José Felipe Negrete Caballero

ÀREA DE TERRITORI I ENTORN
•

JUNTA MUNICIPAL DE CEMENTERIS
Titular: Sr. Juan Triay Lluch (en representació de l'oposició)

•

COMISSIÓ D'ANÀLISI, ESTUDI I VALORACIÓ DE LES POSSIBLES
MODIFICACIONS, ACTUALITZACIONS I REFOSOS DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES ACTUALS EXISTENTS I QUE AFECTEN ELS PRINCIPALS
INSTRUMENTS URBANÍSTICS MUNICIPALS, ESSENT AQUESTS EL PGOU I EL
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC I ARTÍSTIC DE
CIUTADELLA
Titular: Sr. José Felipe Negrete Caballero

ÀREA SOCIOEDUCATIVA
•

CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HOSPITAL
Titular: Sr. Juan Triay Lluch
Suplent: Sr. José Felipe Negrete Caballero

•

CONSELL MUNICIPAL D'ACCIÓ SOCIAL
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Titular: Sr. José Felipe Negrete Caballero
Suplent: Sr. Juan Triay Lluch
•

COMISSIÓ MUNICIPAL D'ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS
Titular: Sr. Juan Triay Lluch

COMISSIÓ DE VEÏNS
Titular: Sr. Juan Triay Lluch,
ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
•

•

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA
Titular: Sr. Juan Triay Lluch
Suplent: Sr. José Felipe Negrete Caballero

•

COMISSIÓ MUNICIPAL D'ARTS PLÀSTIQUES
Titular: Sr. José Felipe Negrete Caballero
Suplent: Sr. Juan Triay Lluch

COMISSIÓ PER A L'AVALUACIÓ DE L'ORDENANÇA I ALTRES ASPECTES DE
LES FESTES DE SANT JOAN
Titular: Sr. Juan Triay Lluch
SEGON: Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 28-03-2017»
[Signada digitalment dia 28 de març de 2017]
Els presents acorden restar-ne assabentats.
3. Proposta de composició dels nous membres que integren el Consell de Ciutat (exp.
2017/003233)
Es dóna compte d'una proposta del Servei de Projecte de Ciutat i Participació Ciutadana de
l'Àrea Socioeducativa de dia 7 d'abril de 2017, signada electrònicament dia 12 d'abril de
2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària
de dia 7 d'abril de 2017, amb les esmenes introduïdes, amb els vots a favor del PSM (2), del
PSOE (1) i de GxC (1); i les reserves de vot del PP (2) i d'UPCM (1), que diu:
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"La proposta que es va adjuntar a la convocatòria de la Comissió Informativa Socioeducativa
s'esmena de viva veu per la regidora Laura Anglada en la mateixa sessió de la Comissió. Les
esmenes es refereixen a incloure la Comissió Municipal d'Arts Plàstiques en la relació
d'entitats i s'elimina el punt d'acord 3 relatiu al compromís de convocatòria del Consell de
Ciutat.
D'acord amb l'anterior, la proposta que se sotmet a la Comissió Informativa queda de la
manera següent:
«RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT
El Consell de Ciutat és l'òrgan més ampli de participació i de representativitat de totes i
cadascuna de les persones que viuen a la nostra ciutat. Per açò, és un espai oportú per a la
valoració i la deliberació dels temes que afecten la globalitat de la ciutat, i per assessorar i fer
propostes sobre les grans línies estratègiques que garanteixin un desenvolupament equilibrat
i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Per als
representants públics municipals, el Consell de Ciutat és un òrgan que permet conèixer la
visió i l'experiència dels agents institucionals i individuals de la ciutat; i per açò es constitueix
en un ens necessari i assessor de la gestió municipal i alhora és una oportunitat de generar
consens ciutadà en temes d'interès general. En aquest sentit, el Consell de Ciutat recull dos
dels elements que fonamenten i construeixen una ciutat educadora, com són la trobada
d'actors locals i el diàleg social entre ells i amb l'administració. Atès que Ciutadella va firmar
la Carta de Ciutats Educadores l'any 1999, amb la qual va assumir els principis que s'hi
recullen, el Consell de Ciutat té un paper important en el nostre projecte de ciutat. I, per últim,
també és un espai per enfortir la coresponsabilitat ciutadana en el devenir de la nostra ciutat
a partir de la implicació directa dels seus protagonistes, les persones que hi habiten.
D'acord amb el Reglament que regula el funcionament i la composició del Consell de Ciutat,
els membres s'han de nomenar per acord del Ple Municipal, i els membres no polítics s'han
de renovar coincidint amb la meitat de la legislatura. És per açò que proposam la renovació
dels membres del Consell de Ciutat com segueix:
ENTITAT
EQUIP DE GOVERN
ALCALDESSA
1r TINENT D'ALCALDE (PSM)
2n TINENT D'ALCALDE (PSOE)
3r TINENT D'ALCALDE (GXC)
PSM
PSOE
GENTXCIUTADELLA
PP
UPCM
COMISSIONS MUNICIPALS
CONSELL MUNICIPAL D'ACCIÓ
SOCIAL
CONSELL INFANTIL
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
COMISSIÓ MUNICIPAL DE PATRIMONI

REPRESENTANT
Joana M.Gomila Lluch
José A. Juaneda Mercadal
Noemi Camps Villalonga
Natividad I.Benejam Bagur
Laura Anglada Seara
Joan Salord Justo
Sergio Servera Moreno
M. Asunción Pons Fullana
Joan Triay Lluch
Sebastià Taltavull Salord (President Creu Roja)
Andreu Forcada
Abdó Florencio Vidal
Carmela Sánchez
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HISTÒRIC
COMISSIÓ MUNICIPAL D'ARTS
PLÀSTIQUES
AGENDA LOCAL 21
COMISSIÓ D'ENTITATS
COMISSIÓ PER A PERSONES GRANS
COMISSIÓ CIUTADANA DE
DROGODEPENDÈNCIES
COMISSIÓ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
COMISSIÓ MOBILITAT REDUÏDA
COMISSIÓ DE PGOU I PECHA
COMISSIONS EXTERNES
ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
ASSOCIACIONS SINDICALS
ASSOCIACIONS SINDICALS
COL·LEGI PROFESSIONAL
COL·LEGI PROFESSIONAL
COL·LEGI PROFESSIONAL
COL·LEGI PROFESSIONAL
TERCER SECTOR
FÒRUM ETS MENORCA
PROTECTORA D'ANIMALS

Laura Martínez
Antoni Bagur Coll
Mar Pons (Càritas)
Esther García de León Pérez (Consorci de Santa
Rita)
Margarita Bosch
Petra Rodríguez (AAVV Son Blanc)
Pepe Capella Pons (Fundació per a Persones
amb Discapacitat)
Pablo I. Bosch Carretero (Col·legi d'Arquitectes)
Joan Melis Nebot (CAEB)
Jordi Bosch Morlà (PIME)
Miguel Ángel Bonilla (CGT)
Fela Pons Seguí (CCOO)
Maria Victoria Suárez Bilbao (Col·legi
d’Educadors i Educadores Socials de les Illes
Balears)
Patricia Petrus Perea (COGTIB: Col·legi Oficial
de Guies Turístics de les Illes Balears)
Maria Teresa Ferrero Hernández (Col·legi de
Piscòlegs de les Illes Balears)
Josep M. Cardona Natta (President del Col·legi
d'Enginyers Tècnics Industrials)
Rafael Oliver i Puig
Joana Roman Torres

Referent als membres nomenats del Col·legi Professional, faran torns en la representació.
Atès que el Reglament no considera suplents, es proposa que en cas que algú dels que hi
hagi nomenats no pugui assistir a la convocatòria del Consell de Ciutat el substitueixi una
altra persona del mateix ens que representa.
Per tot açò, qui subscriu PROPOSA:
PRIMER. Nomenar els nous membres del Consell de Ciutat tal com consta en els
antecedents.
SEGON. Fer pública la composició dels nous membres.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà."
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Intervé la Sra. Anglada Seara, que dóna compte de la proposta.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que indica que a la Comissió es va acordar que es posaria
en l'apartat dels atesos: "Convocar en breu el proper Consell de Ciutat". Aquesta esmena és
acceptada per l'equip de govern.
Acord
Se sotmet a votació la proposta —ja esmenada i tornada a esmenar de viva veu en sessió
plenària— a la Comissió Informativa Socioeducativa, i s'APROVA per catorze (14) vots a
favor (5 PSM MxM, 4 PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): 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, 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, la senyora Natividad
Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià
SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO; i sis (6) abstencions de vot (PP): 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 i el senyor
Juan CARRASCO DOMINGO.
4. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l'estat del carril velo de
Ciutadella (exp. 2017/003281)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 3 d'abril de 2017, amb
registre d'entrada telemàtic 005468, de dia 3 d'abril de 2017, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 7 d'abril de 2017, amb
el vot favorable dels representants del PP (2) i d'UPCM (1); i la reserva de vot dels
representants del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1), que, copiada, diu:
"MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, AMB RELACIÓ A
L'ESTAT DES CARRIL VELO DE CIUTADELLA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Ciutadella, des de ja fa uns anys, s'ha fet una aposta forta i clara per fomentar s'ús de la
bicicleta. Els darrers governs municipals, independentment del color polític, han assumit
aquest compromís i han anat fent passes per tal de dotar Ciutadella d'un carril velo, que s'ha
anat implantant de manera progressiva per diferents carrers i avingudes de Ciutadella, i s'ha
arribat, a l'actualitat, a tenir una xarxa de carril velo que pràcticament connecta tots els punts
des nostre municipi, fet que ha contribuït considerablement a fomentar l'ús d'aquest mitjà de
transport a Ciutadella, per arribar a tenir un carril velo viu i amb un nombre important de
ciutadans que en fan ús.
És cert, però, que a dia d'avui hi ha trams de carril velo que presenten una sèrie de
desperfectes i deficiències que s'haurien de reparar com més prest millor, ja que redueixen la
seguretat d'aquest espai (marques viàries deteriorades i amb poca visibilitat, separadors
romputs, zones on hi falten separadors...).
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Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, per al debat i l'aprovació, si
escau, el següent:
1. Instar l'equip de govern a elaborar un estudi per tal de conèixer l'estat en què es troba
actualment el carril velo.
2. Instar l'equip de govern a elaborar un pla d'actuacions per a solucionar els desperfectes i
les deficiències del carril velo i a millorar-ne les seves condicions.
3. Instar l'equip de govern a remetre còpia d'aquest a l'àrea de mobilitat del Consell Insular de
Menorca per tal que es faci càrrec de millorar aquells trams de carril velo que són de la seva
competència".
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, que dóna compte de la moció.
Intervé el Sr. López Bosch, que coincideix en el fet que s'han de mantenir els trams de carril
velo que existeixen actualment, i al mateix temps intentar incrementar aquesta xarxa del carril
a més zones del municipi. Confirma que no existeix un estudi de l'estat actual del carril velo,
en canvi si que creu que es disposa de prou informació per saber-ne la situació. Posa alguns
exemples dels trams de carril que actualment estan deteriorats (zones on s'ha passat la fibra
òptica, zona del canal salat, centres educatius que no en disposen, etcètera). L'equip de
govern té previst una visita als centres escolars per tractar, entre d'altres, el tema del carril
velo, i sol·licitar-los que puguin aportar alguns tipus de projectes o idees respecte a açò.
Explica que s'ha arribat a un conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i el Consell per pintar
de nou el carril velo en els trams afectats per les obres de la fibra òptica, que es duria a
terme a final de l'any 2017 o a principi de l'any 2018; el tram de carrer Mallorca, afectat per
les obres del carrer, també quedarà renovat; dins el PIC 2017 es preveu una actuació en el
carril velo, per connectar des de la zona del canal Salat amb els camps de futbol i fins a la
zona del col·legi Verge del Toro. L'equip de govern considera que, un cop executades totes
les actuacions previstes, es podria fer un examen de la situació. En confirma el vot negatiu.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que considera que si les mancances que pateix el carril velo són les
que es detallen a la moció, és més senzill posar-ne en antecedents els serveis tècnics de
l'Ajuntament, i fer les actuacions pertinents, que semblen senzilles. Confirma el vot
d'abstenció del seu grup.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo per indicar que la moció ve motivada per les anomalies
detectades pels usuaris, especialment a la zona esportiva del polígon, o dels centres
educatius. Indica que es pot substituir la paraula estudi per informe, perquè el que es vol és
saber l'estat actual de la xarxa de carril velo, i quines actuacions es poden fer de manera
planificada. Dóna per molt correcte el conveni amb el Consell Insular, però que s'ha de
completar amb les actuacions de l'Ajuntament. Sol·licita còpia de la informació de la qual
disposa l'equip de govern. Diu no entendre el vot contrari de l'equip de govern.
Intervé el Sr. López Bosch, que explica que el Consell solament pintarà, però que s'ha decidit
que la brigada municipal, abans de pintar, faci les actuacions necessàries a les anomalies
detectades a les zones per pintar. Creu que es fa convenient esperar a la finalització
d'aquesta actuació conjunta per fer una valoració general del carril velo del municipi.
Confirma que passarà al grup PP la informació de què es disposa, i creu que els estudis
s'han de fer per plasmar una realitat actualitzada. Considera que el vot en contra està
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justificat.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que considera que, a la vista de totes les actuacions previstes, seria
precipitat fer un vot favorable. Creu que les intervencions indicades a la moció són mínimes,
com ha indicat el Sr. Carrasco, dient que són petites actuacions; i que parlar d'un estudi i un
pla d'actuació és un procediment poc àgil per posar-hi remei, ja que creu que es podria haver
instat a solucionar els problemes directament. Confirma el seu vot d'abstenció.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, que indica que les seves paraules han estat: petites
deficiències que es reflecteixen en molts de llocs del carril velo, i per aquest fet sol·licitaven
un estudi o informe, per tal que l'Ajuntament tingués constància de la situació actual, i de
quines zones eren les afectades. El pla d'actuació era més per planificar les despeses que
podrien derivar-se de les actuacions, ja que en són conscients del cost. Insisteix dient que no
entenen el vot contrari de l'equip de govern.
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S'APROVA per sis (6) vots a favor (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; dotze (12) en contra (5
PSM MxM, 4 PSOE i 3 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, 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, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA
MOLL; i dues (2) abstencions de vot (UPCM): les del senyor Juan TRIAY LLUCH i el
senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
5. Proposta d'Alcaldia amb relació a l'escrit de renúncia de la senyora Nuria Torrent
Pallicer com a regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2017/003552)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia, de dia 12 d'abril de 2017, que, copiada, diu:
"ASSUMPTE: PROPOSTA D’ALCALDIA AMB RELACIÓ A L’ESCRIT DE RENÚNCIA DE LA
SENYORA NURIA TORRENT PALLICER COM A REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT
Atès que la senyora Nuria Torrent Pallicer ha presentat en data 7 d'abril de 2017, amb
registre d’entrada telemàtic número 005848, comunicació de la renúncia al càrrec de regidora
d’aquest ajuntament;
Atès que el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
estableix a l’article 9è que el regidor perdrà la seva condició com a tal «per renúncia, que
s’haurà de fer efectiva mitjançant escrit davant el Ple de la corporació»;
Atès que, d’acord amb la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre la substitució de
càrrecs representatius locals, de 19 de juliol de 1991, quan es presenti escrit de renúncia, el
Ple de l’entitat local de la qual en formi part prendrà coneixement d'aquesta, amb la remissió
del certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el període del mandat
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d'aquesta i en ordre a les eleccions locals, i a la Junta Electoral Central, una vegada conclòs
el manament d’aquella, a l'efecte de procedir a la seva substitució, conformement amb el que
disposa la Llei orgànica de règim electoral general, tot indicant el nom de la persona que, a
judici de la corporació, correspon cobrir la vacant;
Atès que la persona cridada a cobrir la vacant és el senyor Adolfo Vilafranca Florit, el següent
de la llista del grup polític del Partit Popular (PP) de Ciutadella a les eleccions locals 2015,
atès que la senyora Emma López Sans ha presentat en data 12 d'abril de 2017, comunicació
de la renúncia a la seva credencial de regidora d'aquest ajuntament;
Aquesta alcaldia PROPOSA al Ple:
Primer: Que es PRENGUI EN CONSIDERACIÓ la renúncia presentada per la senyora Nuria
Torrent Pallicer al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que va
obtenir per la candidatura del Partit Popular (PP).
Segon: Que se SOL·LICITI a la Junta Electoral Central que expedeixi i remeti la credencial
de qui resulti electe, a l'efecte que pugui prendre possessió del càrrec de regidor i cobrir la
vacant produïda, tenint en compte que, segons la llista presentada a les eleccions municipals
per la candidatura del PP, i atesa la renúncia de la senyora Emma López Sans, LA
CREDENCIAL A EXPEDIR seria la del senyor ADOLFO VILAFRANCA FLORIT, ja que és
el següent de la llista.
Tercer: Que es COMUNIQUI aquest acord a la Junta Electoral Central, perquè en prengui
coneixement i tengui els efectes que corresponguin, d'acord amb la instrucció per a la
substitució de càrrecs representatius locals".
Intervé la Sra. Alcaldessa, que llegeix la proposta i agraeix a la Sra. Torrent el temps
compartit durant dos anys.
Intervé la Sra. Torrent Pallicer, que agraeix al Partit Popular la confiança que li va dipositar.
LLegeix un document per agrair a tots els membres de la corporació el tracte rebut.
Intervé el Sr. Triay Lluch per agrair a la Sra. Torrent el temps de dedicació al poble de
Ciutadella.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que agraeix a la Sra. Torrent la seva feina al grup Popular.
El Ple aprova la proposta amb l'assentiment de tots els membres presents.
6. Precs i preguntes
Precs
Prec del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 006512 de dia 19-04-2017, que, traduït del castellà al català, diu:
«La majoria de treballadores familiars de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de
Ciutadella treballen habitualment de dilluns a divendres; mentrestant, per necessitats del
servei, altres treballen en torns que, a part d'alguns dies entre setmana, inclouen també
habitualment tots els dissabtes, diumenges i festius de l'any.
14

Òbviament, pràcticament tot el món prefereix treballar de dilluns a divendres, en comptes de
fer torns que inclouen dissabtes, diumenges i festius.
Hi ha una borsa de treball amb personal per a cobrir les baixes de treballadores familiars que
es produeixen per jubilació, absències prolongades per malaltia, etc. De manera que, fins
ara, quan es produïa una vacant a causa d'una d'aquestes circumstàncies entre les
treballadores que cobreixen torns de dilluns a divendres, es procedia de la manera següent:
una de les treballadores familiars que treballen en el torn que inclou caps de setmana i
festius passava a cobrir el lloc que havia quedat vacant per a treballar entre setmana; mentre
la primera de la bossa cobria el lloc que, a la vegada, deixava la treballadora que cobria fins
llavors el torn que inclou caps de setmana i festius i havia passat a treballar entre setmana.
Per primera vegada, recentment, s'ha donat el cas —segons sembla, per falta de
comunicació o de suficient enteniment entre les àrees de Personal i Serveis Socials— que
s'ha cobert directament amb personal de la borsa una vacant per a treballar entre setmana,
amb el consegüent greuge comparatiu per a les treballadores dels torns que inclouen caps
de setmana i festius, que no van tenir cap altra opció, al moment oportú, que incorporar-se
des de la borsa als torns que inclouen caps de setmana i festius.
Per elementals raons d'equitat, instam l'equip de govern a assegurar-se que no es repeteixin
més anomalies com aquesta, i que es procedeixi així com s'havia fet fins ara. De manera que
les treballadores que realitzen torns que inclouen caps de setmana i festius passin a ocupar
els llocs que queden vacants per a treballar entre setmana; per evitar que es reprodueixin
situacions injustes com la que representa l'accés directe de la borsa a un lloc per a treballar
entre setmana, mentre resulta que, fins ara, pràcticament totes les aspirants que des de la
bossa han tingut accés a un lloc com a treballadores familiars han hagut de començar a
exercir-ho en el torn de treball que incloïa dissabtes, diumenges i festius, amb el greuge
comparatiu que suposa haver de romandre en un d'aquests torns mentre altres treballadores
accedeixen directament des de la borsa a llocs per a treballar en el torn de dilluns a
divendres.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que llegeix el prec.
Intervé el Sr. García Corro, que posa en antecedents la corporació dels fets ocorreguts.
Indica que en un informe de Serveis Socials de dia 15 de març, rebut per Recursos Humans,
se sol·licitava la reposició del cent per cent d'un treballador familiar per la jubilació voluntària
d'una treballadora, que seria efectiva a partir del 27 de març. En un informe de la tècnica de
Recursos Humans, de dia 20 de març, s'indica que per reposar un lloc de feina de forma fixa
s'hauria d'incloure el lloc de feina en l'oferta pública d'ocupació, aprovar bases de provisió de
lloc fix, etcètera, i mentre es podria cobrir en règim d'interinitat la plaça vacant. Indica que, un
cop es va revisar la borsa de treballadors familiars, quedà palès que la primera persona en
ordre ja ocupava un lloc de treballadora familiar en substitució d'una altra persona de manera
temporal i en torns de feina exclusius en caps de setmana i festius, i que el lloc que ara surt
per oferir ho és en caràcter d'interinitat. Fetes les gestions, aquesta persona sembla
interessada en la plaça, es dóna de baixa voluntària en el contracte anterior i se la contracta
com a treballadora familiar amb efectes de dia 3 d'abril, i passa a ocupar de manera interna
el lloc vacant de la persona jubilada, i que serà amb una jornada de dilluns a divendres en
horari de matins. El 21 de febrer es va enviar de la direcció de Serveis Socials un missatge
de correu electrònic a la tècnica de Recursos Humans informant que sempre s'havia donat
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preferència per antiguitat per fer feina en horaris d'entre setmana i que de Serveis Socials es
donava suport a aquesta opció, però de Secretaria i Recursos Humans es va considerar que
no s'havia de fer d'aquesta manera. Confirma que ell com a regidor de Recursos Humans i la
regidora de Serveis Socials han actuat d'acord a les directrius esmentades.
Intervé el Sr. Triay, que indica que en el prec no es parla de les actuacions dels regidors, sinó
que fa menció que a l'Ajuntament sempre s'havia atès al criteri d'antiguitat, quant a
permanència en llocs de feina que inclouen dissabtes, diumenges i festius de tot l'any, i que
ara s'ha canviat de manera sobtada. Considera que les mateixes situacions s'han de tractar
amb equitat, i en aquest cas no s'ha donat. Explica que creu que s'hauria d'haver fet una
reordenació del servei per tal que la que es cobrís fos la plaça que incloïa les feines de caps
de setmana i festius, que era tal com s'havia fet fins ara. Demana que a partir d'ara es pugui
tornar a fer com es feia abans, ja que, a banda que és possible dins la legalitat, és una
manera d'evitar malestar entre els treballadors.
Intervé la Sra. Mercadal Marqués, que confirma que fins ara s'havia fet mitjançant el criteri
d'antiguitat, però l'actual tècnica de Recursos Humans no ha considerat adient que es fes per
aquest criteri, sinó per entrada de borsa.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que creu que açò ve dels acords que es van prenent i que
són afegits als convenis pactats amb anterioritat. Informa que el 2004, en el transcurs d'una
mesa paritària, es va tractar aquesta manera d'aplicar el criteri d'antiguitat. Explica que, ja
que per resolució estatal, es dóna opció a la regularització de les places temporals (de
sanitat, educació), es pogués plantejar la regularització, ja sigui a través de l'RPT, o
convocant oferta pública.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que confirma que és un tema que s'ha tractat molt amb l'equip de
govern, i preveure un pla d'acció per estudiar quines són les places susceptibles, atès que hi
ha treballadors amb situació d'interinitat de fa molt de temps. També es té previst fer
promocions internes per cobrir llocs de treball d'administratius.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma que, efectivament, ha estat un canvi d'interpretació
tècnica, cosa que ell considera que crea inseguretat jurídica i greuges comparatius entre
treballadors, posa com a exemple que hi ha un principi de confiança legítima que s'ha
d'aplicar a l'administració per evitar aquests canvis. No considera lògic que l'administració
vagi canviant segons les interpretacions dels tècnics, i més si es té en compte que hi podria
haver diversos tècnics implicats, i no tots amb el mateix criteri. El seu grup està d'acord amb
el que ha dit la Sra. Alcaldessa en la seva intervenció, i considera que com més estables i
aclarits siguin els criteris, millor. Fa una relació d'aspectes de l'informe de l'actual tècnica de
Recursos Humans. Insisteix en la idea que a partir d'ara es tornin a regir aquests llocs amb el
criteri d'antiguitat, i indica que entén que no es pot tornar enrere el que es va fer aquesta
darrera vegada.
Preguntes
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada 006478 de dia 19
d’abril de 2017, que, copiades, diuen:
1.1 Pregunta la Sra. Pons Fullana: L’equip de govern municipal va anunciar el passat 23 de
març que «segueix treballant en l’organització de les festes de Sant Joan per a complir amb
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l’estipulat pel Pla director, aprovat l’any 2016. De quins efectius disposa, a dia d’avui, per
al dispositiu de seguretat que cobrirà els actes de les festes d’enguany?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que dels dispositius que depenen totalment de
l'Ajuntament se'n disposa del cent per cent. Dels dispositius dels quals no es disposa del cent
per cent són els que no només depenen de l'Ajuntament. Insisteix en el fet que, encara que
se'ls facilitarà les respostes a les seves preguntes, tota la informació sol·licitada és la que es
va donant periòdicament al portaveu del Grup Popular. Fa una relació dels dispositius i
confirma que:
• el servei sanitari extrahospitalari compta amb un cent per cent cobert;
• del personal de la Direcció General d'Emergències està confirmat el cent per cent;
• del Cos de la Policia Nacional, el cent per cent;
• de voluntaris de Protecció Civil n'hi ha vint-i-cinc de confirmats, i cinc vehicles; i es té
la previsió que venguin trenta-cinc voluntaris de fora de Menorca, més set vehicles,
n'hi mancarien deu per arribar al cent per cent;
• de la Policia Local de Ciutadella es compta amb el cent per cent, més dotze policies
tutors de Mallorca confirmats i un policia local de Mallorca voluntari, tot açò
equivaldria a la meitat de la Policia Local com a efectiu.
1.2 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Quins són aquests efectius i a quines
administracions, entitats i institucions pertanyen?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que a l'anterior resposta ja li ho ha indicat, i que s'hi
haurien d'afegir els voluntaris de Sant Joan, que estan formats com una associació sense
afany de lucre.
1.3 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Considera suficients aquests efectius per a garantir la
seguretat i la correcta celebració de tots els actes?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal, que confirma que ha de dir que no, perquè si no es
disposa de tots els efectius tal com indiquen el pla director i els dos plans d'autoprotecció,
seria una irresponsabilitat dir que sí. Així mateix, fa la consideració que, en comparança amb
altres anys, la situació està millorada.
1.4 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Quines gestions fa per a aconseguir els 241 efectius
que garanteixin la seguretat i el control d’accés al Caragol des Born, tal com determina
el Pla d’autoprotecció aprovat el 18 d’abril per la Comissió del Platerme?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que, a banda dels operatius dels quals ja ha indicat que
es disposa del cent per cent, dels que no es tindria el cent per cent serien els operatius que
fa referència a la Policia Local, comptadors i informadors. Explica que s'han sol·licitat
pressuposts per contractar empreses especialitzades en aquest sentit, i s'iniciaran els tràmits
que corresponguin per a la contractació. Per si de policies locals de fora de Ciutadella no se
n'arribàs al nombre suficient, també s'han iniciat les gestions per contractar personal adient
per a aquestes funcions.
1.5 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Quin és el nombre de voluntaris de Protecció Civil de
Mallorca i Menorca i de les agrupacions de voluntaris que participaran enguany en el
dispositiu de seguretat de les festes?
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Respon el Sr. Juaneda Mercadal que de fora de Menorca hi ha vint-i-cinc voluntaris
confirmats i cinc vehicles. Indica que hi ha diferents municipis de Mallorca que han confirmat
que també hi ha voluntaris, però encara no es disposa de la fitxa. Explica que s'han fet
gestions amb la resta de municipis de Menorca i associacions pendents de confirmar.
1.6 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Quin és el nombre d’efectius de policies locals i de
quins municipis intervindran en aquest dispositiu?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que hi ha cinquanta policies de Ciutadella, els policies
tutors d'Alcúdia, Binissalem, Campos, Esporles, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Montuïri,
Palma, Pollença i sa Pobla, i un policia local voluntari que no pot concretar d'on és.
2. Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
amb registre d’entrada 006511 de dia 19 d’abril de 2017, que, traduïdes del castellà al
català, diuen:
REFERENTS AL SERVEI MUNICIPAL DE GRUA
2.1 Pregunta el Sr. Triay Lluch: S'estan elaborant els plecs de clàusules per a adjudicar el
servei de grua?
Respon la Sra. Alcaldessa que sí.
2.2 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Quan està previst, aproximadament, que es pugui
procedir a realitzar l'adjudicació del servei?
Respon la Sra. Alcaldessa que no es pot confirmar. Els plecs tècnics estan fets, i es disposa
d'uns plecs fets per la FELIB, que són revisats per la tècnica de Serveis Jurídics. Confirma
que abans dels plecs de la grua s'han prioritzat: els plecs de la neteja d'edificis s'han
prioritzat, perquè acaba el mes de juliol; l'ampliació del contracte de neteja i recollida de
fems; els plecs per l'elaboració de la relació dels llocs de feina. Explica que el servei de grua
va quedar en dues ocasions desert, i s'estava pendent que d'Hisenda es pogués fer una
revisió de preus
2.3 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Mentrestant, després de sol·licitar pressupostos des de la
Policia Local, s'ha arribat a un acord amb l'empresa que presta eventualment el servei?
Respon la Sra. Alcaldessa que fins al mes de febrer solament hi havia una empresa
interessada, Transport Son Salomó. Diu que després s'hi va presentar una altra empresa,
que fa oferir un preu més ajustat, que era Grues Quintana Menorca, i es va optar per
aquesta.
2.4 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Hi ha contracte de la prestació eventual del servei de
grua?
Respon la Sra. Alcaldessa que no hi ha contracte. Explica que a les dues darreres
licitacions van quedar desertes, i es va proposar fer una nova licitació, però actualment el
servei es factura contra rebut presentat de l'empresa que ofereix el servei.
2.5 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Tenint en compte que la contractació verbal està prohibida per
18

l'article 28.1. del text refós de la Llei de contractes del sector públic, que estableix: "Els ens,
organismes i les entitats del sector públic no podran contractar verbalment, llevat que el
contracte tengui, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'article 113.1, caràcter
d'emergència". I l'excepció relativa al "caràcter d'emergència" es limita a "esdeveniments
catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de necessitats que afecten la defensa
nacional", que, òbviament, no es refereixen al cas que ens ocupa. Pensen formalitzar-lo?
Respon la Sra. Alcaldessa que, segons s'ha informat, no existeix cap contracte verbal, el
que es fa és que per cada servei es dóna el contracte a l'empresa més econòmica.
Intervé el Sr. Triay, que sol·licita un informe de l'existència o no d'un contracte verbal, a la
qual cosa respon la Sra. Alcaldessa que sí.
2.6 Pregunta el Sr. Triay Lluch: El servei de grua de Ciutadella ha inclòs sempre la retirada de
vehicles abandonats, que es presta gratuïtament, ja que, quan els vehicles es dipositen en el
centre de descontaminació, les empreses que presten el servei reben una contraprestació
econòmica pel valor de la ferralla, i aquesta compensació els permet oferir altres tarifes de
forma més econòmica en rendibilitzar el conjunt del servei. No obstant açò, és cert que en
l'actualitat els serveis de retirada de vehicles abandonats els presta una empresa
diferent de la que presta la resta del conjunt dels serveis de grua?
Respon la Sra. Alcaldessa que les empreses Transport Son Salomó i Grues Quintana
Menorca ofereixen la retirada de vehicles abandonats de manera gratuïta per a l'Ajuntament;
per part de l'oficial assignat als tràmits, s'ha seguit fent feina amb Transports Son Salomó per
tot el protocol que ja existia amb aquesta empresa, i diu que amb l'adjudicació que s'està fent
actualment, tot quedarà assignat a l'empresa adjudicatària.
2.7 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Els consta que aquesta circumstància ha provocat la
queixa verbal del prestatari del servei, que entén que la prestació d'aquest, que se li va
encarregar amb la prèvia presentació de pressupost, també incloïa la retirada de
vehicles abandonats gratuïta per a l'Ajuntament?
Respon la Sra. Alcaldessa que no els consta cap queixa formal ni verbal, però diu que sí
que l'empresa ha manifestat el seu interès per fer tots aquests serveis inclosos.
2.8 Pregunta el Sr. Triay Lluch: A què es deu aquesta circumstància, que la retirada de
vehicles abandonats els presti en l'actualitat una empresa diferent de la que presta la
resta del conjunt dels serveis de grua?
Respon la Sra. Alcaldessa que per la simple raó que sempre s'havia fet amb la mateixa
empresa (Transports Son Salomó).
2.9 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Qui ha pres la decisió de procedir d'aquesta manera?
Respon la Sra. Alcaldessa que no s'ha pres cap decisió diferent ni nova, sinó que s'ha
seguit fent com es feia fins al moment amb la mateixa empresa, i com que aquest fet no
suposava cap cost extra per l'Ajuntament s'ha continuat fent igual.
Intervé el Sr. Triay per considera que sí que s'ha pres una decisió, atès que quan l'empresa
Grues Quintana Menorca va oferir un preu més ajustat pel servei, l'empresa Transport Son
Salomó va continuar amb la retirada de vehicles.
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Intervé la Sra. Alcaldessa, que diu que Grues Quintana Menorca va agafar el que eren els
serveis eventuals, i com que la retirada de vehicles era un servei gratuït es va deixar amb
Grues Son Salomó. Explica que hi ha una part que l'Ajuntament paga, i una altra que no, i
que fins al moment l'Ajuntament (des de fa molt temps) havia atorgat el servei complet a
Grues Son Salomó. Des del moment que es rep una oferta més econòmica de Grues
Quintana Menorca, des de la Policia es decideix que aquesta faci el servei que repercuteix
econòmicament a l'Ajuntament i la resta, que és la retirada de vehicles abandonats, no es va
tocar.
Intervé el Sr. Triay, que insisteix que la pregunta és saber qui va prendre la decisió de fer-ho
així, a la qual cosa respon la Sra. Alcaldessa que l'agent que porta les gestions amb el servei
de grua.
2.10 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Tenint en compte que la contractació verbal està
prohibida per l'article 28.1. del text refós de la Llei de contractes del sector públic, hi
ha contracte de la prestació eventual del servei de retirada de vehicles abandonats?
Respon la Sra. Alcaldessa que no existeix contracte ni per una ni altra empresa.
Intervé el Sr. Triay per indicar que un acord verbal és aquell acord pres que no consta per
escrit, a la qual cosa respon la Sra. Alcaldessa que en les consultes fetes se li ha confirmat
que no existeix contracte verbal, però que es demanarà un informe que pugui aclarir aquest
fet.
REFERENTS A LES BARBACOES DE CALA EN BLANES
2.11 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Tres de les barbacoes instal·lades en el palmerar de cala en
Blanes presenten un aspecte tan lamentable que es pot veure en les fotografies adjuntes. A
les tres hi falten els elements metàl·lics i a penes queda l'estructura d'obra i, fins i tot, en una
hi falta la part superior de l'estructura esmentada. Està previst reposar-les al seu estat
original? Quan?
Respon la Sra. Alcaldessa que en aquestes en concret no. Explica que, com que a partir del
mes de maig no es pot fer foc, es retiraran les que estiguin en mal estat, i se'n posaran de
noves com les que hi ha a la zona des Pinaret. La data de reposició no està definida, però sí
que serà dins el 2017.
3. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 006547
de dia 19 d’abril de 2017, que, copiades, diuen:
3.1 Pregunta el Sr. Pons Pons: Heu visitat l'interior de les instal·lacions de l’Escorxador?
Respon el Sr. García Corro, que respon que sí.
3.2 Pregunta el Sr. Pons Pons: Sabeu si es farà cap revisió a l’Escorxador?
Respon el Sr. García Corro que la setmana que ve s'aprovarà per Junta de Govern
l'encàrrec de l'informe tècnic de deficiències de l'Escorxador Municipal, a partir del qual es
planificaran les deficiències i les actuacions necessàries. A més, diu, s'hi continuarà realitzant
una tasca de manteniment correctiu de manera continuada.
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3.3 Pregunta el Sr. Pons Pons: Les deficiències de les instal·lacions de l'Escorxador
posen en perill la salut dels treballadors?
Respon el Sr. García Corro que l'encarregat de l'Escorxador Municipal, fent memòria, li ha
explicat que uns tres anys enrere, més o manco, s'hi va fer una inspecció de seguretat per
part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Consell, el qual hi va indicar bastantes
anomalies. Indica que ha demanat a l'encarregat de l'Escorxador que aquest informe del
Consell, juntament amb el que es realitzarà per part de l'Ajuntament, serveixin per prendre
les mesures necessàries perquè no es corrin riscos a l'Escorxador.
3.4 Pregunta el Sr. Pons Pons: Teniu constància que a l’Escorxador hi hagi una fuga
d’aigua?
Respon el Sr. Garcia Corro que no, i que tampoc el tècnic de l'Escorxador. Explica que
solament arriben al coneixement del regidor aquelles fuites que posen en risc el correcte
servei, i que, atesa la inversió econòmica que representen, necessiten una autorització del
regidor per a la seva reparació.
3.5 Pregunta el Sr. Pons Pons: Quantes persones hi fan feina?
Respon el Sr. García Corro que, com a personal de l'Ajuntament, dues persones; a més del
llacer municipal, que hi té l'oficina.
3.6 Pregunta el Sr. Pons Pons: És real que l’encarregat de l'Escorxador hagi telefonat
diverses vegades al regidor competent i no hagi obtingut resposta del regidor?
Respon el Sr. García Corro que confirma que el tècnic ha reconegut que no té constància
d'aquestes telefonades i que sempre que ha volgut rallar amb ell ho ha fet. Explica també
que el tècnic de l'Escorxador sí que considera lenta la tramitació de l'adjudicació de l'informe
de deficiències de l'Escorxador Municipal. Diu que el dia 3 de març la persona que duu el
temes de salubritat i Escorxador va remetre a Secretaria els pressuposts que havien
presentat les diferents empreses per fer l'informe de referència, i que serà la setmana que ve
quan passarà per Junta de Govern l'adjudicació.
REFERENTS AL CEMENTERI MUNICIPAL
3.7 Pregunta el Sr. Pons Pons: Com és que la font del Cementeri Nou està sense aigua?
Respon el Sr. Salord Justo que no està avariada, però que està sense aigua perquè
aquesta font no disposa de cap tipus de depuració i quan s'omple d'aigua queda estancada;
aquest fet provoca un major manteniment i, conseqüentment, un major cost. I fa referència al
limitat pressupost de què disposa el cementeri, i indica que aquesta situació no és prioritària.
3.8 Pregunta el Sr. Pons Pons: Si és perquè està avariada, per quin motiu no s’arregla?
Aquesta pregunta s'ha respost dins a la intervenció anterior.
3.9 Pregunta el Sr. Pons Pons: És cert que els electricistes utilitzen la casa del
Cementeri Nou de magatzem?
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Respon el Sr. Salord Justo que sí.
3.10 Pregunta el Sr. Pons Pons: Per quin motiu l’utilitzen ara?
Tot i que aquesta pregunta no és formulada de viva veu pel Sr. Pons Pons, el Sr. Salord Justo
indica que el contracte de lloguer de la cotxeria on es guardava el material elèctric va acabar,
i s'estan cercant alternatives per guardar el material
3.11 Pregunta el Sr. Pons Pons: És temporal la utilització de la casa?
Respon el Sr. Salord Justo que sí.
3.12 Pregunta el Sr. Pons Pons: Saben que no poden utilitzar la casa per a aquesta
finalitat?
La pregunta 3.12 no és formulada de viva veu pel Sr. Pons Pons.
REFERENTS AL QUIOSC DES BORN
3.13 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Ens poden informar sobre com es troba la
redacció de les bases per treure a concurs la gestió del quiosc des Born com a bar?
Respon la Sra. Alcaldessa que hi ha elaborat un esborrany dels plecs tècnics. Des de l'Àrea
d'Activitat Governativa i d'Intervenció s'estan fent uns tràmits relacionats amb la liquidació i la
llicència d'activitats, i s'acabaran d'enllestir aquests plecs tècnics.
3.14 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quan tenen previst treure les bases?
Respon la Sra. Alcaldessa que quan els toqui el torn, després que de l'Àrea d'Activitat
governativa i d'Intervenció s'hagi fet la part que s'ha prioritzat.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas per demanar si es té una data concreta; a la qual cosa
respon la Sra. Alcaldessa que no li sap donar una data en concret, ja que, per manca de
personal a Serveis Jurídics, s'ha fet difícil poder-ho fer.
REFERENTS AL REPINTAT DE SENYALS VIARIS DE LA PLAÇA DES BORN
3.15 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quin criteri s’ha seguit per procedir al repintat
de les marques viàries de la plaça des Born?
Respon la Sra. Alcaldessa que s'ha actuat en funció d'un informe de mobilitat.
3.16 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Per quin motiu s’ha suprimit el pas de zebra
que hi havia just davant la parada de taxis?
Respon la Sra. Alcaldessa que a l'informe s'indica que el fet que hi hagués aquest pas de
vianants juntament amb el que va de la plaça des Born al Col·legi Joan Benejam provocava
retencions de vehicles, ja que s'aturava dues vegades la circulació, i es va decidir eliminar-ne
un dels dos.
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3.17 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Han previst (afegeix amb aquest informe)
alguna solució al problema de caos circulatori de la plaça des Born, atès que aquesta
plaça té quatre vies d’entrada i només una de sortida?
Respon la Sra. Alcaldessa que aquest és un problema que ve de lluny, i que amb el repintat
que s'ha fet s'han posat mesures per intentar solucionar aquest caos, encara que diu que la
solució és difícil pel fet que el correcte seria que hi hagués més sortides que entrades, o que
els vehicles no arribassin fins a la plaça des Born; per tant, no es disposa d'una solució
concreta.
3.18 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Han previst (afegeix amb aquest informe) la
zona de càrrega i descàrrega que requereixen els comerciants del Mercat des Born?
Respon la Sra. Alcaldessa que a l'informe en concret no, però que hi ha demanat un
informe exclusiu per a la zona d'aparcaments a la Policia, i quan es disposi d'aquest es
reuniran els portaveus i els afectats per estudiar les alternatives que s'hi proposin.
3.19 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Tenen previst fer la continuació del carril velo
de la plaça dels Pins fins al CEIP Joan Benejam?
Respon la Sra. Alcaldessa que hi ha un projecte que prové de la legislatura anterior que
proposava que s'enllacés ran de la plaça des Pins i, per tant, els autobusos no hi haurien de
ser, i de moment no es pot preveure acabar-lo.
4. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 006555,
de dia 19 d’abril de 2017, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
REFERENTS A LA RPT
4.1 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: En el pressupost d'enguany s'ha reservat una partida
per a la realització de la RPT. Vist que en l'última mesa se'ns va comunicar que s'estaven
redactant els plecs per a poder contractar l'empresa que haurà de realitzar la gestió: En
quina situació es troba la confecció dels plecs esmentats? Per què no s'han publicat
encara?
Respon la Sra. Alcaldessa que els plecs tècnics estan fets i estan per fer els plecs
administratius ben aviat.
4.2 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quan està previst que es publiquin?
Respon la Sra. Alcaldessa que amb la incorporació del nou jurista a contractació, aquests
plecs eren uns dels quatre prioritaris.
4.3 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quan està previst que es convoquin les meses per
a tractar els temes pendents entre els quals es troba la RPT?
Respon el Sr. García Corro que confirma que la pròxima setmana es convocarà una mesa
mixta, però sense haver-hi novetats no sap si es podrà incloure dins l'ordre del dia.
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4.4 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: S'ha respost l'escrit presentat per CCOO amb data de
l'RE 11-11-2016, mitjançant el qual es planteja l'opció d'emprendre accions legals si no es
tramita la RPT en aquest exercici o s'ha mantingut alguna reunió respecte a açò?
Respon el Sr. García Corro que ni s'ha contestat, ni s'ha tractat, perquè considera que
s'hauria d'adjudicar dins el 2017.
4.5 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Si és que no, quin n'és el motiu perquè no s'ha
contestat a CCOO?
Respon el Sr. García Corro que a les darreres meses se'ls va confirmar la intenció de tenirho llest enguany, i no va considerar que fos necessari.
Intervé la Sra. Alcaldessa per explicar que des de fa nou anys, més o manco, aquest tema
sempre surt, i que, havent-se fet un tipus de proposta inicial de possibles canvis que
s'haurien d'aplicar a alguns treballadors, els sindicats ho van aturar, per no estar-hi d'acord.
Confirma que la partida està aplicada als pressuposts, i no troba correcta l'amenaça dels
sindicats de prendre accions legals ara que ja es té previst dur-ho a terme perquè creuen que
és important disposar de la RPT.
REFERENTS A LES BEQUES DE MENJADOR D'AQUEST ANY
4.6 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Està previst que es tramitin les beques de
menjador per a les vacances d'enguany?
Respon la Sra. Benejam Bagur que sí.
4.7 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Si és que sí, en quina fase de tramitació es troba el
conveni amb el CIM? Ens en passaran una còpia?
Respon la Sra. Benejam Bagur que la regidora de Serveis Socials va posar en antecedents la
consellera sobre la intenció de signar el conveni; també diu que sembla que enguany hi
haurà prou fillets que ho sol·licitin. Posa de manifest que enguany hi ha un problema amb les
empreses que actualment donen aquests serveis: una és la que gestiona el CEIP Margalida
Florit i el CEIP Verge del Toro, que el mes de juny acaba per jubilació, i quedarien sense
cobrir el juliol i l'agost; i l'altra fa feina fins al juliol, i l'agost és l'únic mes que els queda per fer
vacances. En aquest darrer, s'estan fent gestions per veure que es pogués cobrir el mes
d'agost. S'està pendent de rebre l'esborrany del conveni. Confirma que els en passarà una
còpia.
REFERENTS A L'INFORME DE L'IBISEC
4.8 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Amb relació a l'informe que havia d'emetre l'IBISEC
després de les conseqüències produïdes en els centres educatius després del cap de
fibló, es té còpia d'aquest informe?
Respon el Sr. Salord Justo que no es disposa de còpia, però s'ha redactat.
4.9 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Si és que no, quin és el motiu de la demora en la
redacció de l'informe esmentat? Quan es té previst tenir-ho?
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Respon el Sr. Salord Justo que el Sr. Marquès li va comunicar que l'informe conclou que la
reparació de les teules anirà a càrrec de l'IBISEC, mentre que l'Ajuntament haurà de retirar
les teules en mal estat, de tapar els forats i restituir el fumeral de la caldera de calefacció, tot
açò del CEIP Pintor Torrent. Confirma que en passarà l'informe.
REFERENTS ALS CREUERS
4.10 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quants creuers està previst que atraquin aquesta
temporada? En quins mesos?
4.11 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: De quina eslora i capacitat?
Respon la Sra. Camps Villalonga que li respondrà per escrit aquestes preguntes perquè ha
rebut la informació avui, i no ha tingut temps de recopilar-ho.
4.12 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Es té previst realitzar algun conveni amb el CIM
per a actes de benvinguda?
Respon la Sra. Camps Villalonga que no, que l'any passat el Consell ja havia desistit de fer
aquest conveni amb l'Ajuntament. Confirma que es posarà taula informativa a cada creuer
que vengui.
4.13 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: S'ha tractat el tema de poder disposar de
transport públic per als passatgers des de l'estació marítima fins al poble?
Respon la Sra. Camps Villalonga que els creuers fondegen a la badia i entren en barques
dins el port interior, i ja queden dins el poble.
Intervé la Sra. Pericás Negrete que, atesa aquesta circumstància, retira la pregunta.
4.14 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quantes llicències d'obra per a hotels d'interior,
hotels rurals i agroturismes s'han presentat des de l'1 de gener de 2016 fins avui? En
quina zona s'ubiquen?
Respon el Sr. López Bosch que no ho ha pogut recopilar tot, atès que informàticament no
es distingeix, i s'ha de fer una feina manual que no ha tingut temps de fer. Confirma que li
facilitarà les dades quan en disposi.
Intervé la Sra. Alcaldessa per indicar que, en cas de tenir urgència per les dades, les
llicències d'obres passen per Junta de Govern i en poden ser extretes, encara que indica que
el Sr. López passarà la informació.
Intervé el Sr. López Bosch, que fa referència al temps d'espera de les llicències, que diu que
també es demana; no és la mateixa en funció de la llicència que se sol·licita, ja que la
tramitació implica diferents gestions i tràmits.
Les preguntes restants, recollides en el registre d'entrada de referència, i que seran
respostes en la mesura que es disposi de la informació són les següents:
4.15 Quina quantitat s'ha abonat a l'Ajuntament per aquestes llicències (globalment)?
Distingiu-les per tipus d'allotjament.
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4.16 Quantes llicències d'obra major estan pendents de resolució? Quin és el temps
mitjà de resolució d'aquestes llicències?
4.17 Quantes llicències d'obra menor estan pendents de resolució? Quin és el temps
mitjà de resolució d'aquestes llicències?
4.18 Quin és el motiu de la demora en la resolució?
4.19 Quina és la quantitat ingressada a l'Ajuntament (globalment)? Distingiu: llicències
d'obra major i llicències d'obra menor.
5. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 006558,
de dia 19 d’abril de 2017, que, copiades, diuen:
REFERENTS A L'ESTAT DE LES RODONES DE LA RONDA NORD I LA RONDA SUD
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, que indica que avui matí s'ha comprovat que ahir es van
reparar les rodones de la ronda Nord, per la qual cosa les preguntes aniran dirigides
solament a les rodones de la ronda Sud. Per tant, les preguntes es van efectuar com queden
seguidament escrites:
5.1 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quines gestions s’han fet amb el Consell Insular
per millorar el lamentable estat en què es troben les rotondes de la Ronda Sud?
Respon el Sr. López Bosch que cap.
5.2 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: S’ha fet cap requeriment per part de l’Ajuntament
a l’Àrea del Consell Insular responsable del seu manteniment?
Respon el Sr. López Bosch que no.
5.3 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quan s’hi duran a terme les feines de
manteniment necessàries?
Respon el Sr. López Bosch que les feines de desbrossament es fan els mesos d'abril i
maig, perquè a principis de juny han d'estar totes les carreteres de Menorca eixermades.
Confirma que actualment ja hi estan fent feina.
REFERENTS AL TANCAT DEL CAMÍ DE BAIX
5.4 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Per quin motiu es van posar tanques, fa unes
setmanes, en un tram del Camí de Baix?
Respon la Sra. Alcaldessa que des de fa unes setmanes Ports de les Illes Balears està
treballant en la reparació d'aquesta zona del port i va demanar a l'Ajuntament, per precaució,
de tancar aquesta zona per fer les comprovacions de l'obertura de la barana. Com que és
mínima, suposa que Ports prest n'indicarà la retirada.
5.5 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: A causa del vent i d'alguns temporals, la cinta es va
rompre i a dia d’avui encara hi ha les tanques damunt les voravies i els cotxos hi tornen a
aparcar. Fins quan faran les tanques sense complir cap funció a la zona?
Respon la Sra. Alcaldessa que fins que Ports no indiqui que es poden retirar l'Ajuntament
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no ho farà.
5.6 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quin problema presenta realment el Camí de
Baix?
Respon la Sra. Alcaldessa que a la zona que es va tancar del Camí de Baix s'havia detectat
una separació entre la voravia i el mur que dóna al port, i l'empresa executora de les obres
va considerar que s'havien de prendre les mesures corresponents.
5.7 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: S’ha valorat cap possible solució?
Respon la Sra. Alcaldessa que, com que la separació no ha augmentat, en principi no s'ha
pres cap mesura. També fa evident que són conscients que el mur no està adequat a la
normativa, però que per motius pressupostaris no es pot fer la inversió que consideren que
s'hauria de fer a tot el mur del Camí de Baix, i al carrer mateix pel que fa a molts altres
aspectes. Fa menció a una reforma integral del carrer esmentat.
5.8 En cas afirmatiu, quines són?
5.9 En cas negatiu, si no s’ha valorat cap solució, amb quina finalitat es va tancar i fins
quan tenen pensat mantenir-ho tancat?
Intervé el Sr. Carrasco Domingo per indicar que dóna per respostes les preguntes 5.8 i 5.9.
REFERENTS A L'ESTAT D'ALGUNES PLATGES:
5.10 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quines gestions s’han fet des de l’Ajuntament
amb el Consell Insular per tal de millorar el lamentable estat en què es troben les
platges de sa Caleta, Santandria i Cala Blanca?
Respon la Sra. Alcaldessa que, com cada any, el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament,
juntament amb el tècnic director del servei de neteja de platges del Consell, i un representant
tècnic de l'empresa concessionària del servei de neteja de platges, van realitzar diverses
visites a les platges de Ciutadella durant els mesos de març i abril per tal de valorar-ne la
situació de cada una d'aquestes, i després de les quals van decidir fer retirades puntuals
d'algues a les platges de sa Caleta i cala Blanca per afavorir que la mar tornàs l'arena que
s'havien enduit els temporals durant l'hivern. Diu que dia 20 de març es van iniciar les
primeres retirades mecàniques a cala Blanca, i per tal de no malmetre i no afectar l'estructura
de la platja s'actua un dia i es deixa descansar durant dos o tres dies, per tal que l'aigua faci
la seva feina, i, a més, es deixa una barrera d'alga per evitar que un temporal s'endugui la
platja. Confirma que les platges estaven netes de fems i residus per Setmana Santa, i el fet
que hi hagi posidònia no vol dir que una platja estigui bruta. Explica que les platges no són
infraestructures turístiques, sinó ecosistemes naturals que depenen del pas de l'hivern, dels
temporals i les pluges, i assegura que les praderes de posidònia són el millor recurs que
poden tenir les platges, i formen part d'un dels ecosistemes més ric del món. Fa una
explicació de les característiques de les platges de Menorca i de la necessitat dels efectes
que conforma la presència de les praderies de posidònia. Menciona un web on s'explica tot el
referent a la posidònia a Menorca i considera que la paraula lamentable no és l'adequada.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, que indica que la seva pregunta ve donada per les queixes
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dels turistes sobre la posidònia, ja que desprèn una forta olor; a la qual cosa respon la Sra.
Alcaldessa que d'aquestes tres platges no s'ha rebut cap queixa per algues a l'Ajuntament.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Benejam indicant que s'està fent un debat en una pregunta,
intervé la Sra. Alcaldessa per expressar l'acord al qual s'havia arribat a la Junta de
Portaveus.
S'inicia un debat entre el Sr. Benejam, el Sr. Triay i la Sra. Alcaldessa dels acords sobre les
preguntes al Ple que es van tractar a la Junta de Portaveus.
5.11 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: S’ha fet cap requeriment per part de l’Ajuntament
a l’àrea del Consell Insular responsable del manteniment i de la neteja de les platges?
Respon la Sra. Alcaldessa que no s'ha fet cap requeriment perquè ja se sap el motiu de
l'estat de les platges, i que les actuacions es fan seguint un pla de gestió i un reglament de
servei, iniciat l'any 2000 en el Consell de Menorca i els ajuntaments, i es considera que la
gestió és la correcta.
5.12 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Per què s’ha permès, des de l’Ajuntament en
general i l'Alcaldia en particular, que les platges presentin el lamentable estat en què
es troben durant sa Setmana Santa?
Respon la Sra. Alcaldessa que no s'ha permès res ni de l'Ajuntament, ni d'Alcaldia, sinó que
s'ha mantingut el protocol necessari per respectar els ecosistemes naturals de les platges per
tal de preservar-les de forma natural.
5.13 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Han rebut queixes respecte a açò? Quantes? Ens
en poden remetre còpia?
Respon la Sra. Alcaldessa que, una volta consultat el Servei d'Atenció Ciutadana i el servei
de queixes i suggeriments, a través del web, no s'ha comprovat que n'hi hagi cap. Indica que,
en cas que n'arribàs cap, els ho comunicaria.
5.14 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quan s’hi duran a terme les feines de
manteniment i neteja necessàries?
Respon la Sra. Alcaldessa que ja fa més d'un més que es procedeix a la retirada d'algues.
El sistema és fer-ho un dia i deixar descansar dos o tres dies la platja, i confirma que aquest
sistema es duu a terme durant tot l'any per tal que de dur un seguiment de les necessitats del
litoral a cada moment. Les feines de manteniment es faran sempre que els tècnics del
Consell Insular i els de Medi Ambient d'aquest ajuntament ho considerin oportú.
5.15 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Què en pensen i quina valoració fan de les
notícies aparegudes en premsa denunciant la mala imatge que oferim de les nostres
platges i del descontentament que ha ocasionat entre els visitants, turistes i residents
el fet que en plena Setmana Santa les platges estiguin en un estat tan deplorable?
Respon la Sra. Alcaldessa que depèn de les notícies a les quals s'estigui fent referència. Fa
menció, concretament, d'un reportatge del diari Menorca, en el qual els veïns consideraven
que l'alga no s'havia de començar a retirar molt prest; considera que és molt correcte i en fa
una valoració positiva, perquè creu que els veïns tenen una consciència assenyada. Fent
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referència a un altre article, creu que el periodista, i el mateix regidor que fa la pregunta,
s'haurien d'haver informat de la realitat de les platges de Menorca; ja que, diu, no es va posar
en contacte amb cap responsable, ni cap tècnic, ni cap polític del servei de neteja del Consell
Insular de Menorca, per tal de contrastar-ho i obtenir la visió de les persones que tenen la
responsabilitat de la neteja. Considera que, en aquest cas, s'ha presentat una informació
incompleta i gens documentada; i, a més, és poc concisa, sempre tenint en compte que no
s'ha registrat cap queixa. També fa referència a un article publicat avui mateix pel PP tot dient
que abans de les afirmacions fetes, s'hauria de consultar el web on es fa tota l'explicació de
la posidònia i la seva necessitat al litoral de Menorca. Indica que el PP ara ven un turisme, la
visió del qual prové dels partits d'esquerra dels anys 70 en endavant.
5.16 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo de viva veu: Quina valoració en fa que avui matí
s'hagi fet net la cala Blanca?
Respon la Sra. Alcaldessa que torna a indicar que el 20 de març es van fer les primeres
retirades mecàniques d'algues, i confirma que no s'ha fet net la cala Blanca per la publicació
de l'article del PP.
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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