PLE
Caràcter:
Extraordinari
Data: 23/04/2012
Hora: de 9:00 a 13:30
Lloc: Seu del Consell Insular - Sala de Plens
HI ASSISTEIXEN:
Hble. Sr. Santiago Tadeo Florit, President (Grup Popular)
Hble. Sra. Pilar Pons Faner, consellera (Grup Popular)
Hble. Sr. Luis Alejandre Sintes, conseller (Grup Popular)
Hble. Sra. María Salomé Cabrera Roselló, consellera (Grup Popular)
Hble. Sr. Joan Josep Pons Anglada, Conseller (Grup Popular)
Hble. Sra. Aurora Herráiz Águila, Consellera (Grup Popular)
Hble. Sr. Fernando Villalonga Bordes, (Grup Popular)
Hble. Sra. María Nieves Baíllo Vadell, consellera (Grup Popular)
Hble. Sra. Juana Rosa Caules Ameller, Consellera (Grup Socialista)
Hble. Sr. Noemí Gomila Carretero, Conseller (Grup Socialista)
Hble. Sr. Joan Marqués Coll, Conseller (Grup Socialista)
Hble. Sra. Margarita Petrus Melià, consellera (Grup Socialista)
Hble. Sra. Maite Salord Ripoll, consellera (Grup PSM Més per Menorca)
CONSELLERS EXECUTIUS NO ELECTES:
Sr. Cristóbal Huguet Sintes, conseller
Sr. Guillem Simó Bordoy, interventor
Sra. Rosa Salord Olèo, secretària interina
ORDRE DEL DIA:
1. Presa de possessió del nou conseller/a del Consell Insular de Menorca
2. Aprovació de les actes de les sessions extraordinària 3 de febrer i ordinària de 20
de febrer de 2012.
3. Comunicacions de presidència
4. Ratificació de decrets
A) Part resolutiva
5. Resolució de l'expedient sancionador de turisme núm. 15/2011
6. Proposta d'acord del Grup Socialista amb l'objectiu de mantenir el suport
econòmic al Centre de Recuperació de fauna silvestre de Menorca
7. Proposta d'acord del Grup Socialista amb l'objectiu d'impulsar la integració
efectiva dels tres subsistemes de formació professional a fi de donar una resposta
més efectiva a les necessitats i demandes de formació a Menorca
8. Proposta d'acord del Grup PSM Més per Menorca sobre titularitat i gestió del Port
de Maó

9. Proposta d'acord del Grup Socialista sobre certificats de resident per al transport
aeri i marítim
10. Proposta d'acord del Grup PSM Més per Menorca amb relació als ajuts a les
revistes locals per promocionar la llengua catalana
11. Proposta d'acord del Grup Socialista amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i
consensuar les polítiques de suport a la formació musical a Menorca amb l'objectiu
de mantenir el paper social, cultural i educatiu que exerceixen les escoles de música
12. Proposta d'acord del Grup Socialista amb l'objectiu de donar el suport necessari
per a la subsistència de les entitats socials i sanitàries
B) Part de control
13. Interpel·lacions:
a) Interpel·lació del Grup PSM Més per Menorca sobre actuacions en matèria
d'artesania
b) Interpel·lació del Grup Socialista amb relació a la repercussió del projecte de
pressuposts generals de l'estat de 2012 sobre el conveni de carreteres i la
connectivitat aèria i marítima amb Menorca
14. Preguntes:
a) Pregunta del Grup Socialista (RE núm. 7354, d'11.4.2012) relativa a l'enfoc de la
candidatura de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat
b) Pregunta del Grup Socialista (RE núm. 7356, d'11.4.2012) relativa a les
actuacions de sensibilització dutes a terme aprofitant el I Congrés de Bones
Pràctiques de Patrimoni Mundial
c) Pregunta del Grup Socialista (RE núm. 7359, d'11.4.2012) relativa al canvi de
president del Consell Escolar de Menorca
d) Pregunta del Grup Socialista (RE núm. , d'11.4.2012) relativa al barem econòmic
de les bases que regeixen la concessió de beques d'estudis fora de Menorca.
e) Pregunta del Grup Socialista (RE núm. 7361, d'11.4.2012) amb relació al Pla
d'acció del Centre de menors del Consell de Menorca
f) Pregunta del Grup Socialista (RE núm. 7362, d'11.4.2012) amb relació a la
Fundació de Discapacitats Illa de Menorca
g) Pregunta del Grup PSM Més per Menorca (RE núm. 7377, d'11.4.2012) sobre
millora del camí de Torralba, entre Alaior i Cala en Porter
h) Pregunta del Grup PSM Més per Menorca (RE núm. 7378, d'11.4.2012) sobre
accés a les actes dels plens, consells executius i comissions de govern a través del
portal web institucional del CIM
i) Pregunta del Grup Socialista (RE núm. 7382, d'11.4.2012) en matèria d'ordenació
del territori
j) Pregunta del Grup Socialista (RE núm. 7383, d'11.4.2012) en materia de turisme
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
PRIMER. PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU CONSELLER/A DEL CONSELL
INSULAR DE MENORCA
El president assenyala que el passat dia 19 d'abril de 2012 (RE núm. 7987, de
20.4.2012), la Junta Electoral de les Illes Balears va expedir la credencial de la nova

consellera electa del Consell Insular de Menorca, senyora Margarita Petrus Melià, a
conseqüència de la renúncia al càrrec de conseller del senyor Marc Pons Pons.
Indica que l'esmentada consellera electa, present a la sala, ha presentat les
corresponents declaracions de béns i activitats que li puguin causar incompatibilitat,
de conformitat amb el que preveu l'article 41 del Reglament orgànic del Consell
Insular de Menorca, sens que s'hagi detectat cap causa que li impedeixi prendre
possessió del càrrec.
A continuació, constatat el compliment dels requisits previs a la presa de possessió,
el president requereix la presència de la senyora Margarita Petrus Melià que pren
possessió del nou càrrec de consellera del Consell Insular de Menorca i formula en
veu alta les paraules següents:
"Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de consellera del Consell Insular de Menorca, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears com a
normes fonamentals de l'estat".
El president declara la senyora Margarita Petrus Melià investida en la plena condició
de consellera del Consell Insular de Menorca del Consell Insular de Menorca i la
convida a ocupar el seu escó en el saló de plens.
SEGON. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA 3
DE FEBRER I ORDINÀRIA DE 20 DE FEBRER DE 2012.
Amb el vot favorable de tots els membres s'acorda d'aprovar, per unanimitat, l'acta
de la sessió extraordinària de 3 de febrer de 2012.
Resta pendent d'aprovació l'acta de la sessió ordinària de 20 de febrer de 2012.
Amb relació a l’acta de 20 de febrer de 2012, la senyora Caules Ametller assenyala
que hi ha un error en la transcripció de l’acord del punt 11è de l’ordre del dia relatiu
una proposta del Grup Socialista amb l’objectiu de demanar que es duguin a terme
actuacions de sensibilització de la candidatura de la Menorca talaiòtica durant la
celebració del I Congrés de Bones Pràctiques del Patrimoni Mundial. Assenyala que,
l’acta no recull que es va aprovar el punt segon de la proposta inicialment
presentada pel seu grup.
A la vista de l’observació efectuada es deixa pendent d’aprovació l’acta esmentada a
l’objecte de què per part de la secretària es comprovin els errors assenyalats per la
consellera Caules i, si n’és el cas, s’efectuïn les correccions corresponents.
TERCER. COMUNICACIONS DE PRESIDÈNCIA
Es dóna compte del següent:

a) Escrit del Grup Socialista, signat en data 10.4.2012 (RE núm. 7527, de 13.4.2012) de
designació de nou portaveu titular, senyor Joan Marquès Coll i portaveu adjunta, senyora
Joana Rosa Caules Ameller.
b) RECURS D’APEL·LACIÓ PROCEDIMENT ORDINARI 223/2009, interposat per
APROVECHAMIENTO TERRENOS DISEMINADOS, SL: Sentència núm. 129 de dia 15 de
gener de 2012, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per la qual es resol el
recurs d’apel·lació interposat per Aprovechamiento Terrenos Diseminados, SL, contra la
Sentència núm. 266 de dia 14 de juliol de 2011, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Palma, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra
l’acord del Ple del CIM de 20.7.2009, que va desestimar el recurs de reposició interposat
contra l’acord adoptat per la Comissió de Govern del CIM de dia 27.4.2009, on s'aprova
definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expropiació dels terrenys necessaris
per ubicar un aparcament públic a cala Mitjana, previst en el Pla especial de l'area natural
d'especial interès ME-13 "de Binigaus a cala Mitjana", al terme municipal de Ferreries. No es
fa declaració expressa quant a costes processals.
c) PROCEDIMENT ORDINARI 223/2009, interposat per APROVECHAMIENTO
TERRENOS DISEMINADOS, SL: Ofici del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
de dia 15.3.2012 (RE del CIM 5954 de 20.3.2012), on es tramet declaració de fermesa de la
Sentència núm. 266 de dia 14 de juliol de 2011, per la qual es desestimava el recurs
contenciós administratiu interposat contra l’acord del Ple del CIM de 20.7.2009, que va
desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat per la Comissió de
Govern del CIM de dia 27.4.2009, on s'aprova definitivament la relació de béns i drets
afectats per l'expropiació dels terrenys necessaris per ubicar un aparcament públic a cala
Mitjana, previst en el Pla especial de l'area natural d'especial interès ME-13 "de Binigaus a
cala Mitjana", al terme municipal de Ferreries. Sense costes processals.
d) PROCEDIMENT ORDINARI 76/2004, interposat per M. C. B. S.: Sentència núm. 410
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de data de 26 de maig de 2011, que
resol el recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució dictada pel Jurat
Provincial d'Expropiació Forçosa de les Illes Balears de dia 21.11.2003, relativa a
l’expropiació de la finca -, -, propietat de la recurrent, ubicada al terme municipal de
Ciutadella, per a l’execució de les obres de la ronda nord de Ciutadella, per la qual:
1. Es desestima la pretensió de què el recurs sigui declarat inadmissible.
2. S’estima parcialment el recurs.
3. Es fixa el preu just de l’expropiació en 37.813.12€, més els interessos legals des de
17.11.1998.
4. Es desestimen la resta de pretensions de la demanda.
5. No es fa declaració expressa quant a costes processals.
e) RECURS D’APEL·LACIÓ PROCEDIMENT ABREUJAT 121/2010, INTERPOSAT PER E.
M. A. P.: Ofici del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de data 9.3.2012,
declarant la fermesa de la Sentència núm. 1 de dia 10 de gener de 2012 del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, per la qual es desestima el recurs d’apel·lació
interposat per E. M. A. P., contra la Sentència núm. 171 d’1 de setembre de 2011, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma, per la qual es desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la mateixa contra la desestimació pressumpte del recurs
d'alçada de data 9.7.2009, contra la Resolució del conseller executiu de Serveis Generals i

Treball núm. 148 de dia 2.6.2009, per la que es denegava el canvi de torn de treball
sol·licitat per la recurrent. S’imposen les costes a la part apel·lant.
f) RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 4101/2011 (PO 821/2003 TSJIB), interposat pel
CONSELL INSULAR DE MENORCA, contra la SENTÈNCIA NÚM. 338 DEL TSJIB DE
5.5.2011: Ofici del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 22.2.2012 (RE CIM
núm. 5109 de 9.3.2012) de testimoni de la Interlocutòria de data 22.12.2011 del Tribunal
Suprem, pel qual es declara l’inadmissió del recurs de cassació interposat contra la
Sentència núm. 338 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de data 5 de maig
de 2011 (per la qual s’estimava parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per
SITEME MENORCA SL/ CESGARDEN SL contra l’acord adoptat pel Ple del CIM, en sessió
extraordinària de 25.4.2003, relatiu a l’aprovació definitiva del PTI de Menorca, i es
declarava la responsabilitat patrimonial del CIM).
S’imposen les costes processals a la part recurrent , assenyalant com a quantia màxima a
reclamar en concepte d’honoraris del lletrat de la part recorreguda, la de 1.000€.
g) RECURS DE REPOSICIÓ contra la DILIGÈNCIA D’ORDENACIÓ del TSJIB de
22.2.2012 RELATIVA AL RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 4101/2011 (PO 821/2003 TSJIB),
interposat pel CONSELL INSULAR DE MENORCA, contra la SENTÈNCIA NÚM. 338
DEL TSJIB DE 5.5.2011: Es desestima el recurs de reposició interposat pel Consell Insular
de Menorca contra la Diligència d’ordenació del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears de dia 22.2.2012, per la qual s’acordava tenir per rebuda la resolució ferma del
Tribunal Suprem relativa a l’Interlocutòria de data 22.12.2011, per qual es declarava
l’inadmissió del recurs de cassació interposat contra la Sentència núm. 338 del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears de data 5 de maig de 2011 (per la qual s’estimava
parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per SITEME MENORCA SL/
CESGARDEN SL contra l’acord adoptat pel Ple del CIM, en sessió extraordinària de
25.4.2003, relatiu a l’aprovació definitiva del PTI de Menorca, i es declarava la
responsabilitat patrimonial del CIM).
Així mateix es fa constar que s’ha comunicat al Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears la recepció de la Diligència d’ordenació de dia 22.2.2012 on es comunica la fermesa
de la Interlocutòria del Tribunal Suprem i on s’hi fa constar també l’òrgan responsable de
l’execució de la Sentència.
h) RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 4182/2008 (PO 1437/2003 TSJIB RETEVISIÓN MÓVIL,
SA / FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA), interposat pel CONSELL INSULAR DE
MENORCA contra la SENTÈNCIA NÚM. 286 DEL TSJIB DE 3.6.2008: Ofici del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears de dia 6.3.2012 (RE 5644 de 15.3.2012), de
testimoniatge de la Sentència de data 31.1.2012 del Tribunal Suprem, per la qual es declara
la pèrdua sobrevinguda d’objecte del recurs de cassació interposat contra la Sentència núm.
286 del TSJIB de 3.6.2008, per la qual va ser parcialment estimat el recurs contenciós
administratiu 1437/2003 interposat per RETEVISIÓN MÓVIL, SA, substituïda processalment
per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA contra l’acord adoptat per la CIUM, en sessió de
25.11.2002, pel qual s’aprova definitivament el Pla Especial de Telefonia Mòbil de l’illa de
Menorca; amb la finalitat de què de conformitat amb l’art. 104 de la Llei de la Jurisdicció es
dugi a terme allò que s’acorda a la Sentència.
1. Dels Decrets de Presidència del núm. 22 de 16.2.2012 al núm. 57 de 16.4.2012.

2. De les resolucions de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals,
Treball i Innovació del núm. 21 de 16.2.2012 al núm. 89 de 16.4.2012.
3. De les resolucions del conseller executiu del Departament d’Economia, Medi Ambient i
Caça del núm. 68 de 6.2.2012 al núm. 212 de 13.4.2012.
4. De les resolucions de la consellera executiva del Departament de Cultura, Patrimoni i
Educació del núm. 12 de 16.2.2012 al núm. 30 de 16.4.2012.
5. De les resolucions del conseller executiu del Departament de Mobilitat i Projectes del
núm. 33 de 15.2.2012 al núm. 84 de 12.4.2012.
6. De les resolucions de la consellera executiva del Departament de Turisme del
núm. 111 de 14.2.2012 al núm. 249 de 10.4.2012.
7. De les resolucions del conseller executiu del Departament d’Ordenació del Territori del
núm. 19 de 20.2.2012 al núm. 76 de 13.4.2012.
8. De les resolucions de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Joventut del núm. 70 de 15.2.2012 al núm. 155 de 11.4.2012.

Els consellers presents en resten assabentats.
QUART. RATIFICACIÓ DE DECRETS
A) DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 40, DE 14.3.2012, DE NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ DE
CONEIXEMENTS DE CATALÀ
Vist el Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua
catalana (BOIB núm. 19, de 7 de febrer), el qual deroga l’anterior Decret 16/2011, de 25 de
febrer;
Atès que l’article 10 de l’esmentat Decret 6/2012 preveu la creació de la Comissió Tècnica
d’Avaluació de Coneixements de Català per als certificats de coneixements generals i
específics de llengua catalana
Atès que al Consell Insular de Menorca li correspon la designació d’un vocal que ha de
complir necessàriament amb algun dels requisits exposats a l’article 10.2 del Decret 6/2012;
Vist l’escrit del director general de Cultura i Joventut de data 8 de febrer de 2012 (Registre
d’Entrada al CIM núm. 2959, de 13 de febrer) mitjançant el qual es demana la designació de
la persona que ha de representar al Consell Insular de Menorca el més aviat possible;
Com a president del Consell Insular de Menorca i en exercici de les facultats atribuïdes per
l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars;
RESOLC:
PRIMER . Designar, d’acord amb el Decret 6/2012, de 3 de febrer, a la senyora Pilar Vinent
Barceló com a vocal de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català.

SEGON. Traslladar aquesta resolució a les persones interessades i donar-ne compte al Ple,
per a que la ratifiqui, en la primera sessió que tengui lloc.

Sotmès el decret a votació, a la vista del seu resultat (8 vots a favor corresponents
als consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor
Alejandre Sintes, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada, senyora Herráiz
Águila, senyor Villalonga Bordes i senyora Baíllo Vadell i 5 abstencions
corresponents als 4 consellers del Grup Socialista, senyora Caules Ameller, senyora
Gomila Carretero, senyor Marquès Coll i senyora Petrus Melià i a la consellera del
Grup PSM Mès per Menorca, senyora Salord Ripoll), el president declara ratificat per
majoria el decret transcrit.
B) DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 55, DE 16.4.2012, DE RECLAMACIÓ
PRÈVIA PRESENTADA PER LA SENYORA A. F. M. PER ACOMIADAMENT
IMPROCEDENT
Atesa la reclamació prèvia presentada per la senyora A. F. M., de data 23 de gener de 2012
i registre d'entrada núm. 958, per acomiadament improcedent;
Vist l'informe emès per l'oficial major del Consell Insular de Menorca, de data 9 de març de
2012, que es transcriu a continuació:
"INFORME JURÍDIC
(…)
NORMATIVA APLICABLE
1r. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) (BOE núm. 89, de
13 d’abril).
2n. Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de
la Llei de l’Estatut del Treballadors (ET) (BOE núm. 75, de 29 de març).
3r. Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social (BOE núm. 245, d’11
d’octubre).
4t. Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de
treball (BOE núm. 227, de 18 de setembre).
5è. Reial decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del
mercat laboral (BOE núm. 36, d’11 de febrer).
6è. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) (BOE núm. 285 i núm. 286, de 27 i 28 de
novembre).
ANTECEDENTS

1r. El 16 de maig de 2005 el Consell Insular de Menorca va contractar com a ordenança a la
senyora A. F. M. (DNI núm. - ), mitjançant contracte laboral temporal per obra o servei
determinat. La clàusula addicional primera de l’esmentat contracte especifica que “el
presente contrato se establece para reestructurar el servicio de Mayordomía en los distintos
centros de Maó y Ciutadella”.
Anteriorment, la senyora A. F. M. ja havia prestat els seus serveis a l’administració insular
com a ordenança mitjançant diferents contractes laborals temporals per interinitat per cobrir
les vacances i les situacions d’incapacitat temporal de diferents treballadors. Aquests
contractes temporals per interinitat corresponen als períodes següents: de 15/07/2002 a
25/08/2002, de 21/12/2002 a 31/12/2002, de 20/01/2003 a 04/05/2003, de 05/05/2003 a
19/05/2003, de 20/05/2003 a 31/05/2003, de 02/06/2003 a 27/10/2004, de 28/10/2004 a
15/05/2005.
2n. La Resolució de la consellera executiva cap del Departament de Serveis Generals,
Treball i Innovació núm. 104/2011, de 15 de desembre, dóna per finalitzada la
reestructuració dels Serveis de Majordomia en els centres de Maó i Ciutadella.
3r. Pel Decret de Presidència núm. 359/2011, de 16 de desembre, s’acorda finalitzar el
contracte laboral de la senyora A. F. M. amb efectes 31 de desembre de 2011. Aquest
decret es notifica a l’interessada el 19 de desembre de 2011.
4t. El 31 de desembre de 2011, s’abona la nòmina de la senyora A. F. M. incloent-hi un
import de 2400,23 euros en concepte d’indemnització per finalització de contracte.
5è. El 23 de gener de 2011, la senyora A. F. M. presenta un escrit d’interposició d’una
reclamació prèvia a la via laboral per un suposat acomiadament improcedent;
La senyora A. F. M. manifesta el següent:










Que les funcions que s’han vingut desenvolupant corresponen a activitats ordinàries
pròpies de la categoria professional d’ordenança, sense que es pugui entendre que el
treball que ha desenvolupat es pugui considerar com a tasca excepcional o amb
substantivitat pròpia dintre de l’empresa.
Que el contracte signat el 16 de maig de 2005 es va fer en frau de llei perquè la
reestructuració del servei de Majordomia en els diferents centres de Maó i Ciutadella no
gaudeix ni d’una autonomia ni d’una substantivitat pròpia dintre del que és l’activitat de
l’empresa.
Que segons l’article 15.1 a) de l’ET els contractes temporals per obra o servei
determinat no poden tenir una durada superior a tres anys ampliable per dotze mesos
més per conveni col·lectiu sectorial. Preveient-se expressament que, transcorreguts
aquests terminis, els treballadors adquiriran la condició de fixes en l’empresa (indefinit
no fix, quan es tracti d’una Administració pública).
Que la comunicació de l’extinció del contracte inclou una referència a la reincorporació
del senyor J. P. C., el qual no ostenta la mateixa categoria que la que tenia l’interessada
ja que aquest senyor ocupa una plaça de majordom i l’interessada estava contractada
com a ordenança.
Que la STS de 5 de maig de 2004 estableix la presumpció del caràcter indefinit dels
contractes i exigeix que en el text dels contractes escrits constin de forma clara i precisa
totes aquelles dades que justifiquin la temporalitat.

D’acord amb això, la senyora F. M. demana que es reconegui el caràcter improcedent del
seu acomiadament de data 31/12/2011 i que se la readmeti en el seu lloc de treball o que se
l’indemnitzi d’acord amb l’establert a l’article 56 de l’ET tenint en compte que s’han d’afegir
els salaris de tramitació des de la data de l’acomiadament.
6è. El 15 de febrer de 2012, la senyora A. F. M. interposa, davant el Jutjat Social núm. 1 de
Ciutadella, una demanda laboral per acomiadament improcedent contra el Consell Insular
de Menorca. Demanda que és admesa a tràmit per decret de la secretària judicial de 17 de
febrer de 2012, fixant-se el dia 9 de juliol de 2012 com a data per a celebrar l’acte de
conciliació entre les parts i, en el seu cas, judici oral.
7è. El 6 de març de 2012, la cap del Servei de Gestió de les Persones del Consell Insular de
Menorca demana informe jurídic sobre la reclamació presentada per la senyora A. F. M.
INFORME
1r. D’acord amb l’establert als articles 121 i 125 de la LRJPAC i a l’article 69 de la Llei
36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, el fet de que no s’hagi contestat
dintre del termini d’un mes a la reclamació prèvia fa que es pugui considerar que aquesta
reclamació ha estat desestimada per silenci. En qualsevol cas, d’acord amb l’establert a
l’article 42 LRJPAC, l’Administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els
procediments i a notificar-la sigui quina sigui la forma de la seva iniciació.
2n. A l’hora d’analitzar els fonaments de la reclamació presentada per la senyora A. F. M.
s’ha optat per anar descartant en primer lloc aquells arguments que es considera que no es
corresponen a la situació en concret.
Així, l’argument de la durada màxima del contracte per obra o servei determinat segons la
redacció actual de l’article 15.1 a) de l’ET s’ha de descartar perquè aquesta limitació fou
introduïda, en un primer moment, pel Reial decret-Llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures
urgents per a la reforma del mercat de treball, i, posteriorment, reiterada per la Llei 35/2010,
de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball. Del joc de les
disposicions transitòries primera d’ambdues normatives resulta que aquesta limitació no és
d’aplicació als contractes subscrits amb anterioritat al 18 de juny de 2010 (data d’entrada en
vigor del Reial decret-Llei 10/2010).
En el cas analitzat en aquest informe, el darrer contracte signat per la senyora A. F. M. amb
el Consell Insular de Menorca és de data 16 de maig de 2005.
3r. Tampoc es pot tenir en compte la manifestació feta per l’interessada sobre la referència
a la reincorporació del senyor J. P. C. en la seva plaça de majordom en el Decret de
Presidència núm. 359/2011, de 16 de desembre, que acorda l’acabament del contracte
laboral de la senyora F. M.
Sense entrar a valorar la conveniència o oportunitat d’incloure la referència a la
reincorporació del senyor P. C. en la seva plaça de majordom en el decret d’acomiadament
com a ordenança de la senyora F. M., resulta evident que la causa directe de
l’acomiadament de l’interessada no és la reincorporació del senyor P. C., sinó que és la
finalització de la restructuració del Servei de Majordomia en els centres de Maó i Ciutadella,

perquè es suposa que aquesta reestructuració era l’objecte del contracte laboral temporal
per obra i servei de la reclamant.
4t. Sobre la presumpció del caràcter indefinit dels contractes laborals en els què no consti
de forma clara i precisa la justificació de la seva temporalitat no hi ha res a afegir.
Únicament, es pot reconèixer que efectivament aquesta és la doctrina que ha marcat el
Tribunal Suprem.
El que ara ens interessa és establir si la temporalitat del contracte de la senyora F. M. està
degudament justificada i encaixa amb els requisits exigits per la normativa vigent.
5è. Pel que fa a les dues primeres argumentacions de la reclamant sobre la manca
d’autonomia i substantivitat pròpia de les funcions i de l’objecte del contracte signat el 16 de
maig de 2005, cal assenyalar que efectivament el contracte per obra o servei determinat té
per objecte l’execució d’una activitat (obra o servei) “amb autonomia i substantivat pròpies”
dintre de l’activitat de l’empresa, que té una durada limitada en el temps, encara que no es
conegui en principi l’abast exacte d’aquesta durada, sinó que depengui de l’acabament
d’aquella obra o servei objecte de contractació (article 15 de l’ET).
D’acord amb la regulació originaria, es tracta d’obres o serveis, d’activitats, que es poden
materialitzar en un resultat tangible o no, identificables en sí mateixes de forma objectiva i
no per la simple voluntat o declaració de les parts o del empresari.
Poden ser obres o serveis separats de l’activitat ordinària i normal de l’empresa, o formar
part d’aquesta activitat. En aquest darrer cas, les tasques objecte del contracte s’han de
poder individualitzar dintre de l’activitat habitual i permanent de l’empresa i ser limitades i
acotades en el temps encara que no es pugui precisar la data exacte d’acabament.
La contractació per obra i servei determinats per a la realització d’activitats ordinàries,
continuades i permanents de l’empresa constitueix un frau de llei que suposa la
consideració del contracte com a indefinit, a l’empresa privada (STS de 7 de juliol de 1997,
de 20 de gener de 1998 i de 21 de setembre de 1999) (article 15.3 de l’ET), i com a indefinit
no fix, a l’Administració publica (STS de 19 de maig de 1992, de 20 de gener de1998, de 27
de març de 2000 i de 14 de maig de 2008) (concepte que, fins i tot, ja ha estat recollit pel
legislador a l’article 11.2 de l’EBEP).
L’obra o servei contractat s’han d’especificar amb precisió en el contracte [article 2.2 a) del
Reial decret 2720/1998]. No es requereix únicament que l’obra o servei siguin de durada
incerta i amb autonomia i substantivitat pròpia dintre de l’activitat normal de l’empresa, sinó
també que “sea suficientemente especificada” (STS de 21 de setembre de 1999 i de 19 de
març de 2002).
El treballador contractat per obra o servei haurà d’estar assignat principalment a aquella
obra o servei, i únicament excepcionalment podrà realitzar tasques alienes a aquesta
activitat (STS de 10 de desembre de 1996, 30 de desembre de 1996 i de 21 de setembre de
1999). No es acceptable ni dedicar al treballador indistintament a unes o altres tasques, ni
deixar sense especificar l’activitat concreta que ha de realitzar realitzar (STS de 19 de març
de 2002).
En el supòsit analitzat en aquest informe ha quedat acreditat que la senyora A. F. M. va
formalitzar un contracte per obra o servei amb el Consell Insular de Menorca el 16 de maig

de 2005. L’esmentat contracte especifica que “el presente contrato se establece para
reestructurar el servicio de Mayordomía en los distintos centros de Maó y Ciutadella”.
Sembla difícilment defensable que les funcions que venia desenvolupant l’interessada es
puguin individualitzar i acotar dintre de l’activitat habitual i permanent del Consell Insular de
Menorca i, a més, no s’acaba d’entendre com un determinat servei – el de Majordomia, en el
nostre cas – es pugui trobar en procés de reestructuració durant més de sis anys i mig.
Aquests aspectes ens fan pensar que ens trobem davant d’un contracte laboral irregular
que pot ser considerat com a frau de llei.
CONCLUSIONS
PRIMERA. De la informació que consta a l’expedient es dedueix que ens trobem davant
d’una contractació laboral irregular que pot ser considerada en frau de llei, per la qual cosa, i
d’acord amb els articles 125 i 126 de la LRJPAC, es considera que s’hauria d’estimar la
reclamació prèvia presentada, en data 23 de gener de 2012, per la senyora A. F. M..
SEGONA. L’estimació de la declaració prèvia suposa, per aplicació de l’article 56 de l’ET i la
disposició transitòria cinquena del Reial decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral, declarar l’acomiadament de la senyora A. F. M.
com a improcedent i, o bé, readmetre a la treballadora (amb la corresponent modificació de
plantilla), o bé, abonar-li una indemnització de 45 dies per any treballat, fins a un màxim de
42 mensualitats. En ambdós supòsits s’hauran d’abonar els salaris de tramitació des de la
data de l’acomiadament.
Així mateix, s’haurà de compensar l’import de la indemnització que va percebre en el seu dia
la senyora A. F. M..
Aquest és el criteri de qui subscriu aquest informe, el qual es sotmet a qualsevol altre millor
fonament en Dret”.
Vist l’informe de la cap del Servei de Gestió de les Persones de data 27 de març de 2012;
Com a president del Consell Insular de Menorca, i en exercici de les competències
atribuïdes per l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, RESOLC:
PRIMER. Estimar la reclamació prèvia formulada, en data 23 de gener de 2012, per la
senyora A. F. M.
SEGON. Declarar l’acomiadament de la senyora A. F. M.com a improcedent i abonar
l’import de 19.450,78 euros que inclou la indemnització, a raó de 45 dies per any treballat,
salaris de tramitació i altres indemnitzacions que li corresponen.
TERCER. Descomptar de l'import de la indemnització la quantitat de 2.400,23 euros ja
abonada per aquest concepte en la nòmina de liquidació de 31/12/2011.
QUART. Donar-ne compte al Ple per a la seva ratificació en la propera sessió que tengui.
CINQUÈ. Notificar aquest decret a les persones interessades.

Sotmès el decret a votació, a la vista del seu resultat (8 vots a favor corresponents
als consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor
Alejandre Sintes, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada, senyora Herráiz
Águila, senyor Villalonga Bordes i senyora Baíllo Vadell i 5 abstencions
corresponents als 4 consellers del Grup Socialista, senyora Caules Ameller, senyora
Gomila Carretero, senyor Marquès Coll i senyora Petrus Melià i a la consellera del
Grup PSM Mès per Menorca, senyora Salord Ripoll), el president declara ratificat per
majoria el decret transcrit.
CINQUÈ. RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR DE TURISME NÚM.
15/2011
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis
Generals, en sessió extraordinària de 16 d'abril de 2012, que diu:
Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de turisme, que
diu:
Atès el procediment sancionador instruït a Costil SL, CIF B57022279, titular de l’establiment
d’allotjament hotel Victoria Playa, situat a l’avinguda Central s/núm., urbanització Sant
Tomàs, del terme municipal des Migjorn (Menorca), com a conseqüència de la reclamació
formulada pel senyor H. S. R. en data 27/08/2009 i núm. RE 15505, i l’acta d’infracció núm.
1722 i 1723, de data 21/10/2010, de conformitat amb els arts. 134 i concordants de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els arts. 13
i seg. del Decret 14/1994, de 10 de febrer, de la CAIB, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment a seguir en l’exercici de la potestat sancionadora;
Atès que, un cop s’inicià aquest procediment mitjançant Resolució del conseller executiu del
Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca núm. 2011/208 de data 18/05/2011
i notificat a la persona interessada en data 30/05/2012, s’han realitzat les proves i
actuacions que s’han considerat necessàries per aclarir els fets i determinar la
responsabilitat susceptible de sanció;
Atès que es va notificar la proposta instructora el dia 3/02/2012;
Atès que en data 20/02/2012 i núm. RE CIM 3594, s'han presentat, dins de termini i en
síntesi, les al·legacions següents:
PRIMERA.-És cert que el senyor S. va efectuar una reserva pel dia 22/08/09, d’una
habitació en l’hotel Victoria Playa i que finalment no se’l va podar allotjar, i se li va haver de
facilitar allotjament en un hotel de superior categoria a pocs metres i en la mateixa zona
turística.
Ara bé, aquest no és un cas de sobre contractació (overbooking) que la llei pretén
sancionar, sinó que la impossibilitat de complir amb la reserva va ser produït per
circumstàncies extraordinàries i no per una major venta d’habitacions disponibles.
SEGONA. La causa que va motivar no tenir cap habitació disponible (ja es manifesta en els
escrit registrats d’entrada els dies 16/07/10 i 15/06/11) va ser que una de les sortides

previstes per aquell dia no es va realitzar per indicacions mèdiques (la filla del Sr. D. tenia
una greu otitis que l’impedia viatjar en avió). Ateses les circumstàncies la direcció de l’hotel
va optar per reubicar la reserva del senyor S. S’adjunta escrit emès pel doctor P. A. que
certifica la realitat dels fets. El motiu de no haver-lo presentat en anterioritat es degut a que
es considerava que no hi havia necessitat d’acreditar-ho per aquest mitjà.
Ateses les circumstàncies excepcionals, el caràcter complicat de la situació i la mala salut
de la filleta, es va decidir no traslladar aquesta família a un altre hotel.
TERCER. Tal com es van produir els fets, es considera que aquests no poden ser tipificats
en l’art. 72.9 de la Llei general turística, ja que no preveu sancionar aquest tipus de
situacions. La llei pretén evitar la pràctica de la sobre contractació que deriva en una sobre
ocupació. Les reserves per el dia 22 d’agost de 2009 no superaven les habitacions
disponibles, sinó que no es va poder disposar d’una habitació que aquell dia havia d’haver
quedat lliure. Els fets no van ser motivats per una pràctica intencionada de l’empresa, sinó
que la sobre ocupació va ser causada perquè un client no va desallotjar aquell dia
l’habitació.
En el cas que es consideri que els fets han de ser objecte de sanció, les circumstàncies
al·legades justifiquen que sigui considerada una infracció de caràcter lleu, tipificada en l’art.
71.5 de la Llei: “Les deficiències en la presentació dels serveis exigible, segons la categoria
que posseeixin els establiments o el contracte signat amb l’usuari”, i que se sancioni com a
advertiment, o com a molt amb una multa econòmica de caràcter simbòlic (300€).
D’acord amb el que estableix l’art. 24 del Decret 231/1965, la imposició de les sancions
s’atendrà a la naturalesa de la infracció i als antecedents i perjudicis ocasionats. Els
perjudicis van ser nuls ja que se’ls va allotjar en un hotel de superior categoria en la mateixa
zona, i no existeixen antecedents d’infraccions imposades a Costil SL, explotadora del
Vicoria Playa.
QUARTA. Se sol·licita a la instructora que reconsideri la seva proposta i qualifiqui els fets en
la forma exposada, tot reiterant el següent:
a) No es donen les circumstàncies habituals d’un cas d’overbooking.
b) S’ha de tenir en compte la trajectòria de l’hotel Victoria Playa (compliment escrupulós de
la normativa, manca d’expedients sancionadors i grau de satisfacció dels clients.
c) La manca de perjudicis efectius pel denunciant. S’ha de valorar la alternativa oferta al
client i que en cap moment es va deixar desatès al client. El Decret 231/1965 estableix
que s’han de tenir en compte el usos i costums per determinar si s’han facilitat els
serveis contractats, i que és admès per les agències de viatges i pels clients, que en el
cas de situacions com les produïdes, se compensi amb atencions i compensacions, els
perjudicis que la situació pugui haver ocasionat als clients. Es va acompanyar en vehicle
al client a un hotel situat tan sols a uns 150 metros del contractat, pel mateix preu de la
seva tarifa, i de superior categoria
d) S’ha d’interpretar la norma en la forma menys perjudicial per l’administrat i considerar
que els fets es tipifiquen com una infracció lleu en l’art. 71.5 i no una greu de l’art. 72.9.
Finalment es demana l’arxivament de l’expedient en considerar que els fets no són
constitutius d’infracció i subsidiàriament que siguin considerats infracció lleu amb sanció
d’advertiment o en el seu cas multa de 300 €.
Atès que del conjunt de les proves practicades apareixen com a provats els fets següents:

1) En la proposta d’instrucció, i a la vista de l’acta d’infracció aixecada per la inspecció, la
documentació aportada per l’establiment i el reclamant, la instructora va reflectir el
següent:
- Que el senyor S. va contractar una habitació des del 22 al 24 d’agost de 2009 a l’hotel
Victoria Playa de la urbanització Sant Tomàs, tal i com consta en el document per ell aportat
(confirmació de reserva mitjançant booking.com del dia 21/06/09 o se li assigna un número
de reserva).
- Que durant les actuacions realitzades per la inspecció per tal d’atendre la reclamació que
el senyor S. va interposar, després de no poder passar l’estada a l’esmentat hotel, tal i com
havia contractat, i ser desviat a un altre establiment d’allotjament, es va aportar còpia de la
reserva del reclamant que va rebre l’hotel Victoria Playa el mateix dia 21 de juny des de
booking.com.
Efectivament, com reflecteix la inspectora en l’acta d’infracció, l’hotel Victoria Playa el dia 22
d’agost de 2009 tenia 32 entrades de clients, entre els qual no figurava el senyor Suárez
(segons document d’entrada d’habitacions de l’hotel d’aquell dia), i també tenia el mateix
nombre de sortides de clients, i per tant d’habitacions lliures per poder ocupar (32, segons
document de sortida d’habitacions de l’hotel d’aquell mateix dia). És la relació d’habitacions
ocupades de l’hotel de l’esmentat dia 22, on es constata que l’establiment tenia la totalitat
d’habitacions ocupades (les 266 que consten autoritzades en el registre insular d’empreses,
activitats i establiments turístics del Departament de Turisme del CIM). Aquest fet demostra
que l’hotel, encara i tenir una reserva del reclamant, no tenia la previsió de que aquest
ocupés cap habitació, ja que totes es trobaven ocupades per altres clients (encara que hi
havia habitacions que aquell dia es desocupaven, es tornaven a ocupar per nous clients).
El responsable de l’hotel va manifestar a la inspecció que el reclamant no va poder disposar
de la seva habitació ja que el client que havia de sortir va tenir un problema de salut i va
haver d’allargar l’estada a l’hotel, i que per això no s’havia reflectit en la relació la seva
arribada perquè ja tenien previst que el desviarien en un altre hotel, fet que en cap cas
queda provat ja que no s’aporta cap mitjà de prova fefaent que així ho demostri, sinó que
són meres manifestacions de part. Ara bé, sense perjudici de l’anterior, un fet així tampoc
justificaria un incompliment de contracte per part de l’empresa hotelera, ja que l’allargament
d’una estada a un establiment ha de ser sempre amb acord de les dues parts, i sempre que
hi hagi una disponibilitat de places. Si fos el cas la solució passaria per posar-se a disposició
del client (el que estava allotjat) per cercar-li un altre establiment on pogués allotjar-se, i no
que se li allargués allà la seva estada, en perjudici d’un altre client que n’havia contractada
una prèviament. Va seguir manifestant que se li va tramitar la seva estada en un altre hotel,
el Sol Élite Menorca, de la mateixa zona, de categoria superior i pel mateix preu.
La inspecció va efectuar visita a l’hotel Sol Élite Menorca on li van aportar: còpia del fax que
van rebre des de l’hotel Victoria Playa, el dia 22 de juliol, mateix dia de l’arribada del
reclamant (es tracta de la mateixa confirmació de reserva que booking.com havia passat el
mes de juny a l’hotel contractant), i on consta posat a mà “hab. 205”; còpia del document
“Relación de llegadas del hotel Sol Élite Menorca del dia 22.07.09”, on consta l’entrada dels
reclamants i el mateix número d’habitació assignada; així com un extracte de compte de
l’estada d’aquells en l’hotel per una quantia total de 230 euros.

Assenyalar que va ser l’hotel Victoria Playa el que juntament amb tota la documentació que
s’ha assenyalat més amunt, va adjuntar en aquest cas la factura de l’hotel Sol Menorca als
client Sr. S., la qual és del mateix import que l’extracte de compte lliurat per l’altre hotel.
2) Anàlisi de les al·legacions presentades a la proposta de resolució i de la documentació
adjunta.
Juntament amb les al·legacions presentades a la proposta instructora, la persona
interessada adjunta document original del Centro Médico Santo Tomás, de la urbanització
Sant Tomàs, signat pel Dr. P. A. Á. núm. col. --, NIF ---, en el qual es fa constar que en data
22 d’agost de 22009, i segons consta en el llibre de visites, la filleta A. J. de 5 anys d’edat,
nacionalitat britànica i allotjada a l’hotel Victoria Playa, va ser diagnosticada d’una Otitis
Aguda, i que des del punt de vista mèdic, es va aconsellar retardar el vol de tornada al seu
país d’origen a causa del risc de perforació del timpà que existia, i que per tant es va emetre
un certificat metge oficial (CMO) de no apta per al vol. Aquest document es signa el 15 de
febrer de 2012.
L’establiment finalment aporta un document fefaent que demostra que un client de l’hotel va
tenir problemes de salut en aquelles dates, en concret el dia 22 d’agost de 2009, dia en que
havia d’entrar el reclamant. Ara bé, i sense perjudici de la veracitat del certificat presentat,
ha de quedar provat que efectivament aquesta circumstància va ser la causa dels
desviament del client, tot considerant el que es dirà a continuació.
Vists els documents presentats per l’establiment, i que obren en l’expedient sancionador, es
desprèn el següent:
Com ja s’ha reflectit més amunt el reclamant senyor S. no consta en cap llistat de l’hotel, ni
en el d’entrades (arribades), i per suposat tampoc en el d’ocupació ja que aquest no va
estar allotjat finalment a n’aquest hotel. Ara bé, desprès de conèixer finalment, en aquest
moment del procediment, el nom del client que es va veure afectat pel problema de salut,
Sr. J. R. J., com consta en el certificat mèdic presentat (A. J.), s’ha comprovat el següent:
1. Que si bé és cert que aquesta persona apareix en la documentació de l’hotel, i per tant
queda provat que va ser client en aquelles dates, també ho és que consta tan sols en la
relació de sortides del dia 22 d’agost del 2009, dia en el que el client havia d’iniciar la
seva estada. En aquest llistat consten les següents dades: J. R. J., TTOO Thomson
Holidays, núm. d’habitació 230, dia d’entrada el 8/08/2009, i hora de sortida les 10:25h.
2. En la relació d’ocupació d’aquell mateix dia (22/08) no apareix ocupant cap habitació
aquell client, sinó que consta en l’habitació núm. 230 la senyora S. G., també amb el
TTOO Thomson Holidays, dia d’arribada el 22/08/09 i de sortida el 29/08/09. Aquesta
informació coincideix també amb la que consta en la relació d’entrades, ja que una de
les 32 habitacions que aquell dia van tenir entrada, era la 230 i a nom de la Sra. G.. Cal
assenyalar que com ja s’havia argumentat més amunt, les 32 entrades es van realitzar
perquè hi va haver unes altres 32 sortides (entre elles la del Sr. J. R. J.).
Per tant, i a la vista de les circumstàncies que es reflecteixen a la documentació, relativa a
les reserves i ocupació de l’hotel en la data en que el reclamant havia d’allotjar-se, i que la
documentació reflecteix la realitat de la situació ja que és a data passada, es a dir que no es
basa ni en previsions ni en llistats provisionals, no queda provat que la causa del
desviament del Sr. S. fos l’allargament de l’estada d’un client, en aquest cas del Sr. J. R. J.

En conclusió de tot el que s’ha exposat, encara que l’hotel Victoria Playa no va reflectir en la
relació corresponent l’arribada del senyor S., quan aquest havia de constar (ja que havia
contractat la seva estada a l’hotel i havia d’arribar aquell dia), queda provat que l’hotel no va
poder atendre la seva reserva ja que no comptava amb més habitacions disponibles per
ocupar aquell dia, havia reservat més habitacions de les realment disponibles (al menys pel
que fa al reclamant), fet que va produir una sobreocupació. Com a conseqüència de
l’anterior, els clients no van poder passar allà la seva estada i van haver de ser desviats en
un altre hotel (ni es va preveure la seva entrada, ni se’ls va assignar prèviament una
habitació, sinó que es va cercar una altra alternativa d’allotjament), incomplint el que s’havia
contractat mitjançant reserva confirmada, per no facilitar-los allotjament a l’hotel Victoria
Playa. Aquesta acció està tipificada com una infracció greu en l'article 72.9 de la Llei 2/1999,
de 24 de març, general turística de les Illes Balears.
Finalment cal indicar que no escau una tipificació diferent a l’assenyalada, ja que
efectivament és la corresponent a la conducta infractora, i per tant no es pot prendre en
consideració un canvi de la qualificació de la infracció comesa, tal i com pretén la persona
interessada en les seves al·legacions.
Atès que les al·legacions presentades per les persones interessades no desvirtuen els fets
que es consideren provats;
Atès que de les investigacions efectuades es desprèn la veracitat dels fets imputats, i que
no s’han desvirtuat els fets continguts a l’acta d’infracció;
Considerant que en el present supòsit no es donen circumstàncies que en modifiquin la
responsabilitat;
Considerant que l'art. 72.9 de la Llei 2/99, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears, tipifica la infracció com a GREU, infracció que, de conformitat amb l’art.75 haurà de
ser sancionada amb multa entre 3.005,07 i 30.050,61 €, a més de la sanció accessòria que,
si escau, determina l’art. 74 en relació amb l’art. 75.6 de l’esmentada llei;
Considerant que és responsable de la infracció Costil SL, CIF B57022279, en la seva
condició de titular de l’establiment d’allotjament hotel Victoria Playa, situat a la urbanització
Sant Tomàs, avinguda Central s/n, del terme municipal des Migjorn Gran (Menorca);
Atès el que estableix l’article 70.3 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en ordre a la determinació de les competències
pròpies dels consells insulars, en matèria de turisme;
Atès que d’acord amb el Decret de Presidència del Consell Insular número 102/2011, de 4
de juliol (BOIB núm. 105, de 9 de juliol), en relació amb el Decret de Presidència núm.
87/2011, de 27 de juny (BOIB núm. 99, de 30 de juny), i del Decret de Presidència núm.
88/2011 (BOIB núm. 99 de 30 de juny), correspon al titular del Departament de Turisme la
competència per iniciar els expedients sancionadors i per resoldre els expedients relatius a
aquelles infraccions tipificades per la normativa sectorial aplicables com a greus i lleus,
excepte que estiguin atribuïdes per llei a altres òrgans. Atès que, d’acord amb l’establert a
l’article 76.1 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears, les
infraccions greus o molt greus seran imposades pel Ple de la corporació a proposta del
conseller executiu competent en matèria de turisme;

Vist el que preveuen l’art. 75 de la Llei 2/99, de 24 de març, general turística de les illes
Balears, així com l'art. 134 i seg. LRJPAC, i els art. 15, 16 i seg. del Decret 14/94, de 10 de
febrer, de la CAIB;
Com a Consellera Executiva del Departament de turisme, i en exercici de les atribucions que
em confereix la legislació vigent, PROPÒS:
Imposar a COSTIL SL, amb CIF B57022279, titular de l’establiment d’allotjament hotel
VICTORIA PLAYA, situat a la urbanització Sant Tomàs, avinguda Central s/n, del terme
municipal des Migjorn Gran (Menorca), la sanció administrativa de multa per import de tres
mil cinc euros amb set cèntims (3.005,07 €) com a conseqüència de la infracció greu
tipificada en l’art. 72.9 de la Llei 2/1999 (desviament de clients amb reserva confirmada a un
altre establiment per sobreocupació).
La Comissió, per majoria (4 vots a favor corresponents als consellers del Grup Popular,
senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor Alejandre Sintes i senyor Villalonga
Bordes, i 3 abstencions corresponents als dos consellers del Grup Socialista, senyora
Caules Ameller i senyor Marquès Coll, i a la consellera del Grup PSM Més per Menorca,
senyora Salord Ripoll), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta
transcrita més amunt.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (8 vots a favor
corresponents als consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons
Faner, senyor Alejandre Sintes, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada,
senyora Herráiz Águila, senyor Villalonga Bordes i senyora Baíllo Vadell i 5
abstencions corresponents als 4 consellers del Grup Socialista, senyora Caules
Ameller, senyora Gomila Carretero, senyor Marquès Coll i senyora Petrus Melià i a
la consellera del Grup PSM Mès per Menorca, senyora Salord Ripoll), el president
declara aprovat per majoria l'acord següent:
Imposar a COSTIL SL, amb CIF B57022279, titular de l’establiment d’allotjament
hotel VICTORIA PLAYA, situat a la urbanització Sant Tomàs, avinguda Central s/n,
del terme municipal des Migjorn Gran (Menorca), la sanció administrativa de multa
per import de tres mil cinc euros amb set cèntims (3.005,07 €) com a conseqüència
de la infracció greu tipificada en l’art. 72.9 de la Llei 2/1999 (desviament de clients
amb reserva confirmada a un altre establiment per sobreocupació).
SISÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP SOCIALISTA AMB L'OBJECTIU DE
MANTENIR EL SUPORT ECONÒMIC AL CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA
SILVESTRE DE MENORCA
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis
Generals, en sessió extraordinària de 16 d'abril de 2012, que diu:
Es dóna compte de la proposta presentada pel Grup Socialista (RE núm. 7344,
d'11.4.2012), que diu:

El GOB-Menorca va iniciar tasques de recuperació de fauna el 1987, però no va ser fins
l’any 1998 que va poder inaugurar unes instal·lacions permanents a les pedreres de
s’Hostal, a Ciutadella, amb l’ajut del Programa Leader II.
Atès que és l’únic centre a Menorca que compleix aquesta funció de recuperació de fauna;
Atès que el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre té la finalitat de contribuir al
manteniment de la biodiversitat zoològica de Menorca mitjançant l'assistència a la fauna
silvestre accidentada o en perill i, paral·lelament, desenvolupar una tasca educativa, de
conscienciació i sensibilització sobre aquest tema a diferents tipus de públic;
Atès que el Centre funciona bàsicament amb equips de voluntaris, la qual cosa el fan més
rendible i menys costós que la majoria dels altres centres existents a les illes Balears que
compleixen aquesta funció;
Ateses les continuades tasques i activitats d’educació ambiental i sensibilització que es
porten a terme, entre les quals podem destacar les visites d’escolars i els camps
d’aprenentatge amb voluntaris que fan tasques de manteniment i maneig dels animals
ingressats;
Atès que el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre es finança a partir d’ajudes
institucionals i d’aportacions de la mateixa entitat titular;
Atès que fins el 2011 la Conselleria de Medi Ambient hi feia aportacions anuals, dins la
partida pressupostària destinada a la protecció de la fauna silvestre, que és competència
seva, i destinava una part del total de la partida a la nostra illa, que era l’aportació anual que
permetia, junt amb els recursos propis de l'entitat, el funcionament del centre;
Atès que la Conselleria no ha fet efectiva la partida prevista del 2011,18.000 €, la qual cosa
ha provocat que s’hagués de rescindir el contracte de l’únic treballador del centre i que
actualment només hi treballin els voluntaris;
Atès que la Conselleria de Medi Ambient té previst destinar en els pressupostos del 2012
una partida de 378.000 € a l’atenció a la fauna en l'àmbit autonòmic i no entenem per què
només es destinen a Mallorca i Eivissa i s’ha exclòs Menorca, la qual cosa consideram una
discriminació vers la nostra illa;
Atès que entenem que l’atenció a la fauna silvestre és una obligació de l'Administració i, en
el cas de Menorca, un deure que emana de la pròpia concepció de l’illa com a reserva de
biosfera;
Atès que la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient i Territori continua sent l'única
administració competent pel que fa a les mesures d’atenció a la fauna silvestre;
Per tot l’exposat, el Grup Socialista del Consell Insular de Menorca proposa que el Ple
aprovi la següent proposta d’acord:
PRIMER. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a fer efectiu l'ajut corresponent al 2011, de
18.000 €, destinat a contribuir al manteniment de l’únic centre de recuperació de fauna
silvestre de Menorca, gestionat pel GOB.

SEGON. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a destinar un 7% de la partida del
pressupost del 2012 corresponent a l’atenció a la fauna en l'àmbit autonòmic, uns 26.000 €,
a contribuir al manteniment de l’únic centre de recuperació de fauna silvestre de Menorca,
gestionat pel GOB.
TERCER. El Ple del Consell Insular de Menorca reconeix la tasca important que es fa amb
el Projecte de recuperació de fauna silvestre, i la valora com una actuació coherent amb els
objectius de Menorca reserva de biosfera, a la vegada que agraeix la tasca que porten a
terme els equips de voluntariat.
La Comissió, per majoria (3 vots a favor corresponents als dos consellers del Grup
Socialista, senyora Caules Ameller i senyor Marquès Coll, i a la consellera del Grup PSM
Més per Menorca, senyora Salord Ripoll ,i 4 abstencions corresponents als consellers del
Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor Alejandre Sintes i senyor
Villalonga Bordes), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita
més amunt.

A continuació, tenint el compte les manifestacions dutes a termes pels diferents
grups polítics durant el debat d’aquest assumpte, el president assenyala que es
sotmetran a votació per separat el punts de la proposta presentada, obtenint-se el
següent resultat:
- Apartats 1 i 2: Es rebutgen per majoria (8 vots en contra corresponents als
consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor
Alejandre Sintes, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada, senyora Herráiz
Águila, senyor Villalonga Bordes i senyora Baíllo Vadell i 5 vots a favor
corresponents als 4 consellers del Grup Socialista, senyora Caules Ameller, senyora
Gomila Carretero, senyor Marquès Coll i senyora Petrus Melià i a la consellera del
Grup PSM Mès per Menorca, senyora Salord Ripoll)
- Apartat 3: S'aprova per unanimitat (13 vots a favor, corresponents als 8 consellers
del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor Alejandre
Sintes, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada, senyora Herráiz Águila,
senyor Villalonga Bordes i senyora Baíllo Vadell, als 4 consellers del Grup Socialista,
senyora Caules Ameller, senyora Gomila Carretero, senyor Marquès Coll i senyora
Petrus Melià i a la consellera del Grup PSM Mès per Menorca, senyora Salord
Ripoll)
Consegüentment, el president declara adoptat per unanimitat dels tretze membres
presents, el següent acord:
ÚNIC. El Ple del Consell Insular de Menorca reconeix la tasca important que es fa
amb el Projecte de recuperació de fauna silvestre, i la valora com una actuació
coherent amb els objectius de Menorca reserva de biosfera, a la vegada que agraeix
la tasca que porten a terme els equips de voluntariat.

En el debat previ a la votació es produeixen, en síntesi, les intervencions següents:
La senyora Caules dóna compte de la proposta d’acord amb l’objectiu de mantenir el suport
econòmic al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, i la defensa en els
mateixos termes en què consta per escrit.
La senyora Salord anuncia que el PSM Més per Menorca donarà suport a la proposta ja que
consideren que és totalment justa. Diu que el Centre, des de fa molts anys, duu a terme una
tasca molt important en dos sentits: l’assistència a la fauna silvestre accidentada o en perill i
la tasca educativa i de conscienciació, i per fer-ho, en aquests moments, només compta
amb un equip de voluntaris. D’altra banda, manifesta que açò és un exemple més de la
discriminació que pateix Menorca par part del Govern balear davant la passivitat del Consell
Insular, ja que el Govern del Partit Popular paga els centres de Mallorca i d’Eivissa però no
el de Menorca. Diu que han pogut llegir que des del Consell Insular es va informar que no
s’aportava res al GOB perquè no és competència del Consell; però afirma que totes les
administracions assumeixen competències que no els són pròpies, per tant només és
qüestió de voluntat. Pensa que el mínim que poden demanar a aquest equip de govern és
que defensi els interessos de Menorca davant el Govern balear, i per açò reitera que donarà
suport a la proposta i espera que l’equip de govern compleixi amb les obligacions que tenen
com a govern de Menorca.
El senyor Villalonga manifesta que estan d’acord amb la feina que fa el GOB; però remarca
que les competències són del Govern balear, concretament de la Conselleria de Medi
Ambient, i recorda que l’any 2004 es va crear el COFIP, integrat per la Conselleria de Medi
Ambient i Natura Parc, per dur a terme les tasques de recuperació de fauna silvestre en tot
l’àmbit autonòmic. Referent a la proposta en concret, diu que hi ha alguna cosa que no és
del tot correcta, ja que el centre d’Eivissa no forma part del COFIP sinó que depèn de
l’Ajuntament d’Eivissa i es finança mitjançant tots els ajuntaments de l’illa; mentre que
Formentera si que rep una quantitat per conveni amb el Govern balear. A continuació,
assenyala que estan d’acord amb el punt tercer de la proposta; però pel que fa al punt
primer, diu que l’exercici 2011 ja està tancat i no els consta que s’hagi signat cap conveni
amb el Govern balear. I en relació amb el segon punt, llegeix l’acta de dia 1 de juny de 2008
i el debat d’integració del GOB en el COFIP, on va quedar reflectit que el finançament que
obtengui el GOB-Menorca quedava integrat en el pressupost del COFIP i que es
respectarien altres aportacions destinades al GOB-Menorca; per tant, considera que ara no
poden demanar el contrari del que van fer.
La senyora Caules dóna les gràcies a la senyora Salord pel seu suport i, a continuació, diu
que no entén la resposta del conseller, ja que ha donat moltes voltes per dir que no
demanaran res al Govern balear. Tot seguit llegeix unes declaracions de l’any 2004 del
conseller Jaume Font, del Partit Popular, que deia que el centre de Mallorca seria el cap i
casa de recuperació d’animals salvatges de les Balears, però que la Conselleria també
preveia tenir ambulatoris a les altres illes i que, en el cas de Menorca, se signaria un
conveni amb l’agrupació GOB-Menorca. Continua dient que el conveni es va signar el mes
d’agost de 2009 i el novembre del 2010 és va firmar amb el COFIP. Admet que és cert que
el 2011 no es va signar el conveni corresponent, només s’havia emparaulat; però també és
cert que a partir del mes maig de 2011 la responsabilitat ja era del nou equip de govern.
Afirma que el Consell ha d’exercir el lideratge que li pertoca i defensar els interessos de
l’illa, i considera que és del tot lícit instar el Govern de les Illes Balears per tal que assumeixi
les competències que té. Finalment, diu que hi ha ajuntaments, concretament el de Maó,

que ja han demanat a la Conselleria de Medi Ambient que facin efectiu el conveni de
col·laboració i que es destini una part de la partida de la Conselleria al GOB.
La senyora Salord diu que està convençuda que no demanen res que no haguessin
demanat abans, ja que demanar un set per cent d’una partida per a Menorca és de justícia.
Assegura que el problema és que l’actual Govern balear ha decidit no exercir determinades
competències i el Govern de Menorca ha decidit no reclamar res; per tant, hi ha un buit.
D’altra banda, li agradaria que el conseller explicàs com pensa suplir la feina que fa el GOB.
Finalment, lamenta la intervenció del conseller, ja que d'ella es desprèn que, una vegada
més, han decidit tirar la tovallola davant el Govern balear i no assumir la responsabilitat que
tenen de defensar els interessos de Menorca.
El senyor Villalonga diu que del que faran i del suport que donarà el Consell de Menorca al
Centre de Recuperació no n’han parlat; sinó que estan parlant d’una proposta d’acord que
presenta el Grup Socialista. Tot i així, assegura que el Consell de Menorca continuarà
donant suport a aquesta iniciativa, i que en tot cas pactaran aquest suport amb el GOB.
Reitera que la competència és del Govern de les Illes Balears, que fa possible que açò es
mantengui, i demana què és el que vol l’oposició: un centre de recuperació de fauna
silvestre o donar una subvenció al GOB i que facin el que vulguin. Referent als convenis, els
recorda que l'equip de govern anterior els va deixar signat; per tant, demana que no facin
demagògia. I, per acabar, afirma que si el GOB s’hagués integrat dins el COFIP avui no
tindrien aquest debat

Durant el debat d’aquest punt un grup de manifestants entra en la sala de plens i de manera
silenciosa es col·loca al pati de butaques desplegant un cartell amb el següent text:
<<Huguet dimi$$ió>>. El senyor president els demana que s’abstenguin de fer
manifestacions del tenor de les contingudes al cartell. Després d’uns cinc minuts els
manifestants abandonen la sala. Dels fets anteriors se’n deixa constància en acta a petició
expressa del conseller senyor Huguet Sintes.

SETÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP SOCIALISTA AMB L'OBJECTIU
D'IMPULSAR LA INTEGRACIÓ EFECTIVA DELS TRES SUBSISTEMES DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL A FI DE DONAR UNA RESPOSTA MÉS EFECTIVA
A LES NECESSITATS I DEMANDES DE FORMACIÓ A MENORCA
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis
Generals, en sessió extraordinària de 16 d'abril de 2012, que diu:
Es dóna compte de la proposta presentada pel Grup Socialista (RE núm. 7347,
d'11.4.2012), que diu:
Atès que el Consell de Formació Professional és l’òrgan de caràcter interinstitucional i de
participació social respecte a tota la formació professional de les Illes Balears i una de les
seves funcions és promoure programes i mesures que facilitin a tots els ciutadans i a totes
les ciutadanes de les Illes Balears l’accés a la formació professional;
Atès que el Consell General del Servei Públic d’Ocupació de les Illes Balears té entre les
seves funcions elaborar els criteris i plans d’actuació del Servei.

Atès que la Consellera de Serveis Generals i Formació del CIM participa en aquests òrgans
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, concretament en el Ple del Consell
General de SOIB i en el Ple del Consell de Formació Professional;
Atès que consideram de cabdal importància que Menorca tengui veu en les decisions que
afecten la formació i que es canalitzin les demandes que hi ha en l’àmbit de formació i
ocupació;
Atès que Menorca necessita incrementar la seva oferta formativa i només ho aconseguirem
si tenim una presència activa i reivindicativa en els òrgans consultius, de participació i de
decisió de la nostra Comunitat Autònoma;
Atès que s’ha d’avançar en el desplegament integrat de la formació professional ,que és
una eina clau per re qualificar i reinserir en el mercat laboral gent jove que va sortir molt
prest del sistema escolar i que ara té moltes dificultats per accedir a un món laboral en què
les empreses cerquen, cada vegada més, persones qualificades;
Atès que tots els indicadors i l'índex d’atur confirmen que les persones sense qualificació
professional són el col·lectiu que més pateix els efectes de la crisi econòmica i l’atur;
Atès que la formació professional integrada implica la unió dels sistemes reglat, continu i
ocupacional i això implica afavorir, per un costat, l’actualització i formació continuada dels
treballadors en actiu i l’obtenció de certificats de professionalitat a la gent que desitgi una
formació en un àmbit concret o un conjunt de mòduls, en el cas de les agrupacions
modulars, i d’aquesta manera s’afavoreix que cada persona elabori el seu itinerari formatiu
personalitzat, element clau en les directrius europees sobre polítiques actives d’ocupació;
Atès que l'oferta formativa ha d’estar en constant procés d’anàlisi i revisió, a fi d’adaptar-la a
les necessitats del teixit productiu i econòmic de cada illa;
Atès que el moment de canvi social i econòmic que vivim fa més necessari que mai afavorir
l’accés a la formació permanent al llarg de tota la vida;
Atès que la formació té un caràcter compensador de desigualtats i permet oferir noves i
millors oportunitats laborals;
Atès que és important la presència activa de Menorca en les decisions que es prenguin
respecte a aquests temes;
Per tot l’exposat, el Grup Socialista del Consell Insular de Menorca proposa que el Ple
aprovi la següent proposta d’acord:
PRIMER. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la consellera de Serveis Generals i
Formació a traslladar al Ple del Consell General de SOIB i al Ple del Consell de Formació
Professional les demandes que hi ha en l’àmbit de formació i ocupació a la nostra illa.
SEGON. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la consellera de Serveis Generals i
Formació a traslladar al Ple del Consell General de SOIB i al Ple del Consell de Formació
Professional la necessitat d’impulsar la integració efectiva dels tres subsistemes de formació
perquè això augmentarà la quantitat i qualitat de la formació a la nostra illa.

La Comissió, per majoria (3 vots a favor corresponents als dos consellers del Grup
Socialista, senyora Caules Ameller i senyor Marquès Coll, i a la consellera del Grup PSM
Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, i 4 abstencions corresponents als consellers del
Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor Alejandre Sintes i senyor
Villalonga Bordes), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita
més amunt.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (13 vots a favor,
corresponents als 8 consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons
Faner, senyor Alejandre Sintes, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada,
senyora Herráiz Águila, senyor Villalonga Bordes i senyora Baíllo Vadell, als 4
consellers del Grup Socialista, senyora Caules Ameller, senyora Gomila Carretero,
senyor Marquès Coll i senyora Petrus Melià i a la consellera del Grup PSM Mès per
Menorca, senyora Salord Ripoll), el president declara aprovat per unanimitat l'acord
següent:
PRIMER. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la consellera de Serveis
Generals i Formació a traslladar al Ple del Consell General de SOIB i al Ple del
Consell de Formació Professional les demandes que hi ha en l’àmbit de formació i
ocupació a la nostra illa.
SEGON. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la consellera de Serveis
Generals i Formació a traslladar al Ple del Consell General de SOIB i al Ple del
Consell de Formació Professional la necessitat d’impulsar la integració efectiva dels
tres subsistemes de formació perquè això augmentarà la quantitat i qualitat de la
formació a la nostra illa.
VUITÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP PSM MÉS PER MENORCA SOBRE
TITULARITAT I GESTIÓ DEL PORT DE MAÓ
Per unanimitat dels 13 membres presents, s'acorda, deixar l'assumpte sobre la
mesa, a l'objecte de consensuar una proposta amb tots els grups per ser tractada en
un proper Ple.
NOVÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE CERTIFICATS
DE RESIDENT PER AL TRANSPORT AERI I MARÍTIM
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis
Generals, en sessió extraordinària de 16 d'abril de 2012, que diu:
Es dóna compte de la proposta presentada pel Grup Socialista (RE núm. 7380,
d'11.4.2012), que diu:
Atès, el "REAL DECRETO 1340/2007, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 1316/2001,de 30 de noviembre, por el que se regula la bonificación en las tarifas de
los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo, para los residentes en las

Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y
Melilla”;
Atès, el que disposa l'RD 134/2007: "3. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 3, y se
añade un nuevo apartado 4, quedando redactados del siguiente modo:
1. A los efectos de este real decreto, el documento acreditativo de la residencia para los
ciudadanos españoles será el documento nacional de identidad, y para los españoles
menores de 14 años que no dispongan de dicho documento, el certificado del ayuntamiento
en el que residan.
Para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea o de los demás Estados
firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, el documento
acreditativo será el certificado de registro expedido por el Registro Central de Extranjeros,
que deberá en todo caso acompañarse del documento nacional de identidad o pasaporte en
vigor.
Estos documentos sólo serán eficaces a los efectos de acreditación de la residencia,
cuando estén en vigor y en ellos conste expresamente el domicilio de residencia que da
derecho a la bonificación.
2. Si en el documento nacional de identidad acreditativo de la residencia para los
ciudadanos
españoles no consta el domicilio que da derecho a la bonificación, éste deberá presentarse
acompañado de un certificado expedido por el ayuntamiento en el que los interesados
tengan su residencia, que contenga los datos indicados en el anexo I y ajustado, en su
caso, al modelo oficial de dicho ayuntamiento donde deberán llevar el oportuno registro de
los mismos, a efectos de control y comprobación.
Dichos certificados, a los efectos previstos en este apartado, tendrán una validez de seis
meses a partir de la fecha de expedición.
Los interesados podrán presentar copias auténticas de los certificados a que se refiere este
artículo 3, que se obtendrán de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 772/1999, de
7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y
devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.";
Atèsa, l'agilitat i comoditat que va representar aquesta modificació per a les persones que
viatgen, davant els entrebancs i costos afegits que comportava amb caràcter general la
presentació del certificat de resident;
Atès el projecte de Pressupostos General de l'Estat de 2012, que preveuen:
“Asimismo, se prevé establecer medidas para garantizar una mayor eficiencia y control del
gasto público que no menoscaben la equidad del sistema, así la exigencia como requisito de
acreditación de residencia del certificado de empadronamiento en vigor, y desarrollar
criterios adicionales que permitan mejorar la acreditación de la residencia efectiva de forma
que se combatan los fraudes de acreditación del domicilio habitual";
Per tot açò, i atès que:
a) Aquesta mesura prevista en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat ha causat
preocupació i motiu de rebuig a la ciutadania de Menorca;

b) L'honestedat de les persones de Menorca a l'hora d'acreditar la residència per acollir-se a
les bonificacions en el transport regular aèri i marítim no es pot posar en dubte;
Per tot l’exposat, el Grup Socialista del Consell Insular de Menorca proposa que el Ple
aprovi la següent proposta d’acord:
El Ple del Consell Insular de Menorca:
1. Insta el Ministeri de Foment a mantenir el sistema previst en l'RD 1340/2007, que entre
altres aspectes considera el DNI com a document que acredita la residència.
2. El Consell Insular de Menorca, en el cas que no s'aconsegueixi mantenir el sistema actual
d'acreditació de la residència promourà, d'acord amb els ajuntaments, la creació d'un
aplicatiu informàtic que permeti aconseguir el certificat de resident de forma ràpida i
gratuïta.
La Comissió, per majoria (3 vots a favor corresponents als dos consellers del Grup
Socialista, senyora Caules Ameller i senyor Marquès Coll, i a la consellera del Grup PSM
Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, i 4 abstencions corresponents als consellers del
Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor Alejandre Sintes i senyor
Villalonga Bordes), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita
més amunt.

El senyor Marquès Coll manifesta que retira el punt 2on d'aquesta proposta, atès
que té constància que el CIM ja té en marxa els aplicatius informàtics a que fa
referència aquest punt.
En conseqüència se sotmet a votació només el punt 1er de la proposta que es
rebutja per majoria, amb el resultat següent, 5 vots a favor corresponents als 4
consellers del Grup Socialista, senyora Caules Ameller, senyora Gomila Carretero,
senyor Marquès Coll i senyora Petrus Melià i a la consellera del Grup PSM Mès per
Menorca, senyora Salord Ripoll i 8 vots en contra corresponents als consellers del
Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor Alejandre Sintes,
senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada, senyora Herráiz Águila, senyor
Villalonga Bordes i senyora Baíllo Vadell.
En el debat previ a la votació es produeixen, en síntesi, les intervencions següents:
El senyor Marquès dóna compte de la proposta sobre certificats de resident per al transport
aeri i marítim i la defensa en els mateixos termes en què consta per escrit. Afegeix que no
poden compartir les mesures que es volen prendre davant els possibles fraus perquè
tindran una incidència massa gran sobre els ciutadans. Diu que els possibles fraus no els
fan els ciutadans de a peu, sinó que són le tramoies fraudulentes que fan algunes
companyies; per tant, considera que la bossa de frau s’ha de combatre allà on es produeix.
Per acabar, diu que manté el primer punt de la proposta; però retira el segon punt, que fa
referència a l’aplicatiu informàtic, perquè han pogut constatar que és un servei que ja està
habilitat, tot i que l'accés hauria de ser més àgil.
La senyora Salord, en primer terme, anuncia que el vot serà favorable, ja que creu que
tornar a demanar certificats de resident és fer una passa enrere. Pensa que no es pot fer

pagar als usuaris pels abusos comesos per altres, i si s’ha d’establir un sistema de control
més estricte sobre les companyies per evitar fraus, que és faci, però sense incomodar els
passatgers. En qualsevol cas, diu que si no és possible redreçar aquesta situació almanco
s’han d’evitar les molèsties als usuaris i facilitar l’expedició de certificats de resident.
El senyor Alejandre explica que es tracta d’un projecte en tràmit parlamentari que s'inicia
demà i que intenta definir eficiència i control. El projecte del Govern parla de desenvolupar
criteris addicionals que permetin millorar l’acreditació dels passatgers a fi de combatre els
fraus, i diu que mantenir el sistema únic del DNI, previst en el Reial decret 1340/2007, d'11
de octubre, no serveix per dur a terme la política de control i contenció de la despesa que
desplega el Govern. Així mateix, assegura que Menorca està molt interessada que aquesta
gestió funcioni bé i, com ja ha dit el senyor Marquès, el Consell Insular de Menorca ja ha
desplegat una política d'integració de dades de l’Institut Nacional d’Estadística sobre la qual
Silme està fent pràctiques. Afegeix que el Govern balear, dia 11 d’abril, ja va enviar al
Govern central una recopilació de les consultes fetes a la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies, a les mateixes aerolínies i a les comunitats autònomes afectades. Per acabar
diu que, atès que es retira el segon punt de la proposta i que és molt difícil donar suport al
primer punt, tot i que comparteixen la preocupació que manifesta l’oposició, no donaran
suport a aquest punt de la proposta.
El senyor Marquès diu que el DNI acredita qui és la persona que viatja, i a partir d’aquí el
sistema hauria de poder constatar que la residència indicada és certa. Comparteixen els
objectius del Ministeri de combatre el frau, ja que perjudica la ciutadania i comporta un mal
ús dels recursos. D’altra banda, diu que la secretària general de Transports i la mateixa
ministra han anunciat que en el futur posaran mà al sistema per reconduir aquesta bossa de
frau que s’ha detectat, amb la possibilitat que la Fiscalia intervengui en les tarifes més altes
del passatge; però d’entrada el que fan és complicar la vida als ciutadans. Explica que el
sentit de la proposta d’acord és que el Consell Insular acrediti i traslladi al Ministeri que no
troben justificat haver de tornar a fer ús d’un document administratiu, sinó que ho hauria de
resoldre la pròpia administració creuant totes les bases de dades, tot i que hi pot haver
punts de complicació com és la reserva de dades personals. Per acabar, afirma que no
interessa, pel que fa al transport, complicar més les coses del que ja hi estan.
El senyor Alejandre manifesta que està d’acord amb el senyor Marquès, però diu que
emprar només el DNI per acreditar la residència és el que ha donat peu al sobrecost que té
actualment el Ministeri de Foment i, a la llarga, açò perjudica Menorca. D’altra banda,
assenyala que aquest tema ultrapassa les competències del Consell Insular i es debatrà en
el Parlament. Per acabar, diu que es manté en la seva postura i no descarta que en
pròximes compareixences pugui donar més explicacions.

DESÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP PSM MÉS PER MENORCA AMB
RELACIÓ ALS AJUTS A LES REVISTES LOCALS PER PROMOCIONAR LA
LLENGUA CATALANA
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Cultura, Benestar Social i
Esports, en sessió extraordinària de 16 d'abril de 2012, que diu:
Es dóna compte de la proposta presentada pel Grup PSM Més per Menorca (RE núm. 6467,
de 27.3.2012), que diu:

Atès que el programa 3341 de Política Lingüística, inclòs en el Pressupost del Consell
Insular de Menorca de l'exercici 2012, preveu una partida (4890052) de "Promoció de la
llengua catalana a les revistes locals", dotada amb 5.250 €, partida que s'ha vist reduïda en
un 50% respecte al Pressupost del Consell Insular de Menorca de l'any 2011;
Atès que segons marca el preàmbul de l'Estatut de les Illes Balears: "la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de
la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat". I
que, en l'article 4, sobre "la llengua pròpia", en el punt 3 s'afirma: "les institucions de la Illes
Balears garantiran l'ús normal i oficial dels dos idiomes i prendran les mesures necessàries
per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat
plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears";
Atès que la funció que fan les revistes locals pel que fa a la normalització lingüística de la
llengua catalana és importantíssima, ja que, a Menorca, la llengua de la premsa escrita és,
majoritàriament, la castellana, i que, per tant, és evident que la premsa local és fonamental
a l'hora de difondre la cultura pròpia i la llengua pròpia;
Atès que les persones que treballen a la premsa local ho fan, en la majoria dels casos,
sense cobrar o rebent una petita gratificació, fet que no impedeix que tenguin moltes
dificultats per assumir els costos de l'edició i, principalment, de la impressió, i que aquest fet
fa que l'ajut que la premsa local rep per part del Consell Insular de Menorca sigui
fonamental per a la seva pervivència;
Atès que el Departament de Cultura del CIM ha informat als interessats que enguany no
sortiria la convocatòria d'ajuts del Consell a les revistes locals en català;
Per tot això, la portaveu del PSM Més per Menorca, proposa que s'aprovi la proposta
d'acord següent:
El Ple del Consell Insular de Menorca acorda instar el Consell Executiu a dur a terme la
convocatòria d'ajuts a les revistes locals en català i executar, així, la partida 4890052 de
"Promoció de la llengua catalana a les revistes locals", dotada amb 5.250 €, del programa
3341 de Política lingüística, inclòs en el pressupost del Consell Insular de Menorca de
l'exercici 2012.
La Comissió, per majoria (3 vots a favor corresponents a les 2 conselleres del Grup
Socialista, senyora Gomila Carretero i senyora Caules Ameller, i a la consellera del Grup
PSM Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, i 4 abstencions corresponents als consellers
del Grup Popular, senyora Baíllo Vadell, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada i
senyora Pons Faner), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta
transcrita més amunt.

Sotmesa la proposta a votació a la vista del seu resultat (5 vots a favor
corresponents als 4 consellers del Grup Socialista, senyora Caules Ameller, senyora
Gomila Carretero, senyor Marquès Coll i senyora Petrus Melià i a la consellera del
Grup PSM Mès per Menorca, senyora Salord Ripoll i 8 vots en contra corresponents
als consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor
Alejandre Sintes, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada, senyora Herráiz
Águila, senyor Villalonga Bordes i senyora Baíllo Vadell), el president declara
aprovat per majoria l'acord següent:

Rebutjar la proposta presentada pel Grup Socialista (RE núm. 6467, de 27.3.2012)
amb relació al ajuts a les revistes locals per promocionar la llengua catalana.
En el debat previ a la votació es produeixen, en síntesi, les intervencions següents:
La senyora Salord dóna compte de la proposta amb relació als ajuts a les revistes locals per
promocionar la llengua catalana i la defensa en els mateixos termes en què consta per
escrit. Afegeix que la premsa local té un paper molt destacat en la vida social i cultural dels
pobles i també és una eina molt important per a la recuperació de la memòria dels pobles.
Per a Menorca, la premsa ha estat fonamental per a la normalització lingüística, fent normal
allò que és natural.
La senyora Caules diu que comparteix la visió de la senyora Salord pel que fa a la
importància que té la premsa local en català en la vida social i cultural dels pobles, i durant
molts anys la premsa ha contribuït de manera destacada a la normalització lingüística. Per
tot açò considera que és mereixedora de rebre el suport de les institucions. Recorda que el
Govern balear, el mes de novembre passat, ja va suprimir aquests ajuts i ara sembla que el
Govern de Menorca segueix les mateixes directrius. Assenyala que la partida hi és; però, a
més a més, tenen l’obligació moral i legal de vetllar perquè la llengua sigui un instrument
d’identificació col·lectiu. Assegura que el Govern aprofita les retallades per reduir la
presència del català en aquesta comunitat, i demana a l’equip de govern que rectifiquin la
seva posició inicial i que deixin d’aplicar política ideològica en l’àmbit cultural. Conclou que
votaran a favor de la proposta.
La senyora Baíllo en primer terme explica que cada departament té els seus pressuposts i
que van ser reduïts a causa de la poca disponibilitat de recursos, sempre d’acord amb les
prioritats del moment. Diu que la senyora Salord va comentar per premsa que si no
s’executa una partida els pressuposts són paper banyat; però li recorda que els pressuposts
són una previsió i, tot i que s’ha de fer el possible perquè es compleixin, no sempre ho és,
de possible. Afegeix que, per culpa de la precària situació econòmica s’estan retardant molt
els pagaments de factures de l’any passat, i aquest és el motiu pel qual va donar l’ordre que
es retardessin les convocatòries d’ajuts. D’altra banda, afirma que cada partit té les seves
prioritats i opina que el PSM Més per Menorca fa un ús polític de la llengua. Per a aquest
equip de govern la primera prioritat són els ajuts per als estudiants, i recorda que la segona
convocatòria d’ajuts que el Departament de Cultura ha tret enguany és la convocatòria del
Premi Borja Moll de contes i rondalles, naturalment en català. Per acabar, diu que els ajuts
per a les revistes locals aniran sortint, si es pot, els propers mesos, i afirma que el retard és
per qüestió de tresoreria. Conclou que convocaran els ajuts quan creguin que és el moment
oportú.
La senyora Salord diu que ja sap que els pressuposts són una previsió; però també té clar
que el fet que s’executin unes partides i altres no és una qüestió política. Diu que el PSM
mai no ha fet un ús polític de la llengua, l’únic que han fet és complir el que estableixen
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Llei de normalització lingüística, que es va
aprovar per unanimitat de tots els partits. Assegura que és una persona que compleix amb
les lleis i li agradaria que el Partit Popular fes el mateix; per tant, els anima a seguir la via
legal en temes lingüístics. Referent als problemes de tresoreria, diu que quan un equip de
govern té com a únic argument el tema econòmic ha d’anar molt en compte amb les
despeses que duu a terme, si no l’argument cau pel seu propi pes. Diu que cinc mil
cinquanta euros és una quantitat molt petita si es té en compte que han convocat ajuts per a

esportistes, de vuit mil euros, o per a activitats de voluntariat, de vint mil, entre d’altres.
Assegura que el fet que no vulguin convocar els ajuts per a la premsa local en català és un
símbol, és un gest en contra de la llengua, i considera que aquest no és el camí que s’ha de
seguir en temes lingüístics. A continuació, diu que han trencat un element de cohesió social
molt important amb el debat que han obert entorn de la llengua i afirma que qui ha polititzat
la llengua no és el PSM. D’altra banda, i per acabar, diu que li sembla mentida que la
senyora Baíllo pugui parlar de problemes de tresoreria quant els viatges que fan a Menorca
els auditors de la Fundació per a Discapacitats surten per més de mil euros cadascun.
La senyora Baíllo està d’acord que no s’ha de fer ús polític de la llengua i, pel que fa als
símbols, diu que li mereixen tot el respecte, però ella no creu en símbols, sinó en fets.
D’altra banda, manifesta que ella desconeix quin és l’estat de les partides d’altres
departaments i, per tant, no li pot contestar. Així mateix, demana a la senyora Salord que
tengui més cura amb les afirmacions que fa, ja que són incorrectes. Diu que en cap moment
han dit que no es convocarien els ajuts, únicament van informar a les revistes que, de
moment, aquest any no sortiria la convocatòria i que si tenien algun dubte es posessin en
contacte amb ella. Insisteix que és una qüestió de prioritats, i per a aquest equip de govern,
mentre continuï el precari moment econòmic que vivim, la prioritat serà l’austeritat i defensar
en tot moment l’economia dels menorquins. Per acabar, repeteix que de moment no sortirà
la convocatòria d’ajuts per les revistes locals; per tant, el vot serà en contra de la proposta.
La senyora Salord, per al·lusions, remarca que les afirmacions que ella ha fet és el que va
sortir per premsa.
La senyora Baíllo diu que, encara que sortís per premsa, la senyora Salord se n’hauria
d’haver informat abans.
Per acabar aquest punt el president apunta que el pressupost s’anirà executant al llarg de
l’any.

En aquest punt i quan son les 10,51 hores es duu a terme un recés de 15 minuts. A
les 11,08 hores es repren la sessió.
ONZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP SOCIALISTA AMB L'OBJECTIU
D'ANALITZAR LA SITUACIÓ ACTUAL I CONSENSUAR LES POLÍTIQUES DE
SUPORT A LA FORMACIÓ MUSICAL A MENORCA AMB L'OBJECTIU DE
MANTENIR EL PAPER SOCIAL, CULTURAL I EDUCATIU QUE EXERCEIXEN
LES ESCOLES DE MÚSICA
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Cultura, Benestar Social i
Esports, en sessió extraordinària de 16 d'abril de 2012, que diu:
Es dóna compte de la proposta presentada pel Grup Socialista (RE núm. 7345, d'11.4.2012)
que diu:
Atesa la importància que té mantenir polítiques socioeducatives que beneficiïn la formació
integral de les persones;

Atès el paper que tenen les escoles de música dels diferents municipis per contribuir a
aquesta formació integral, ja que ajuden a desenvolupar la sensibilitat i a estimular la
creativitat i els sentiments de pertinença a la col·lectivitat;
Atès que en l’actualitat són aproximadament 1.400 persones que reben aquesta formació, la
qual cosa suposa que Menorca té un percentatge superior d'estudiants de música a la
mitjana dels països baixos, països referents en educació musical;
Atesa la gran tradició musical que té la nostra illa (bandes de música, cors, orquestres) i
l’important paper que desenvolupen les escoles de música per mantenir-la;
Atès que, malgrat la diferències entre municipis, un 60-80% del finançament és assumit pels
municipis, les famílies assumeixen un 30-40% i el Govern balear i el CIM fan unes
aportacions percentualment molt reduïdes, que en cap cas arriben al 10% en conjunt.;
Atesa la intenció manifestada pel CIM en les convocatòries anuals d’ajuts de col·laborar en
la tasca d’iniciació i formació musical que es desenvolupa als pobles menorquins;
Atesa la importància de mantenir el caràcter públic de les escoles de música, ja que això
garanteix que ningú en quedi exclòs per raons econòmiques;
Atès que el suport institucional és necessari si es vol aconseguir que les escoles de música
estiguin al servei de la societat que les envolta i continuïn exercint la seva tasca educativa,
cultural i social;
Atès que tota persona té dret a desenvolupar-se plenament, de forma integral, i l’accés a
l’art i la cultura són bàsics per aconseguir-ho;
Atès que la música fomenta valors molt importants per al desenvolupament d’infants i joves i
que invertir en formació musical és invertir en els futurs ciutadans de Menorca;
Atès que les escoles de música han de donar una formació de base prou sòlida perquè
totes les persones que volen fer de la música la seva professió puguin seguir posteriorment
els seus estudis de manera reglada;
Atès que la complexa tasca educativa i social que tenen les escoles de música requereix un
professorat d'alta qualitat i completament capacitat per poder assumir les diferents
necessitats d'un centre d'aquestes característiques;
Atès que és important destacar la important tasca que han fet els ajuntaments aquests anys
fent arribar aquesta formació a un sector molt ampli d’al·lots i joves de Menorca, afavorint
l’accés a la cultura, la qual cosa és molt valuosa si es vol mantenir la cohesió social d’un
poble;
Atès que les característiques territorials de la nostra illa possibiliten un treball coordinat entre
els diferents municipis i aprofitar sinergies i ajuntar esforços i recursos;
Atès que la realitat de cada illa de la nostra comunitat és diferent i que per això és necessari
poder comptar amb un pla específic que s’adapti a la nostra realitat;

Per tot l’exposat, el Grup Socialista del Consell Insular de Menorca proposa a aquest Ple
que aprovi la proposta d’acord següent:
PRIMER. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la consellera de Cultura a organitzar
una jornada tècnica amb un representant de cada escola de música, un representant del
Conservatori i els regidors de Cultura de cadascun dels municipis per analitzar la situació
actual, establir les prioritats i consensuar les polítiques de suport a la formació musical a
Menorca.
SEGON. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la consellera de Cultura a exercir una
tasca continuada de coordinació amb els diferents municipis i a facilitar una coordinació
efectiva entre les administracions locals-insular-autonòmica amb la finalitat d’aconseguir
vies de cofinançament dels costos de les despeses de funcionament i de personal docent
que garanteixin la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música.
La Comissió, per majoria (3 vots a favor corresponents a les 2 conselleres del Grup
Socialista, senyora Gomila Carretero i senyora Caules Ameller, i a la consellera del Grup
PSM Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, i 4 abstencions corresponents als consellers
del Grup Popular, senyora Baíllo Vadell, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada i
senyora Pons Faner), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta
transcrita més amunt.

Es dóna compte de l'esmena parcial presentada pel president i la consellera
executiva del Departament de Cultura Patrimoni i Educació que diu:
Vista la proposta d'acord presentada en data 4 d'abril de 2012, pel grup Socialista
amb l’objectiu de demanar que s’organitzi una jornada tècnica per a analitzar la
situació actual, establir les prioritats i consensuar les polítiques en matèria de
formació musical a Menorca;
Atès que l’esmentada proposta fou dictaminada per la Comissió Informativa de
Cultura, Benestar Social i Esports en sessió ordinària de data 16 d’abril de 2012;
Tenint en compte el repartiment competencial en matèria d’educació musical que
estableix la normativa vigent;
Com a consellera executiva cap del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació
del Consell Insular de Menorca presentem la següent ESMENA PARCIAL:
ÚNIC. Modificar la redacció de la part resolutiva de la proposta d’acord presentada
pel grup Socialista de forma que passi a tenir la següent redacció:
1. El Ple del Consell Insular de Menorca insta a la consellera de Cultura, Patrimoni i
Educació a organitzar una jornada tècnica amb un representant de cada escola de
música, un representant del Conservatori i els regidors de Cultura de cadascun dels
municipis per a analitzar la situació actual, establir prioritats i consensuar les
polítiques de foment per a la formació musical a Menorca.

2. El Ple del Consell Insular de Menorca insta a la consellera de Cultura, Patrimoni i
Educació a exercir una tasca continuada de coordinació amb els diferents municipis
en matèria d’escoles municipals de música.
Quan són les 11,30 hores es duu a terme un recés d'un minut per intentar arribar a
una proposta consensuada. Represa la sessió, el president anuncia que s'ha arribat
a un acord amb tots els grups, que consisteix en acceptar el punt primer de l'esmena
presentada per l'equip de govern, i el punt segon de la proposta presentada pel
Grup Socialista, amb el redactat següent:
"SEGON. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la consellera de Cultura, Patrimoni i
Educació a exercir una tasca continuada de coordinació amb els diferents municipis i a
facilitar una coordinació efectiva entre les administracions locals-insular-autonòmica"

Sotmesa a votació la proposta amb les modificacions abans esmentades, s'obte el
resultat següent, 13 vots a favor, corresponents als 8 consellers del Grup Popular,
senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor Alejandre Sintes, senyora Cabrera
Roselló, senyor Pons Anglada, senyora Herráiz Águila, senyor Villalonga Bordes i
senyora Baíllo Vadell, als 4 consellers del Grup Socialista, senyora Caules Ameller,
senyora Gomila Carretero, senyor Marquès Coll i senyora Petrus Melià i a la
consellera del Grup PSM Mès per Menorca, senyora Salord Ripoll, en conseqüència
el president declara aprovat per unanimitat l'acord següent:
PRIMER. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la consellera de Cultura,
Patrimoni i Educació a organitzar una jornada tècnica amb un representant de cada
escola de música, un representant del Conservatori i els regidors de Cultura de
cadascun dels municipis per analitzar la situació actual, establir prioritats i
consensuar les polítiques de foment per a la formació musical a Menorca.
SEGON. El Ple del Consell Insular de Menorca insta la consellera de Cultura,
Patrimoni i Educació a exercir una tasca continuada de coordinació amb els
diferents municipis i a facilitar una coordinació efectiva entre les administracions
locals-insular-autonòmica
En el debat previ a la votació es produeixen, en síntesi, les intervencions següents:
La senyora Caules dóna compte de la proposta i la defensa en els mateixos termes en què
consta per escrit. Afegeix que el Grup Popular va presentar una esmena a la proposta per la
qual, en el primer punt, substitueixen la paraula “suport” per “foment” i “consellera de
Cultura” per “consellera de Cultura, Patrimoni i Educació”, i diu que en aquest punt accepta
l’esmena. Pel que fa al segon punt, però, primer vol sentir els arguments de la consellera i
després decidirà.
La senyora Salord diu que, des de l’any 2006, les trobades entre els responsables de les
escoles de música de Menorca i el Ddepartament de Cultura del Consell Insular de Menorca
han estat constants, i fruit d'aquestes trobades es va elaborar un document en el qual es
posava de manifest l’alta participació d'alumnes a les escoles de música municipals, s'exigia

un nou plantejament per desenvolupar un ensenyament de qualitat i es reclamava més
implicació per part de les administracions, especialment de l’autonòmica. D’altra banda,
explica que l’any 2009 hi havia, a Menorca, 145 alumnes d’ensenyament reglat i 1.208 de no
reglat, i l'aportació econòmica que feia el Govern balear en aquell moment era de dos
milions d’euros per als ensenyaments reglats i dos-cents quaranta-un mil euros per als no
reglats; i afirma que de llavors ençà la situació ha empitjorat. Des del PSM Més per Menorca
pensen que s’hauria de fer un pla específic per a Menorca de reorganització dels estudis
musicals, amb el vistiplau del Govern balear i amb un traspàs de competències, ja que la
realitat de les escoles de música de Menorca no té res a veure amb la de Mallorca. Conclou
que s’han de repartir millor els diners que es destinen a l’escola reglada i s’ha de donar més
suport a la no reglada.
La senyora Baíllo diu que la senyora Caules va manifestar per premsa que les escoles de
música, les d’adults i les escoletes quedarien en escac; però abans de fer declaracions com
aquestes la senyora Caules hauria d'informar-se'n millor. Explica que el Consell Insular
enguany ha concedit a les escoletes el mateix ajut que quan governava el Partit Socialista,
cent vuitanta mil euros; a l’escola d’adults, de tres-cents vuitanta-sis mil euros han passat a
tres-cents seixanta-cinc mil, i a les de música, de quinze han passat a dotze. En relació amb
l’esmena presentada, pel que fa al primer punt diu que, com a Consell, no han d’imposar a
altres administracions les quantitats que cada una ha d’aportar; per tant, demanen que
s’elimini la paraula suport. Quant al segon punt, que parla de coordinació entre les
administracions, recorda que l’any 2011 el Govern balear no va aportar ni un euro a les
escoles de música, i referent al cofinançament de les despeses de funcionament i personal
docent diu que en aquests moments el Consell Insular no pot aportar-hi més diners.
La senyora Caules diu que, efectivament, va fer unes declaracions en què manifestava la
seva preocupació per les retallades del Govern de l’Estat, ja que l’àrea social i educativa es
poden veure molt afectades, perquè si es rebaixen les partides als ajuntaments açò
repercutirà en les escoles de música i en les escoletes. Referent a la proposta, explica que
no té un contingut econòmic i afirma que el més important és el consens i que hi hagi
coordinació. A continuació la senyora Caules llegeix el segon punt de la proposta i diu que
no entén què és el que molesta la senyora Baíllo, ja que en cap cas es demana que el
Consell pagui més, sinó que és una proposta en positiu. Assegura que ella no demana cap
compromís per part de l’equip de govern, només que s’intenti, entre tots, cercar una via de
solució. Conclou que la proposta és d’anàlisi, sense cap exigència.
La senyora Baíllo diu que la proposta parla de la finalitat d’aconseguir vies de cofinançament
dels costos de les despeses de funcionament i de personal docent; per tant, entén que el
Consell Insular i altres administracions haurien d'aportar diners per tal de garantir una bona
qualitat de les escoles de música, i si és així el Consell Insular no ho pot assumir. D’altra
banda, parla de facilitar una coordinació efectiva entre les administracions local, insular i
autonòmicar, i recorda que el Govern balear, l’any 2011, tenia pressupostats dos-cents mil
euros per ajuts diversos, però aquests ajuts no es van convocar, I aquest any tenen
pressupostats tres-cents vuitanta-un mil euros però per falta de tresoreria aquesta partida
està bloquejada. Diu que li sap greu no acceptar la proposta en la seva totalitat, perquè
pensa que les administracions, atesa la gran afició que hi ha a Menorca, haurien d’ajudar a
la formació musical; però tenint en compte la situació actual, de cap manera poden assumir
els costos de funcionament i de personal. Afirma que, en la mesura que puguin, el proper
any augmentaran la partida pressupostària; però no poden pressionar les altres
administracions. Per acabar, diu que quan tengui oportunitat plantejarà aquesta
problemàtica a la Conselleria d’Educació, per tal de cercar solucions.

La senyora Caules proposa que la senyora Baíllo decideixi fins on està d’acord pel que fa al
segon punt.
La senyora Baíllo diu que ja li ha dit quina era la postura del Govern balear, i diu que no es
pot dirigir al Govern balear per demanar aquest suport si l’any 2011 no van obrir les
convocatòries d'ajuts i ara els tenen bloquejats.
El president proposa una pausa d’un minut per tal de posar-se d’acord en aquest punt.
Després de la pausa el president comunica que s’ha arribat a un acord, de manera que
s'accepta l'esmena presentada pel Grup Popular al primer punt i es modifica la redacció del
segon.

DOTZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP SOCIALISTA AMB L'OBJECTIU DE
DONAR EL SUPORT NECESSARI PER A LA SUBSISTÈNCIA DE LES ENTITATS
SOCIALS I SANITÀRIES
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Cultura, Benestar Social i
Esports, en sessió extraordinària de 16 d'abril de 2012, que diu:
Es dóna compte de la proposta presentada pel Grup Socialista (RE núm. 7351, d'11.4.2012)
que diu:
Atès que Menorca s’ha caracteritzat per ser una illa cohesionada i amb alta capacitat
d’associacionisme, unint esforços amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les
famílies que pateixen qualsevol tipus de dificultat o malaltia, treballant des de l’absolut
voluntariat i altruisme per rebre com a contrapartida la satisfacció de veure com s’assoleixen
les seves expectatives d’ajuda i suport als que ho necessiten;
Atès que el principi més bàsic de les entitats socials i sanitàries és la detecció de problemes
i necessitats i arbitrar els mecanismes necessàries per a la seva resolució i que per això
aquestes entitats es converteixen en un clar referent per a les famílies, ja que fan que se
sentin acompanyades i doten de recursos per afavorir una millor acceptació i afrontament de
la malaltia tant a la persona afectada com al seu entorn familiar;
Atès que des de fa uns mesos veim amb molta preocupació com entitats socials i sanitàries
pateixen dificultats molt serioses per la seva subsistència, perquè no es fan efectius els
compromisos de suport a aquestes i es posa en perill la seva labor tan necessària per cobrir
totes les necessitats, i atès, per altra banda, que complementen la funció de l’Administració
en l'execució de les competències que en són pròpies per al benestar i la qualitat de vida
que ens mereixem tots com a ciutadans que som d’una societat capitalista desenvolupada;
Atès que la situació descrita afecta una entitat com és ASPANOB, amb més de 25 anys de
trajectòria i amb una estructura d’empresa formada, preparada i amb capacitat per prestar
un servei de màxima qualitat, amb un grup importat de professionals contractats per fer
possibles els objectius fonamentals de l'entitat, en què prima la millora de la qualitat de vida
dels fillets i filletes malalts de càncer a Menorca dins el context balear i d’Espanya;

Atès que ASPANOB ha posat en coneixement de la ciutadania la situació de precarietat que
pateix, fet que pot ocasionar la dissolució de l’entitat, perquè les administracions no han
assolit els compromisos adquirits amb aquesta i a més veu com desapareixen les
possibilitats que n’adquireixin de nous, de resultes dels mateixos pressuposts del Consell de
Menorca i de la Comunitat Autònoma, amb la qual manté una relació a través de convenis i
subvencions amb les diferents conselleries del Govern balear;
Atès que és bàsic donar el suport necessari a l’entitat ASPANOB perquè pugui continuar
oferint els serveis i programes, així com els recursos a les famílies que ho necessiten, com
ho demostra la memòria de l’entitat, de la qual es desprèn la demanda que hi ha dels
ciutadans menorquins i la problemàtica que suposa per a les nostres famílies la realitat de la
insularitat quan es veuen en l’obligació de traslladar-se a Mallorca o Barcelona per rebre un
tractament mèdic;
Per tot l’exposat, el Grup Socialista del Consell Insular de Menorca proposa a aquest Ple
que aprovi la proposta d’acord següent:
PRIMER. El Ple del Consell Insular de Menorca insta l’equip de govern a fer efectius els
deutes adquirits i pendents de liquidar de l’any anterior, 2011, amb l’entitat ASPANOB de
forma inmediata.
SEGON. El Ple del Consell Insular de Menorca insta l'equip de govern a sol·licitar al Govern
balear el pagament dels convenis signats i pendents de liquidar, així com les subvencions
assignades a l’entitat ASPANOB, amb la màxima celeritat.
TERCER. El Ple del Consell Insular de Menorca insta l'equip de govern a continuar donant
el suport necessari a les entitats socials i sanitàries que presten serveis socials a Menorca,
reconeixent la seva tasca i valorant-ne l’esforç i la professionalitat, així com la necessitat de
compartir les actuacions que es duen a terme per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
La Comissió, per majoria (3 vots a favor corresponents a les 2 conselleres del Grup
Socialista, senyora Gomila Carretero i senyora Caules Ameller, i a la consellera del Grup
PSM Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, i 4 abstencions corresponents als consellers
del Grup Popular, senyora Baíllo Vadell, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada i
senyora Pons Faner), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta
transcrita més amunt.

Sotmesa la proposta a votació a la vista del seu resultat (13 vots a favor,
corresponents als 8 consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons
Faner, senyor Alejandre Sintes, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada,
senyora Herráiz Águila, senyor Villalonga Bordes i senyora Baíllo Vadell, als 4
consellers del Grup Socialista, senyora Caules Ameller, senyora Gomila Carretero,
senyor Marquès Coll i senyora Petrus Melià i a la consellera del Grup PSM Mès per
Menorca, senyora Salord Ripoll), el president declara aprovat per unanimitat l'acord
següent:
PRIMER. El Ple del Consell Insular de Menorca insta l’equip de govern a fer efectius
els deutes adquirits i pendents de liquidar de l’any anterior, 2011, amb l’entitat
ASPANOB de forma inmediata.

SEGON. El Ple del Consell Insular de Menorca insta l'equip de govern a sol·licitar al
Govern balear el pagament dels convenis signats i pendents de liquidar, així com les
subvencions assignades a l’entitat ASPANOB, amb la màxima celeritat.
TERCER. El Ple del Consell Insular de Menorca insta l'equip de govern a continuar
donant el suport necessari a les entitats socials i sanitàries que presten serveis
socials a Menorca, reconeixent la seva tasca i valorant-ne l’esforç i la
professionalitat, així com la necessitat de compartir les actuacions que es duen a
terme per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
TRETZÈ (URGÈNCIA). APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE LA
COMISSIÓ ASSESSORA PER AL SEGUIMENT DE LA CANDIDATURA DELS
BÉNS ARQUEOLÒGICS DE L'ÈPOCA TALAIÒTICA DE MENORCA COM A
PATRIMONI DE LA HUMANITAT
Per unanimitat de tots els membres i prèvia motivació de la urgència de la consellera
de Cultura, Patrimoni i Educació, es ratifica la inclusió de la proposta a l'ordre del
dia.
Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de
Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut, que diu:
Atès que el Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de data 20 de febrer de
21012, va acordar la creació de la Comissió Assessora per al seguiment de la candidatura
dels béns arqueològics de l'època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat,
així com l'aprovació inicial del seu reglament;
Atès que l’esmentat expedient fou objecte d’exposició pública durant un termini de trenta
dies hàbils des de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, publicació que va produir-se al butlletí núm. 33, de 3 de març de 2012.
Atès que, el 3 d’abril de 2012, el grup PSM-Més per Menorca va presentar un escrit
d’al·legacions on es demanava la modificació dels articles 4.1 c) i 9.2 b) del reglament
aprovat inicialment;
Un cop revisades les esmentades al·legacions, es considera adient incorporar els canvis
suggerits en l’articulat del reglament;
Davant la conveniència de agilitar el procés de constitució de la comissió que ha de jugar un
paper rellevant en el procés de preparació i presentació de la candidatura menorquina;
Com a consellera executiva cap del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del
Consell Insular de Menorca, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER. Acceptar les al·legacions presentades pel grup PSM-Més per Menorca en data 3
d’abril de 2012, de forma que s’introdueixin les següents modificacions
Afegir a la llista de vocals de l’article 4.1 c) del reglament el següent paràgraf:

“Un representant del món educatiu per assessorar sobre aspectes com la formació
d'educadors, material didàctic, etc”.
Substituir la redacció de la lletra b) de l’article 9.2 de forma que quedi de la forma següent:
“b) Una persona de rellevància científica nomenada pel Departament de Cultura, Patrimoni i
Educació amb l'assessorament de l'IME”.
SEGON. Aprovar definitivament el Reglament de la Comissió Assessora per al seguiment
de la candidatura dels béns arqueològics de l'època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni
de la Humanitat amb la incorporació de les modificacions esmentades al punt anterior, de
forma que resti d’acord amb el text que s’adjunta com a annex a aquesta proposta.
TERCER. Disposar la publicació íntegra del reglament en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
ANNEX. REGLAMENT DE LA COMISSIÓ ASSESSORA PER AL SEGUIMENT DE LA
CANDIDATURA DELS BÉNS ARQUEOLÒGICS DE L’ÈPOCA TALAIÒTICA DE MENORCA
COM A PATRIMONI DE LA HUMANITAT ( Hi consta trancrit el reglament de referència)

Sotmesa la proposta a votació a la vista del seu resultat (13 vots a favor,
corresponents als 8 consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons
Faner, senyor Alejandre Sintes, senyora Cabrera Roselló, senyor Pons Anglada,
senyora Herráiz Águila, senyor Villalonga Bordes i senyora Baíllo Vadell, als 4
consellers del Grup Socialista, senyora Caules Ameller, senyora Gomila Carretero,
senyor Marquès Coll i senyora Petrus Melià i a la consellera del Grup PSM Mès per
Menorca, senyora Salord Ripoll), el president declara aprovat per unanimitat l'acord
següent:
PRIMER. Acceptar les al·legacions presentades pel grup PSM-Més per Menorca en
data 3 d’abril de 2012, de forma que s’introdueixin les següents modificacions
Afegir a la llista de vocals de l’article 4.1 c) del reglament el següent paràgraf:
“Un representant del món educatiu per assessorar sobre aspectes com la formació
d'educadors, material didàctic, etc”.

Substituir la redacció de la lletra b) de l’article 9.2 de forma que quedi de la forma
següent:
“b) Una persona de rellevància científica nomenada pel Departament de Cultura, Patrimoni i
Educació amb l'assessorament de l'IME”.

SEGON. Aprovar definitivament el Reglament de la Comissió Assessora per al
seguiment de la candidatura dels béns arqueològics de l'època talaiòtica de
Menorca com a Patrimoni de la Humanitat amb la incorporació de les modificacions
esmentades al punt anterior, de forma que resti d’acord amb el text que es transcriu
més avall en annex.

TERCER. Disposar la publicació íntegra del reglament en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
ANNEX
REGLAMENT DE LA COMISSIÓ ASSESSORA PER AL SEGUIMENT DE LA
CANDIDATURA DELS BÉNS ARQUEOLÒGICS DE L’ÈPOCA TALAIÒTICA DE
MENORCA COM A PATRIMONI DE LA HUMANITAT
Exposició de motius
L’any 1972 es va adoptar per part de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació,
la Ciència i la Cultura (UNESCO) la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural i
Natural, mitjançant la qual s’estableix un pla de protecció dels béns culturals i naturals del
món. Aquest pla de protecció s’aplica a aquells béns que conformen la llista del Patrimoni
de la Humanitat o Patrimoni Mundial.
El 25 d’agost de 2009, la Secció d’Història i Arqueologia de l’Institut Menorquí d’Estudis
(IME) va acordar per unanimitat demanar al Consell Insular de Menorca l’inici dels tràmits
per a sol·licitar de la UNESCO la declaració dels “béns arqueològics de la prehistòria de
Menorca” com a Patrimoni de la Humanitat.
El Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de data 14 d’abril de 2010, aprovà
per unanimitat iniciar els tràmits necessaris per a formalitzar la sol·licitud de la candidatura a
la UNESCO.
Els monuments arqueològics de Menorca corresponents a la cultura talaiòtica són d’una
gran singularitat i espectacularitat i algun dels seus elements són únics en el món.
La declaració d’aquest conjunt de construccions de l’època talaiòtica com a Patrimoni de la
Humanitat redundaria en la conservació, posada en valor i difusió internacional d’aquests
monuments i de l’illa en conjunt.
Per afrontar amb èxit una candidatura d’aquestes característiques la sensibilització de la
societat civil i el suport institucional són fonamentals.
Per aquest motiu es crea la Comissió Assessora per al Seguiment de la Candidatura dels
béns arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat que es
regirà per aquest Reglament
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Naturalesa i finalitats.
La Comissió Assessora per al Seguiment de la Candidatura dels béns arqueològics de
l’època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat és un òrgan col·legiat, de
caràcter deliberant i consultiu, destinat a facilitar i integrar la participació dels diferents
departaments, institucions i entitats implicades en l’esmentada candidatura.

Article 2. Funcions de la Comissió
1. Coordinar totes aquelles actuacions que vagin encaminades a promocionar i divulgar els
valors excepcionals de la candidatura dels béns arqueològics de l’època talaiòtica de
Menorca com a Patrimoni de la Humanitat.
2. Fomentar la realització d’accions encaminades a la sensibilització de la societat civil a
favor de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca.
3. Participar en l’elaboració i edició dels dossiers necessaris per tal de presentar la sol·licitud
d’inclusió de l’esmentada candidatura a la llista indicativa elaborada pel Govern d’Espanya,
com a primera passa cap a la declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Així mateix, participarà, en el seu cas, en l’elaboració de la documentació necessària com a
candidata a Patrimoni de la Humanitat.
4. Fer el seguiment de la tramitació d’aquesta candidatura davant la UNESCO.
5. Assessorar i informar, a través del seu Comitè tècnic al Departament de Cultura,
Patrimoni i Educació en tot allò que faci referència a aquesta candidatura.
6. Totes aquelles altres que se li puguin encomanar des dels òrgans competents del Consell
Insular de Menorca.
Article 3. Estructuració
La Comissió Assessora per al Seguiment de la Candidatura dels béns arqueològics de
l’època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat s’estructura en els òrgans
següents:
a) Ple.
b) Comitè tècnic.
Capítol II. Del Ple
Article 4. Composició del Ple
1. La composició del Ple de la Comissió Assessora per al Seguiment de la Candidatura
dels béns arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la
Humanitat serà la següent:
a) El president/a de la Comissió serà el conseller o consellera que tengui atribuïdes les
competències en matèria de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de
Menorca.
b) El vicepresident/a serà el director o la directora insular de Cultura, Patrimoni i Educació.
c) Els vocals seran, amb veu i vot:
 Un representant del Departament de Turisme.
 Un representant del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça.
 Un representant del Departament de Mobilitat i Projectes.
 Un representant del Departament d’Ordenació del Territori.
 Un representant de cada un dels grups polítics que compten en representació al Consell
Insular de Menorca.
 Un representant de cada un dels ajuntaments de l’illa de Menorca.


















Un representant del Servei de Patrimoni Històric.
Un dels tècnics o tècniques que conformen el Comitè tècnic designats lliurement pel
president o presidenta de la Comissió a proposta del mateix Comitè tècnic.
Un representant de la Universitat de les Illes Balears vinculat a la investigació
arqueològica.
Un representant de l'Institut Menorquí d’Estudis.
Un representant de la Demarcació de Menorca del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les
Illes Balears.
El director del Museu Municipal de Ciutadella.
El director del Museu de Menorca.
Un representant de l’associació Amics del Museu de Menorca.
Un representant de la secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.
Un representant de l’associació Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella.
Un representant de la secció insular de Menorca del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa
de la Naturalesa.
Un representant de l’associació d’Amics de l’Illa de l’Hospital.
Un representant de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó.
Un representant de l’Església Catòlica.
Un representant de l’Asociación Hotelera de Menorca.
Un representant del món educatiu per assessorar sobre aspectes com la formació
d'educadors, material didàctic, etc.

d) El secretari o secretària serà un vocal designat per la presidència de la Comissió, d’entre
els seus membres. Aquest/a vocal quedarà encarregat/da de totes aquelles funcions
previstes en la Llei de règim jurídic de els administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
e) Els membres de la Comissió ho seran amb caràcter voluntari.
2. Els membres de la Comissió Assessora per al Seguiment de la Candidatura dels béns
arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat cessaran
en la seva condició en qualsevol dels supòsits següents:
a) Pèrdua de la qualitat o posició que, de conformitat amb l’apartat anterior d’aquest article,
hagi determinat la seva condició de membre d’aquest òrgan col·legiat.
b) Renúncia expressa, manifestada mitjançant escrit adreçat a la Presidència del Consell
Insular de Menorca.
c) Destitució lliurament acordada per la Presidència del Consell Insular de Menorca.
d) Cessament en el càrrec del president o presidenta del Consell Insular de Menorca que
els hagi nomenat, sense perjudici de la pròrroga de les seves funcions des del final del
mandat d’aquell i fins que prengui possessió del càrrec el nou president o presidenta.
3. A l’inici de cada mandat del Consell Insular de Menorca, les entitats, grups polítics i
departaments hauran de proposar els seus representants en la comissió, els quals seran
nomenats per la presidència del consell insular.
4. Quan una de les persones que formen part de la comissió perdi la seva condició de
membre abans de l’acabament del mandat del Consell Insular de Menorca serà substituïda
a través del mateix procediment de proposta i nomenament previst per a l’inici de mandat.

Article 5. De la Presidència.
1. Correspon a la Presidència de la comissió la direcció i representació d’aquesta comissió,
la convocatòria de les seves sessions, l’establiment de l’ordre del dia, la direcció de les
sessions, el trasllat de les propostes formulades als òrgans competents de la gestió i govern
insular i la resta de funcions que resultin inherents al principi de direcció presidencial que
regeix els consells sectorials.
2. La Presidència serà la responsable d’assegurar la adequada difusió, a través de
qualsevol mitjà d’accés general, de tots els acords o decisions preses, per tal de garantir el
coneixement d’aquestes per part de les entitats del sector i la ciutadania en general.
3. La Presidència haurà de donar compte a la comissió del resultat derivat de les propostes,
suggeriments i demés altres decisions adoptades per aquesta.
Article 6. De la Vicepresidència
A la vicepresidència li correspon la substitució de la presidència en l’exercici de les seves
funcions en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre circumstància que
l’impossibiliti temporalment per exercir-les.
Article 7. Funcionament intern.
1. El Ple de la Comissió Assessora per al Seguiment de la Candidatura dels béns
arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat es reunirà
en sessió ordinària, amb caràcter preceptiu, cada sis mesos com a mínim. La presidència
pot convocar sessió extraordinària sempre que ho consideri pertinent o quan ho sol·licitin
una tercera part dels seus membres. En qualsevol cas, les sessions ordinàries seran
convocades per la presidència de la comissió, amb una antelació de 2 dies hàbils, com a
mínim, mitjançant escrit que inclourà l'ordre del dia.
2. Els informes, propostes, suggeriments i demés acords de la Comissió Assessora per al
Seguiment de la Candidatura dels béns arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca com a
Patrimoni de la Humanitat s’adoptaran conforme a la regla bàsica de decisió consensuada.
Només en cas d’impossibilitat de consens, apreciada lliurament per la presidència, es
procedirà a la corresponent votació, essent necessari aleshores el vot favorable de la
majoria simple dels membres de la comissió. En aquest supòsit els empats que es puguin
produir en les votacions seran resolts pel vot de qualitat de la presidència.
3. Per a la vàlida constitució de la Comissió, serà necessària l’assistència d’almenys la
meitat dels seus membres així com del seu president/a i la del secretari/ària o de les
persones que legalment els substitueixen.
4. El secretari o secretària de la Comissió aixecarà acta de les reunions, que reflectiran els
acords adoptats; per regla general no es transcriuran literalment les intervencions si no es
demana de manera expressa o quan aquesta sigui necessària per a la interpretació correcta
dels acords presos.
5. El secretari o secretària és el responsable de la custòdia de les actes, a les quals podran
tenir accés els membres de la Comissió i qualsevol persona física o jurídica que ho sol·liciti
de forma raonada.

Capítol II. Del Comitè tècnic
Article 8. Naturalesa jurídica
El Comitè tècnic és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i tècnic integrat per tècnics
nomenats en representació del Consell Insular de Menorca i per personal del Museu de
Menorca que té com a funció bàsica l’elaboració, juntament amb el Servei de Patrimoni
Històric, de la documentació necessària per a presentar la candidatura dels béns
arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca a les autoritats competents de l’Estat, per ser
inclosa a la llista Indicativa, en primer lloc, i, després, per ser candidata a Patrimoni de la
Humanitat.
Així mateix, aquest comitè tècnic serà l’encarregat d’elaborar els informes previs i les
diferents propostes d’activitats en relació amb la candidatura dels béns arqueològics de
l’època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat
Article 9. Composició del Comitè tècnic
La composició del Comitè tècnic de la Comissió Assessora per al Seguiment de la
Candidatura dels béns arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la
Humanitat serà la següent:
1. La presidència del Comitè tècnic correspon a la persona que ostenti la presidència del
Ple de la Comissió Assessora per al Seguiment de la Candidatura dels béns
arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat. Aquesta
presidència es podrà delegar, puntualment o de forma permanent, en la persona que
ocupi la vicepresidència del Ple o en algun dels seus membres vocals.
2. El Comitè tècnic estarà format pel següents membres vocals:
a) Un tècnic designat pel Departament de Cultura, Patrimoni i Educació.
b) Una persona de rellevància científica nomenada pel Departament de Cultura, Patrimoni i
Educació amb l'assessorament de l'IME.
c) Un representant del Museu de Menorca.
Així mateix, es podrà convidar a participar, puntualment o regularment, i amb veu i sense
vot, aquelles persones o entitats que es consideri que poden fer aportacions en relació
amb els assumptes que corresponen a aquest òrgan col·legiat.
Disposicions finals.
Disposició final primera
El CIM haurà de donar públic coneixement, per via de qualsevol mitjà de difusió previst al
Reglament de participació ciutadana i en qualsevol cas a través d’un espai específic dins del
portal web institucional, de totes aquelles circumstàncies i extrems relacionats amb la
Comissió Assessora per al Seguiment de la Candidatura dels béns arqueològics de l’època
talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat, com ara la seva composició, les
dates de reunió, els acords presos i demés altres, que resultin de general interès.

Disposició final segona
Pel que fa al funcionament de la Comissió, s’aplicarà supletòriament allò establert a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

CATORZÈ (ABANS TRETZÈ). INTERPEL·LACIONS
A) INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP PSM
ACTUACIONS EN MATÈRIA D'ARTESANIA

MÉS

PER

MENORCA

SOBRE

El president dóna la paraula a la senyora Salord que, en síntesi, diu el següent:
En primer terme diu que al PSM Més per Menorca sempre han cregut en un model
econòmic diversificat; pensen que des de les administracions s’ha d’impulsar l’artesania per
tal que s’adapti a l’estructura econòmica actual de Menorca, creant sinergies amb el motor
principal de l’illa que és el turisme i també perquè s’obri espai en un segment de mercat de
béns de consum més selectes i així es puguin obtenir tots els reconeixements professionals.
D’altra banda, també pensen que s’ha d’impulsar l’artesania com a salvaguarda d’uns
coneixements i d’una forma de fer pròpia de l’illa.
Per tant, diu que ens trobam davant un doble vessant de l’artesania, amb uns elements
diferenciadors i uns valors afegits que necessiten de polítiques paral·leles i
complementàries; polítiques que s’han començat a fer en aquests darrers anys des del
Consell de Menorca i que pensen que s’han de continuar de forma decidida.
Assegura que per poder-ho fer hi ha uns aspectes fonamentals, que seguidament anomena,
dels quals voldria saber la visió que en té el conseller d’Economia.
El primer tema que planteja és la dotació complementària de la competència d’artesania, i
recorda que arran de l'Estatut del 2007 la competència d’artesania és pròpia dels consells
insulars. Diu, així mateix, que el Consell de Mallorca va rebre una dotació econòmica
suficient per exercir les esmentades competències: cartes d’artesà, ajuts als ajuntament i a
les associacions, entre d’altres; mentre que als consells de Menorca, Eivissa i Formentera
els van transferir les competències excepte les funcions anteriors, i per açò hi havia un
compromís, en el si de la Comissió Mixta de Transferències, de transferir un complement de
finançament extra per a Menorca de noranta mil euros. Demana si s’ha fet cap gestió al
respecte.
El segon aspecte que planteja és el Pla Estratègic d’Artesania. Explica que durant el mandat
anterior es va fer un pla estratègic d’artesania a curt, mitjà i llarg termini, que pretenia ser
una eina que servís de guia per a la professionalització, dignificació i promoció dels sectors.
Demana si el conseller té previst desplegar i aplicar aquest Pla i en quins terminis.
Un altre pilar important és el Centre Artesanal, que és el nucli de tota l’activitat artesana a
l’illa i pensa que ha de ser el referent de tots els artesans de Menorca quant a informació,
formació, assessorament professional, desenvolupament de noves tècniques i promoció.
Considera que s’ha de donar un impuls definitiu al Centre amb la col·laboració del sector.
Explica que van assistir a la inauguració de la botiga i els agradaria saber si hi ha previsió
d’obrir el futur Centre Museístic d’Artesania i en quina situació es troba el projecte de

museïtzació. Respecte al personal del Centre Artesanal, diu que sempre es va complir amb
el pressupost anual; però sembla que, malgrat tenir els comptes correctes, s’ha decidit
prescindir d’una persona. Per tant, demana d'acord amb quins criteris i si açò influirà en les
tasques que s’assumeixen des d’aquest centre.
Quant a la botiga virtual d’artesania, maniefsta que en el passat mandat es va deixar
enllestit el programa que permetia posar en marxa aquesta botiga, i demana si ja funciona
al cent per cent.
En relació amb el tema dels ajuts del Govern de les Illes Balears, diu que l’any 2011 no va
sortir la convocatòria i que es van excusar dient que era una competència pròpia dels
consells insulars i que rebrien la dotació pressupostària adequada per exercir totes les
funcions. De moment, però, no hi ha ni una cosa ni l’altra; per tant, demana si el Consell
Insular ha fet cap gestió.
Pel que fa als ajuts del Consell per assistir a fires professionals assenyala que per el 2011
tampoc s’han convocat, i li agradaria saber si aquest any les pensen treure. Diu que sempre
s’havia assistit a la Fira Intergift; però no s'ha acudit a l’edició de gener de 2012, i demana si
el Consell assistirà a la del mes de setembre.
Referent a les cartes de mestre artesà i d’empreses artesanes afirma que quan va assistir a
la inauguració del Centre Artesanal es van donar cartes; però li agradaria saber quant té
previst el Consell poder-les donar directament.
També diu hi ha un parell de projectes que voldrien saber si tindran continuïtat. Un és el de
rutes artesanes, “Rere les passes de l’Arxiduc”, que és un projecte que permet crear un
producte diferent i que pretén una sèrie d’itineraris; i l'altra el programa d’Artesania a les
Escoles, un projecte que va tenir molt bona acollida per part dels centres educatius, per la
qual coas demana si tenen la intenció de continuar-lo.
Quant a promoció i difusió pensen que és fonamental per al sector dur a terme una política
clara i planificada, i en aquest sentit diu que és imprescindible el foment de les fires.
Demana, per tant, quines estratègies de comunicació i difusió tenen previst seguir des del
Departament d’Economia i quines fires pensen fomentar.
A continuació, assenyala que un altre tema fonamental és la Marca de Garantia, i també
s'interessa sobre si es continuarà potenciant. Igualment hi ha el Premi d’Artesania que
s’havia convocat des de fa dues legislatures, i finalment cita les Jornades d’Artesania i
Formació, i demana si tenen previst seguir desenvolupant un programa formatiu específic
per al sector artesà i si continuaran celebrant aquestes jornades que ha esmentat.
Explica que durant els darrers anys el Consell de Menorca ha fet molta feina per aconseguir
la professionalització dels artesans, la valoració de l’artesania de Menorca i la
comercialitzaió dels productes artesans, i afirma que per desenvolupar aquestes tasques ha
estat molt important la comunicació entre l’administració i les dues associacions artesanes.
Per acabar, diu que espera que el conseller d’Economia, Medi Ambient i Caça expliqui quina
planificació han fet des del seu Departament.
A continuació el president dóna la paraula al senyor Villalonga que, en síntesi, diu el
següent:

En primer terme diu que la interpel·lació que ha fet la senyora Salord no té res a veure amb
la que va presentar per escrit; tot i així intentarà contestar a tot el que li ha demanat.
Diu que per a ells l’artesania també és un sector molt interessant i estratègic; per tant, faran
feina al costat del sector. Explica que des del primer moment es van reunir amb les dues
associacions d’artesans, Arteme i Entremans, i el primer que van fer va ser donar suport a la
Fira d’Artesania des Mercadal i a la de Ferreries. Com a novetat, diu que dia 1 de febrer de
2012 va tenir lloc la primera Fira Artesanal del Dia de les Illes Balears a Ciutadella i informa
que s’ha constituït la nova Comissió Insular d’Artesania, i anomena tots els membres que en
formaran part.
D’altra banda, diu que efectivament l’any 2011 no va sortir la convocatòria d’ajuts per
assistència a fires, i explica que els motius van ser els retards amb la tramitació i la falta de
diners; però afirma que dins el 2012 s’obrirà una convocatòria conjunta, amb un pressupost
de vint-i-cinc mil euros per a les dues convocatòries.
Quant al Centre d’Artesania des Mercadal, diu que havia estat tancat per obres i es va
tornar a obrir dia 1 de març de 2012; però informa que per falta de líquid a Tresoreria és va
simplificar el projecte, tot i que s'hi prestaran els mateixos serveis. D’altra banda, diu que
per primera vegada s’ha dotat al servei d’artesania d’una plaça d’auxiliar administratiu.
Referent a les preguntes de la senyora Salord, quant a la dotació complementària de la
competència artesanal, diu que el hauria agradat trobar les coses més aclarides i, sobretot,
haver trobat els noranta mil euros; però lluitaran per tal que aquests diners arribin el més
aviat possible.
Quant al Pla estratègic afirma que sempre faran feina al costat del sector; però pensen que
el Consell Insular no ha de desplegar cap pla estratègic, sinó que els qui ho han de fer són
els interessats. El que faran, per tant, serà donar tot el suport a les iniciatives que els
manifesti el sector.
Pel que fa al Centre Artesanal de Menorca diu que el personal del centre estava adscrit a la
Fundació Destí, i que amb la reducció que hi ha hagut el Centre Artesanal només disposarà
d’una persona. Si en el futur s’arriba a acords amb els artesans i la situació econòmica
s’aclareix d’alguna manera, es podrà dotar de més personal.
I en relació amb la botiga virtual, explica que necessita personal, però pensen que no ha de
ser el Consell Insular qui l’hagi de posar, sinó que açò també ha de ser cosa del sector.
A continuació diu que el Govern balear, per necessitats pressupostàries, ha hagut de retirar
alguns ajuts per a l’artesania. El primer va ser l'ajut per assistència a la Fira Balear, que no
es va poder dur a terme perquè els artesans no van trobar els preus assequibles; però
informa que el Govern balear ja s’ha posat en contacte amb els artesans per tal de veure
com es pot reconduir la situació a fi que aquest any es pugui fer la fira. Referent als ajuts
per assistència a fires intenacionals, diu que efectivament tampoc van sortir i assegura que
sortiran conjuntament amb les d’aquest any.
Quant a les cartes d’artesà i de mestre artesà, informa que per primera vegada s’ha reunit la
Comissió Interinsular d’Artesania, formada pel Govern de les Illes Balears i els consells
insulars, i recorda que es va reunir dia 7 de març per tractar temes com la revisió de la

definició d’artesà, consensuada per totes les illes; els protocols d’actuació per obtenir la
carta d’artesà, de mestre artesà i el document de qualificació artesanal; la possible
supressió o obligatorietat dels avals per obtenir aquestes cartes; la unificació del repertori
d’activitats artesanals, i la revisió de les taxes.
Per acabar, diu que en el segon torn contestarà la resta de preguntes que li ha fet la
senyora Salord.
Seguidament el president dóna la paraula a la senyora Salord que, en síntesi, diu el
següent:
En primer lloc, aclareix que la interpel·lació que havia fet era perquè els informés sobre les
actuacions fetes des del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça en matèria
d’artesania, i diu que el que ha fet en la seva primera intervenció ha estat concretar els
punts.
Quant a la dotació complementària de la competència d’artesania, diu que l’únic que
demanava és que es continués insistint en aquest tema, ja que pensen que és fonamental
tenir el finançament adequat per poder fer polítiques en artesania que siguin realment
efectives.
Respecte al Pla Estratègic d’Artesania, manifesta que la sorprèn que el conseller digui que
vol fer feina al costat del sector però que no creu en plans estratègics sinó en el suport a les
iniciatives del sector. Recorda que el Pla Estratègic es va fer juntament amb el sector i que
la feina està feta, només es tracta d’aplicar allò que el sector demana. Pensa que si ja hi ha
una feina feta el més intel·ligent és aprofitar-la, encara que sigui fent-hi els canvis que
creguin oportuns; però no descartar-la.
Referent al Centre Artesanal de Menorca, diu que són conscients de les dificultats
econòmiques i de l’esforç que representa posar-lo en marxa; però també és cert que al
centre hi ha tota una primera planta que no s’utilitza i que estava destinada a museu. Per
tant, els agradaria saber quines previsions tenen en relació amb aquest espai, què hi
pensen fer i en quins terminis. Quant al personal, afirma que al final sempre clapeixen els
mateixos, els qui tenen els comptes més aclarits, i en aquest cas és Artesania, que havia
complert amb el pressupost.
Pel que fa a la botiga virtual, diu que entén que no funciona al cent per cent i que no hi ha
possibilitats de fer compres a través d’aquest mitjà; però no ha acabat d’entendre
l’explicació del conseller.
Quant als ajuts, manifesta que els satisfà que el Govern balear intenti reconduir el tema i
que el Consell Insular de Menorca intenti fer aquesta convocatòria conjunta, que cobreixi
l’any 2011 i el 2012; però queda pendent l’explicació dels programes de difusió de
l’artesania i, sobretot, un tema que consideren prioritari que és la promoció i la difusió.
Per acabar, diu que pensen que la feina que s’ha fet fins ara és una feina molt seriosa i que
s’ha fet sempre escoltant al sector. Afirma que aquests darrers anys s’ha impulsat
l’artesania de Menorca de manera molt important i espera que es continuï per aquest camí.
Per finalitzar aquest debat el president dóna la paraula al senyor Villalonga que, en síntesi,
diu el següent:

Per començar diu que segurament trobaran molts de punts en els quals coincidiran; però,
possiblement, atesa la situació econòmica, en algunes coses no es podran posar d’acord.
En el tema de les rutes artesanes diu que el projecte “Rere les passes de l’Arxiduc” ha
funcionat molt bé, sobretot els mesos d’estiu; per la qual cosa afirma que, si hi ha
possibilitats, açò continuarà i intentaran que es pugui ampliar a altres èpoques de l’any.
Quant a les escoles pensa que és important fer feina amb elles, i diu que a la llarga es
podrà pensar en visites al Centre Artesanal per part de les escoles i obrir línies que donin a
conèixer als alumnes el ventall de feines artesanals pròpies del territori.
Pel que fa a promoció i difusió, discrepa de la senyora Salord, ja que pensa que no ha de
ser el Consell Insular qui hagi de fer promoció i difusió sinó que han de fer-ne els mateixos
artesan, amb l’ajut de les administracions. Igualment passa amb l’assistència a fires, ja que
creu que són els artesans els que han de decidir a quines fires volen anar.
En relació amb els premis d’artesania diu que hi ha molts d’artesans que pensen que
aquests diners s’haurien d’emprar per a altres coses. Ara bé, com que el premi no té per
què ser en metàl·lic, diu que el premi tindrà continuïtat. I pel que fa al Pla Estratègic diu que
s’estudiarà d’acord amb el sector, igual que les jornades d’artesania, i si el sector considera
que és adient continuar amb aquestes jornades el Consell Insular no hi posarà cap
inconvenient.
Finalment, pel que fa a la primera planta del Centre Artesanal, diu que efectivament és un
espai important que en aquests moments està rehabilitat; però el projecte, tal com estava
definit, no es pot desenvolupar perquè no hi ha dotació pressupostària. Per tant, la primera
planta queda a l’espera de poder-li donar una utilitat, i en aquest moment encara no ho
tenen definit.

B) INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AMB RELACIÓ A LA
REPERCUSSIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ESTAT
DE 2012 SOBRE EL CONVENI DE CARRETERES I LA CONNECTIVITAT AÈRIA I
MARÍTIMA AMB MENORCA
El president dóna la paraula al senyor Marquès que, en síntesi, diu el següent:
En primer terme diu que el sentit d’aquesta interpel·lació és tenir informació sobre les
conseqüències dels Pressuposts Generals de l’Estat sobre dues qüestions molt concretes i
que afecten de manera decisiva l’illa de Menorca. Afegeix que el conseller en aquest cas no
té cap incidència ni tampoc aquest consell insular en la interpretació que fa de l’activitat
econòmica el Govern de l’Estat, que acompanya visions de restricció pressupostària; diu
que hi ha altres lectures i altres criteris que, compartint els criteris d’austeritat i de
racionalització de la despesa, comportarien plantejaments pressupostaris distints i que no
afectarien iniciatives d’obra pública que poden reactivar l’activitat econòmica en moments de
crisi.
Explica que el conveni de carreteres i la connectivitat aèria i marítima són dos punts claus
perquè Menorca se’n surti, i afirma que en aquest sentit el Partit Socialista donarà tot el
suport a les iniciatives de l’equip de Govern per tal de millorar la connectivitat aèria i
marítima.

Diu que el compromís de finançament per part del Ministeri de Foment és de vuit milions
quatre-cents mil euros; en canvi, en el Pressupost general de l’Estat aquest any només s’hi
destinen quatre milions quatre-cents setanta-quatre mil cinc-cents seixanta euros, i entenen
que aquí hi ha una part destinant a obres i una altra destinada a expropiacions. Creu que el
Ministeri ha fet un càlcul i veu la dinàmica real que hi ha entre les licitacions i les
adjudicacions, i es queda per a ell aquesta diferència, la qual cosa entenen que perjudica
greument Menorca, ja que a dia d’avui és de les poques partides garantides d’obra pública
executable a l’illa.
Per tot açò, diu que serà interessant saber quina previsió fa el conseller de les
conseqüències d’aquesta disminució i si aquesta és perduda o hi ha garantia de
recuperar-la en un altre moment, respectant el que hi ha acordat en el conveni, ja que açò
vol dir que iniciatives que el Govern del Consell Insular té en procés es veuran afectades,
probablement des del punt de vista paisatgístic. Així mateix, també hauran de considerar si
aquest escenari econòmic afectarà l’objectiu de Partit Popular de desdoblar la carretera
general.
Per tot açò, li agradaria saber la interpretació que fa el conseller de les conseqüències de
les retallades en el conveni de carreteres i, pel que fa a la connectivitat aèria i marítima, diu
que s’han de reconèixer alguns fruits de les gestions de l’equip de govern que s’han reflectit
en el reconeixement de la voluntat d’establir l’obligació de servei públic amb una dotació
pressupostària; però també convé saber si la realitat igualarà o millorarà el que hi havia
abans de la fallida d’Spanair.
D’altra banda, per acabar, recorda que a finals de març el Parlament de la Comunitat
Autònoma demanava a l’Estat que assumís el vint-i-cinc per cent del descompte de resident
via marítima i donaven per fet que era una realitat. Dia 22 el Partit Popular anunciava la
imminència que l’Estat assumiria aquest vint-i-cinc per cent que ara assumeix la Comunitat
Autònoma; però diu que són garanties verbals que no van acompanyades d’escrits, per la
qual cosa demana que el conseller ho tengui en compte.
A continuació el president dóna la paraula al conseller de Mobilitat i Projectes, senyor
Alejandre, que en síntesi diu el següent:
Per començar, explica que se centrarà en la pregunta que ha fet el senyor Marquès, sense
entrar en el tema paisatgístic o en dinàmiques restrictives. Diu que estan parlant d’un
projecte de pressupost que demà s’ha de tramitar en el Parlament; per tant, donarà les
dades que tenen fins ara sense saber exactament quina serà la solució final.
Referent al conveni de carreteres que té signat el Consell Insular amb el Ministeri de
Foment, informa que és de dia 28 de setembre de 2007 i va dirigit a la millora de la carretera
dorsal Maó-Ciutadella. Afegeix que hi ha dues addendes que fan referència a la forma de
distribuir les despeses de les obres, que havien de finalitzar el desembre del 2014, la
segona de les quals es va modificar l’octubre de 2011 i preveia, per a l’any 2012, la quantitat
de dos milions per al tram de Maó-Alaior, un milió vuit-cents mil per al tram Alaior-es
Mercadal, tres milions vuit-cents mil per al tram Ferreries-Ciutadella i vuit-cents mil euros per
a expropiacions. Açò fa un total per obra i servei de set milions sis-cents mil euros i com, ja
ha dit, vuit-cents mil euros per expropiacions. Aquest total s’ha reduït a quatre milions
quatre-cents setanta-quatre mil cinc-cents seixanta euros.

Explica que el que està previst és que el conveni no es modifiqui i que es faci una tercera
addenda que posposarà les quantitat deutores d’avui, tres milions cinc-cents cinquanta un
mil euros i tres-cents setanta-tres mil euros d’expropiacions, a l’anualitat de 2015. En
principi, considera que açò no suposa un problema greu, ja que l’execució del conveni duu
un retard de dos anys, i aclareix que pel que fa el tram Maó-Alaior, que s'havia d'executar
l’any 2010, les obres començaran el setembre o l'octubre d’aquest any.
Quant a la connectivitat, manifesta que el set d’abril es va fer la declaració de servei públic
entre Menorca i la península, i en aquests moments estan seguint una agenda rigorosa.
Així, la Direcció General d’Aviació Civil s'ha posat en contacte amb les companyies; però el
problema és fer compatible la temporada d’hivern amb la temporada d’estiu, decidir si
s’integren ambdues temporades o se separen, i no sap quina solució adoptarà finalment el
Ministeri de Foment. Informa que estan fent feina per tal de recuperar els serveis que feia
Air Nostrum amb un vol a primera hora a Madrid i un a darrera hora, a més del que feia
Spanair al migdia. I, paral·lelament, treballen per implantar la tarifa plana entre illes i
modificar l’obligació de servei públic interinsular.
Assegura que el que volen és demostrar al Ministeri de Foment que el projecte és assumible
econòmicament i que no representa cap ruïna per a les companyies que operen, i en
qualsevol cas els costos que assumiria el Ministeri de Foment també són factibles, i amb el
que gasten Ib-Salut i la Conselleria d’Esports amb el desplaçament d’esportistes, si el
Ministeri de Foment és capaç d’integrar tot açò, el cost és perfectament assumible.
Afegeix que estan fent una bona feina amb la Direcció General d’Aviació Civil i amb la
Direcció General de Ports i Aeroports del Govern de les Illes Balears, i afirma que no prenen
cap mesura si no està consensuada amb ells. Així mateix, comunica que no descarten que
la pròxima reunió de la Comissió Mixta es faci a Menorca, com un gest per demostrar que la
Direcció General d’Aviació Civil està preocupada pel problema concret que té l'illa.
Per acabar, diu que amb Eivissa van de la mà en el tema de connectivitat, ja que té el
mateix problema pel que fa a la connexió entre illes i poden presentar un projecte conjunt
que possibiliti la tarifa universal entre illes.
Seguidament el president dóna la paraula al senyor Marquès que, en síntesi, diu el següent:
En primer lloc dóna les gràcies al conseller per les dades i demana un aclariment sobre la
tercera addenda, ja que no sap com afectarà aquest ajornament el capítol d’expropiacions,
capítol necessari per tenir-ho liquidat i poder disposar de l’espai per executar l’obra. Afegeix
que amb les empreses sí que es pot administrar el calendari de pagaments; però en el cas
de les expropiacions no ho veu clar.
D’altra banda, diu que ara s’hauran de posar a fer feina per tal d’obrir nous escenaris
d’inversió pública damunt l’illa de Menorca, en concret, des del Ministeri de Foment.
També manifesta que el preocupa que el conseller digui que la qüestió de taxes estava
negociada i compartida; però que, tot i que repercuteix sobre la connectivitat, no vol entrar a
parlar d’aquesta qüestió.
Diu que Menorca té una bona infraestructura; per tant no és un problema de capacitat
d’acollida de vols, sinó que és una qüestió de preus, i aquí col·lateralment torna a aparèixer
la decisió sobre la taxa que ha estat qüestionada per tots els sectors. Assenyala que s’havia

de fer una reducció d’impostos i no es podia dificultar l’accés a Menorca; per tant, veuen
decisions del Govern de l’Estat que compliquen la connectivitat amb l’illa de Menorca. Tot i
que reconeix que tenen dins els seus objectius millorar la connectivitat entre Menorca i
Madrid, i açò és un bon punt de partida, creu que no s’ha de deixar de banda que Menorca
també necessita bones connexions amb la resta de l’Estat espanyol. Per tant, demana si
amb les negociacions que es duen a terme s'inclouen aquestes millores.
Per acabar reitera el suport del Grup Socialista per totes aquelles iniciatives que es duguin a
terme i valora les gestions i els avenços de l’equip de govern.
Per finalitzar el debat, el president dóna la paraula al senyor Alejandre que, en síntesi, diu el
següent:
En primer lloc, pel que fa a les expropiacions, explica que amb aquesta addenda i amb el
pressupost de seixanta-set coma vuit milions, estan prevists cinc milions vuit-cents mil euros
per a expropiacions, dels quals a dia d’avui ja se n’han alliberat cinc milions.
Quant a les taxes compartides, diu que l’escrit que va enviar el Govern a Madrid dia 11
d’abril recollia la preocupació que hi ha a Menorca i aconsellava a la Direcció General
d’Aviació Civil que ho consultés amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb
les aerolínies i amb les comunitats autònomes afectades.
D’altra banda, afirma diu que ara, per primera vegada, es parla d’una obligació de servei
públic Menorca-Península que compleix amb la normativa europea, i també per primera
vegada tenen una fórmula seriosa per arribar a una solució definitiva.
Per acabar dóna les gràcies al senyor Marquès pel seu suport i li ofereix tota la informació
de què disposi.

QUINZÈ (ABANS CATORZÈ). PREGUNTES
A) PREGUNTA DEL GRUP SOCIALISTA (RE NÚM. 7354, D'11.4.2012) RELATIVA
A L'ENFOC DE LA CANDIDATURA DE MENORCA COM A PATRIMONI DE LA
HUMANITAT
Senyora Baíllo, consellera de Patrimoni, ens podria comentar la valoració que ha fet l'equip
de govern de les paraules de la directora científica del I Congrés Internacional de Bones
Pràctiques en Patrimoni Mundial, la catedràtica M. Àngels Querol, relatives al fet que seria
més probable l'èxit en la candidatura si optés pel reconeixement en conjunt del nostre
paisatge cultural?
La senyora Caules formula la pregunta.
La senyora Baíllo respon que, tot i que la nostra illa rep la visita de diferents personalitats
rellevants de diferents àmbits, l'equip de govern del CIM no es reuneix per fer una valoració
de cadascuna de les seves opinions. A continuació, pel que fa a les declaracions
aparegudes en premsa, diu que la seva opinió com a consellera de Cultura és que l'èxit de
la candidatura dependrà de factors diversos com la presentació, el nombre de candidats
participants i les similituds entre candidatures. Afegeix que no pot valorar les paraules de la
senyora Querol, però que té clars els passos que han de seguir. Així, explica que en les
properes setmanes es crearà la Comissió Tècnica i després la Comissió Assessora, que

serà la que escollirà la millor manera de presentar la candidatura de Menorca davant la
UNESCO. Per acabar, diu que les opinions d'altres persones, per molt respectables que
siguin, poden ser considerades; però la darrera paraula la tindrà la Comissió Assessora.
La senyora Caules diu que és evident que veuen les coses des de punts de vista molt
diferents; ja que metre a ella li agrada escoltar i aprendre dels experts, dels quals cada dia
s'aprenen coses noves, en canvi, la senyora Baíllo, es mostra molt sovint tancada i recelosa
i no li agrada que algú pensi el contrari. Per tant, afegeix, van viure el congrés de manera
molt diferent. Explica que la manera d'abordar els projectes per part del seu grup és sumant
sinergies, fent feina en equip i tractant de sumar consensos i esforços en benefici de tots;
res a veure amb la manera de fer feina de l'equip de govern. Afirma que ella no té prou
coneixements per decidir i pensa que la Comissió Assessora tampoc; per això creu que
hauria de basar-se en l'opinió de tècnics i experts. En aquest sentit recorda que la
prestigiosa catedràtica M. Àngels Querol va ser mol taxativa en les seves afirmacions, de la
mateixa manera que també ho va ser la comunicació presentada pels arqueòlegs senyors
Gornés i Gual, en què afirmaven que calia reflexionar sobre quina era la millor opció i en
posaven quatre sobre la taula: Menorca talaiòtica, selecció de monuments, prehistòria i
paisatge cultural. Conclou dient que el Grup Popular governa i pren decisions, aquesta és la
seva obligació i això no es es posa en qüestió; però els demana que mirin de fer-ho a partir
d'un projecte on es tengui en consideració l'opinió de tots els experts que calgui, perquè
són ells els que han d'orientar la Comissió a fi que aquesta prengui les decisions més
adequades. El projecte de Menorca patrimoni de la humanitat s'ho val.
La senyora Baíllo diu que darrerament, i en diferents ocasions, la senyora Caules
personalitza i treu conclusions. Manifesta que estan en partits diferents i tenen diferents
valoracions i li contesta que realment la que ha de fer valoracions és la Comissió
Assessora.

B) PREGUNTA DEL GRUP SOCIALISTA (RE NÚM. 7356, D'11.4.2012) RELATIVA
A LES ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ DUTES A TERME APROFITANT EL I
CONGRÉS DE BONES PRÀCTIQUES DE PATRIMONI MUNDIAL
Senyora Baíllo, consellera de Patrimoni, ens podria concretar les activitats que s'han
impulsat o que s'impulsaran des del CIM durant el període de temps anterior i posterior al
Congrés per donar a conèixer la proposta de la candidatura dels béns arqueològics de la
prehistòria de Menorca als diferents col·lectius socials i culturals i a la societat menorquina
en general, i en especial per fer extensiu també aquest coneixement a tots els centres
educatius, com es va acordar en el Ple del passat mes de febrer?
La senyora Caules formula la pregunta.
La senyora Baíllo enumera tot un seguit d'activitats organitzades i esmenta les entitats i els
llocs on s'han dut a terme; principalment diverses exposicions, visites a museus, exposició i
venda de llibres, excursions i visites guiades a diferents jaciments de l'illa. Explica que a
banda de tot això es van enviar dues cartes als centres d'ensenyament i, per acabar, diu
que resta pendent una conferència sobre arqueologia i la visita d'alumnes al Museu, així
com una activitat didàctica, també al Museu, que es preveu que tengui lloc abans de la fi del
mes de maig.
La senyora Caules dóna les gràcies.

C) PREGUNTA DEL GRUP SOCIALISTA (RE NÚM. 7359, D'11.4.2012) RELATIVA
AL CANVI DE PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE MENORCA
Senyora Baíllo, consellera d'Educació, ens pot explicar les causes que han motivat el canvi
en la presidència del Consell Escolar de Menorca el passat mes de març?
La senyora Caules formula la pregunta.
La senyora Baíllo respon que han estat causes familiars.
La senyora Caules diu que mai en el Consell escolar s'havien produït tants canvis en tan
poc temps, i espera que, ara sí, els representants que té el Consell puguin començar a fer
la feina que els pertoca en benefici de l'educació a Menorca.
La senyora Baíllo diu que espera que la senyora Caules tengui tota la raó del mon.

D) PREGUNTA DEL GRUP SOCIALISTA (RE NÚM. , D'11.4.2012) RELATIVA AL
BAREM ECONÒMIC DE LES BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE
BEQUES D'ESTUDIS FORA DE MENORCA.
Senyora Baíllo, consellera d'Educació, em podria explicar els motius pels quals s'ha
suprimit, per primera vegada des que es concedeixen aquests ajuts, a l'apartat 9, referit a
criteris objectius que es tindran en compte per a la concessió d'ajuts, un dels apartats del
punt 2 que feia referència al valor cadastral de les finques rústiques, i només s'ha mantingut
l'apartat de finques urbanes?
La senyora Caules formula la pregunta.
La senyora Baíllo reclama l'atenció de la senyora Caules ja que la resposta és de caràcter
tècnic, i diu que si li interessa posteriorment li farà arribar aquest informe. A continuació
llegeix l'esmentat informe, que bàsicament explica el procediment que s'ha de seguir en la
valoració d'alguns dels criteris per a la concessió de les beques d'estudis fora de Menorca.
Conclou dient que s'ha simplificat el procediment, ja que aquest criteri que s'ha eliminat,
que feia referència als valors cadastrals de les diferents finques, no s'aplicava perquè no es
tenia tota la documentació necessària per comprovar-ho; tot això sens perjudici que es
continuarà valorant el fet que es tenguin edificacions en sòl rústic a l'hora d'atorgar la
puntuació mitjançant la comprovació del pagament de l'IBI urbà dels sol·licitants, que inclou
edificacions tant en sòl rústic com en sòl urbà.
La senyora Caules respon que esperava que fos una errada, ja que totes les convocatòries
d'ajuts d'arreu de l'Estat tenen en compte tant les finques rústiques com les urbanes; una
altra cosa és cercar un procediment per esbrinar la informació. Afirma que aquesta manera
de valorar pot originar una discriminació entre els sol·licitants, que amb mateixa condició de
renda el fet de tenir finques rústiques o no els pot donar més o menys puntuació. Per tant,
creu que no s'hauria d'haver fet una convocatòria discriminatòria, sinó que el més adequat
hauria estat fer una modificació i cercar vies per fer-les equiparables. Remarca que la
igualtat d'oportunitats és un dret que s'ha de garantir, més encara quan s'estan aplicant
mesures en contra de la igualtat d'oportunitats amb la reducció d'ajuts i beques i amb
l'augment de les taxes universitàries. Afegeix que és estrany que la decisió sigui només
dels tècnics i creu que el que s'hauria d'haver fet era mantenir-ho, com es fa a la resta de
l'Estat, i no el que ha fet el Consell de Menorca que no té en compte si les finques rústiques
tenen o no valor a l'hora de decidir el repartiment d'aquestes beques. Per acabar, diu que

demanarà l'escrit que la senyora Baíllo li ha ofert en la seva intervenció, al mateix temps
que considera que algú hauria de donar explicacions del motiu per què s'ha fet d'aquesta
manera que, fins que no es demostri el contrari, el Grup Socialista considera totalment
discriminatòria.
La senyora Baíllo diu que no pot dir res més del que ha explicat en la seva intervenció
anterior i li demana que, si vol fer-li alguna altra pregunta, ho faci per escrit. Tanmateix,
remarca que va ser una qüestió dels tècnics i, donat que els darrers anys no s'havia tingut
en compte aquest document, va considerar que no devia ser prou important si no s'incloïa.
Acaba dient que són idees i pensaments de la senyora Caules que, evidentment, no
comparteix.

E) PREGUNTA DEL GRUP SOCIALISTA (RE NÚM. 7361, D'11.4.2012) AMB
RELACIÓ AL PLA D'ACCIÓ DEL CENTRE DE MENORS DEL CONSELL DE
MENORCA
Quan té previst, la consellera de Benestar i Joventut, que conclogui l'anàlisi que duu a
terme per millorar el pla d'acció del Centre de Menorca del Consell Insular de Menorca?
La senyora Gomila motiva i formula la pregunta.
La senyora Herráiz diu que ja s'ha acabat i que l'informe s'ha presentat a tots els
treballadors del centre i del servei i també al president del Consell. Afegeix que estan
treballant en les mesures que s'han de prendre d'acord amb els treballadors.
La senyora Gomila diu que si no li sembla malament demanarà una còpia escrita d'aquest
informe.
La senyora Herráiz respon que la tindrà.

F) PREGUNTA DEL GRUP SOCIALISTA (RE NÚM. 7362, D'11.4.2012) AMB
RELACIÓ A LA FUNDACIÓ DE DISCAPACITATS ILLA DE MENORCA
Senyora Herráiz ens pot explicar quin criteri fan servir els responsables en l'àrea de gestió
de recursos humans, per l'acomiadament de treballadors a la Fundació per a Persones amb
Discapacitat Illa de Menorca?
La senyora Gomila formula la pregunta
La senyora Herráiz diu que la Fundació de Discapacitats funciona amb un equip tècnic
qualificat que marca els seus criteris professionals, i que aquests es passen a un patronat
format pels presidents de les associacions, el qual valora i determina les actuacions.
Afegeix que la valoració de la feina de la plantilla l'ha feta el director tècnic consensuada
amb el gerent, i que posteriorment ha passat pel sedàs dels representants dels treballadors.
Per això, diu, els contractes que acabaven el 31.12.2011 s'han mantingut perquè encara es
duen a terme tota una sèrie de reunions i s'ha deixat que els treballadors aportessin la seva
visió. S'ofereix a acompanyar la senyora Gomila a mantenir una reunió amb el gerent i
reitera que la Fundació funciona amb el seu patronat i els seus tècnics i que les qüestions
es tracten i es resolen des del punt de vista de les pròpies associacions i dels seus
presidents.

La senyora Gomila diu que és ben conscient de com funciona la Fundació de Discapacitats;
però el que sorprèn és que, tot i arribar a acords amb la plantilla de treballadors que fa
feina, el Grup Socialista coneix el mal ambient que hi ha entre aquests treballadors davant
la possibilitat d'acabar a les llistes de l'atur. D'altra banda, manifesta que hi ha famílies que
mostren el seu rebuig d'una forma bastant contundent quan veuen fills propis que passen
de ser treballadors de la Fundació a ser usuaris d'un projecte d'aquesta fundació, i demana
quin són els criteris d'aquesta persona o grup de persones per acomiadar, sobretot quan
l'acomiadament d'aquest assalariat no representa cap estalvi per a la Fundació, tot i ser
conscients que s'han d'adoptar les mesures necessàries per fer viable el projecte.
La senyora Herráiz diu que en la darrera part de la seva intervenció la senyora Gomila fa
una pregunta sobre una persona en concret que no té res a veure amb la pregunta
plantejada al Ple i que afecta tots els treballadors de la Fundació. Afirma que aquesta ja l'ha
contestada; però que, de tota manera, li pot respondre perquè coneix el cas concret al qual
es refereix la consellera, principalment perquè forma part del Patronat, i en aquest cas el
director tècnic, que coneix la malaltia i la situació, és qui ha recomanat el canvi perquè
aquesta no beneficia la persona en qüestió. Per acabar, diu que no es tracta d'un tema
econòmic, sinó d'un canvi d'activitat de la persona recomanat per la Fundació i pel seu equip
tècnic, que és qui coneix la situació.

G) PREGUNTA DEL GRUP PSM MÉS PER MENORCA (RE NÚM. 7377,
D'11.4.2012) SOBRE MILLORA DEL CAMÍ DE TORRALBA, ENTRE ALAIOR I
CALA EN PORTER
Atès que el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament d'Alaior van signar, l'octubre de 2010,
un conveni pel qual la institució insular finançava i executava les obres de la carretera de
Torralba, entre Alaior i Cala en Porter, de titularitat municipal;
Atès que aquest projecte estava inclòs en l'anualitat del 2011 del Conveni de carreteres
subscrit el 2008 entre la CAIB i el CIM, anualitat de 2,9 milions d'euros perfectament vigent;
Des del PSM Més per Menorca voldríem saber quan té previst l'equip de govern executar
les obres de millora del camí de Torralba, entre Alaior i Cala en Porter.
La senyora Salord formula la pegunta.
El senyor Alejandre diu que el conveni entre el Govern i el Consell es va firmar el març de
2008 i tenia previst invertir 29,5 milions d'euros en deu anys. Explica que el 21.1.2011 la
partida assignada a aquest any es va posposar a l'any 2018, de manera que el 2011 es va
deixar sense comptabilitzar i encara, a dia d'avui, no s'han rebut les partides corresponents
als anys 2009 i 2010. No obstant això, afegeix, s'ha reprès el projecte perquè era prioritari
per tal de respectar compromisos contrets i fins i tot s'ha recollit una modificació de
l'Ajuntament d'Alaior per tal d'afegir un carril bici i un carril per a vianants al projecte inicial,
projecte que ja està acabat i, teòricament, abans de final d'any hauran començat les obres.
Diu que el motiu d'executar aquest projecte en primer lloc, a banda de respectar
compromisos, és perquè es tracta d'un camí molt transitat i que, segons informes de la
Guàrdia Civil, requereix una millora en les condicions de seguretat. Per acabar, afirma que
en el cas que les partides corresponents als anys 2009 i 2010 s'aconseguissin abans de
final d'any començarien les obres després de signar un nou acord amb l'Ajuntament
d'Alaior.
La senyora Salord demana un aclariment ja que, arran de la noticia apareguda l'agost del
2011, va presentar una pregunta escrita i la resposta del mateix senyor Alejandre va ser

que aquest trasllat de la partida del 2011 al 2018 no es va fer efectiu mai i que, per tant, no
tenia validesa per defecte de forma.
El senyor Alejandre diu que té un document signat pel senyor Jaime Carbonero, de data 21
de gener, que recull la proposta de posposar la partida corresponent a l'any 2011 fins el
2018. Per acabar, remarca que encara no s'han fet efectives les quantitats que es deuen
corresponents als any 2009 i 2010.

H) PREGUNTA DEL GRUP PSM MÉS PER MENORCA (RE NÚM. 7378,
D'11.4.2012) SOBRE ACCÉS A LES ACTES DELS PLENS, CONSELLS
EXECUTIUS I COMISSIONS DE GOVERN A TRAVÉS DEL PORTAL WEB
INSTITUCIONAL DEL CIM
Els darrers anys, des del portal web institucional del CIM es podia accedir a les actes de les
reunions del Ple, del Consell Executiu i de la Comissió de Govern.
Amb l'arribada del govern del PP, arran de la modificació de la pàgina web institucional,
això no és possible i, en aquest sentit, hem rebut queixes de diversos ciutadans.
És per això que, des del PSM Més per Menorca, voldríem que ens expliquessin si és una
situació provisional o pensen recuperar aquest mecanisme d'informació i consulta que
facilita el dret a la informació dels ciutadans.
La senyora Salord formula la pregunta
La senyora Pons lamenta que la senyora Salord no s'hagi interessat de manera interna
sobre aquest tema i hagi optat per denunciar públicament una suposada falta de
transparència. Diu que no es tracta d'una decisió del Partit Popular, sinó de causes
tècniques que s'han aprofitat per fer política en contra d'aquest equip de govern; considera
que és una llastima i que tot això s'hauria pogut aclarir amb una telefonada, ja que els
dubtes estan totalment mancats de fonaments. Explica que el fet que no apareguin les
actes del Consell Executiu i de la Comissió de Govern no és conseqüència de l'arribada del
Partit Popular al govern, sinó de recomanacions tècniques, principalment de Secretaria, de
no publicar les actes de les reunions que no siguin públiques, recomanacions que ja
s'havien fet a l'anterior equip de govern per tal de no vulnerar la Llei de protecció de dades.
Demana, per tant, que no es generin dubtes sobre la transparència de la gestió d'aquest
equip de govern. Afegeix que actualment hi ha publicades al web les actes de Ple, de
Comissió de Govern i de Consell Executiu des del mes de juliol de 2003 fins el mes d'abril
de 2011, sense fer cap revisió de dades de caràcter personal. A partir de maig de 2011
explica que és cert que es van deixar de publicar les actes; en primer lloc pel canvi de
l'aplicatiu d'un nou programa d'actes i decrets, i en segon lloc pels canvis organitzatius i la
sobrecàrrega de feina que va comportar. Continua dient que el mes de desembre de 2011
es va posar en servei el nou web i es va decidir no publicar les actes de Consell Executiu i
de Comissió de Govern perquè les reunions no són publiques, decisió que es va prendre
d'acord amb les recomanacions tècniques i diversos informes sobre protecció de dades.
Explica que actualment es troben disponibles al web les ordres del dia i les actes íntegres
de les seesions plenàries des de 2001 fins el mes d'abril de 2011; i pel que fa a les actes
de Ple des del mes de maig de 2011, aclareix que a Secretaria estan treballant per tenir-les
disponibles al final del mes d'abril, ja que cal revisar totes les actes i substituir les dades
personals per acrònims, tot seguint les recomanacions de l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades. Reitera que les actes de Consell Executiu i de Comissió de Govern no es
publicaran perquè les sessions del òrgans no són publiques, i mentre no hi hagi una
recomanació contrària l'equip de govern farà cas als tècnics, que són els que hi entenen.

Per per acabar, informa que el Servei de Secretaria proposa publicar, a partir d'ara, els
extractes i les actes íntegres de les sessions del Ple.
La senyora Salord respon que s'alegra que l'assumpte de les actes del Ple estigui aclarit,
tot i l'endarreriment en la publicació. Pel que fa a les altres comissions, tot i que creu que
s'ha de ser escrupolós amb la protecció de dades de caràcter personal, opina que amb la
publicació dels ordres del dia es podria aclarir part del problema de molts ciutadans
acostumats a consultar-les. Diu que li estranya que, segons sembla, els ajuntaments no
tenguin aquest problema, ja que pengen les actes de les reunions de les juntes de govern,
que no són de caràcter públic, simplement amb la precaució de revisar les dades que no hi
han d'aparèixer, i creu que al Consell també es podria fer així.
La senyora Pons remarca que són criteris tècnics; diu que no sap el que fan altres
administracions i si es poden prendre com a exemple. Reitera que posa a disposició el
servei Secretaria per aprofundir en aquest tema, i que aquest equip de govern no té cap
intenció de negar la informació, tot el contrari; però que s'ha valorat que hi ha un conflicte
entre la Llei de protecció de dades i el dret de l'accés a la informació dels ciutadans i, per
tant, diu que continuaran publicant el que saben cert que es pot publicar. Per acabar, diu
que continuaran fent feina per donar la major transparència possible a la pàgina web.

I) PREGUNTA DEL GRUP SOCIALISTA (RE NÚM. 7382, D'11.4.2012) EN
MATÈRIA D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Amb motiu del desistiment del Govern autonòmic a tramitar les esmenes al DL 2/2012
proposades pel conseller d'Ordenació del Territori, excepte la referida a la Norma Territorial
Transitòria, s'han publicat afirmacions del conseller senyor Huguet dient: “he enganat
perquè m'han enganat a mi”, o “sin estas enmiendas persiste la inseguridad juridica”. Són
certes, les afirmacions transcrites?
El senyor Marquès formula la pregunta.
El senyor Huguet demana si aquesta pregunta es fa per interès del Consell, dels ciutadans,
del senyor Marquès o del Partit Socialista, i diu que desconeix a què es refereix el senyor
Marquès en parlar del desistiment del Govern autonòmic. Remarca que és la primera
vegada que sent que es presentin esmenes a un decret llei, que en tot cas es presenten als
projectes de llei, i explica que aquestes esmenes no les formulen els consellers sinó que ho
fan els diputats. Pel que fa a les afirmacions que, segons sembla, li atribueixen, el senyor
Huguet explica que ell va enviar una carta des del seu correu personal al correu personal
d'uns quants càrrecs del Partit Popular, i diu que no pot assegurar que en l'esmentat
document hi figurés l'expressió esmentada. Recrimina, per tant, que el senyor Marquès hagi
dut a Ple aquesta qüestió que podria vulnerar la intimitat personal, que també comprèn el
correu electrònic. Conclou dient que el conseller de l'oposició hauria d'explicar per què ho fa
i quin interès hi té, i en aquest cas ampliaria la resposta.
El senyor Marquès diu que la seva intenció no era entrar en la rigorositat del text, sinó que
les afirmacions que s'atribueixen al senyor Huguet es van fer públiques en mitjans de
comunicació i, per tant, estan a l'abast dels ciutadans; aquest és el motiu pel qual formula
pregunta: esbrinar si són certes. Afegeix que el fet que un govern enganyi és preocupant,
sobretot quan els ciutadans veuen que es fan coses que no s'havien dit respecte del Pla de
comerç, el Pla de costes i, fins i tot, en la revisió, tramitació o modificació del Pla territorial
insular. Continua dient que el Decret llei que el senyor Huguet ha lloat com el paradigma de
la claredat i la seguretat jurídica no ho deu ser tant quan el Col·legi d'Arquitectes de Palma i

distingits professors de la UIB i altres opinions d'experts consideren que aquest i les
iniciatives que va aprovar aquest ple perquè s'incorporessin al debat de convertir el Decret
llei en projecte del llei o llei, deixen clar que hi ha prou dubtes jurídics al respecte. Aquest,
afirma, és el sentit de plantejar aquesta pregunta: la preocupació dels ciutadans que hi hagi
una possibilitat que un equip de govern hagi enredat un conseller i hagi creat unes
expectatives que després no s'han vist confirmades. D'altra banda, dubta de la seguretat
del Decret llei quan el mateix Partit Popular, en el tràmit parlamentari, ha introduït trenta
esmenes en un decret que té setze articles. Conclou afirmant que si el senyor Huguet deixa
obert el dubte sobre la versemblança de les afirmacions contribuirà a la confusió, mentre
que si ho aclareix tots tindrem ben clar a què ens hem d'atendre.
El senyor Huguet respon que no és aquí per donar lliçons de res; més tost és el senyor
Marquès qui ho hauria de fer ja que es dedica professionalment a l'ensenyament. Continua
dient que no es pot parlar de confusió quan el senyor Marquès ho acaba de fer una vegada
més en confondre el Govern amb el Parlament. Explica que els decrets els fan els governs i
les lleis els parlaments; per tant, el Govern, que és un òrgan d'administració independent
del Parlament, pot fer un decret llei que contengui un determinat nombre d'articles i el
Parlament pot fer una llei amb tots els articles que vulgui quan valida aquest decret llei. Diu
que això és elemental per poder seure en aquest Ple, considera que no pot haver-hi
aquestes confusions i se sorprèn que el senyor Marquès, del qual recrimina l'actitud i
l'actuació, vulgui entrar en aquesta situació. Assegura que s'han dut a terme amb el senyor
Marquès totes les reunions que han fet falta per parlar del PTI, que el propi conseller de
l'oposició ha assistit a les reunions de la Comissió Tècnica Assessora i que no se li ha
amagat ni una coma de la documentació relacionada amb el tema. Diu que com que té
l'obligació de fer una tasca per tal que Menorca millori des del punt de vista de seguretat
jurídica, economia i ocupació, continuarà fent feina per molta pressió a què es trobi sotmès i
davant l'actitud de moltes persones que no són capaces de parlar, raonar, discutir i
acordar. Per acabar, manifesta que el senyor Marquès no port presumir que mentre
governava el seu partit no hi hagués inseguretat jurídica en el PTI; per això, com a mostra,
llegeix la conclusió de l'informe sobre les àrees de prevenció de risc previstes en el PTI.
Finalment, demana al senyor Marquès que rectifiqui i ajudi que els menorquins tenguin una
millor eina, i no es preocupi per les falsedats que diuen que el PTI es vol desprotegir i que
es vol deixar urbanitzar, ja que tot això, d'aquí a un temps, quedarà clarament demostrat
que és fals.
El senyor Marquès diu que ha assistit a les reunions a les quals es refereix el senyor
Huguet amb cordialitat i que de cap manera pot compartir la reacció del conseller
d'Ordenació del Territori perquè s'hagués interessat per unes afirmacions publicades i que
pretenia que se situessin en el seu context amb la intervenció del conseller. En tot cas, diu
que actuaran en conseqüència.

J) PREGUNTA DEL GRUP SOCIALISTA (RE NÚM. 7383, D'11.4.2012) EN
MATERIA DE TURISME
El projecte de Pressuposts generals de l'Estat per al 2012 inclou un increment a les taxes
aeroportuàries proper al 19%.
Han estat moltes les veus que han objectat qualsevol pujada de les taxes per les
conseqüències negatives sobre la demanda de viatges turístics i particulars i la repercussió
per a l'ocupació laboral turística.
Atès que la recuperació econòmica més factible és la de generar l'activitat turística, quina
és la postura de l'equip de govern del Consell Insular de Menorca davant l'increment de les
taxes aeroportuàries previst en el projecte de Pressuposts generals de l'Estat per a 2012?

El senyor Marquès motiva i formula la pregunta, en els següents termes: “Ha promogut o
promourà l'equip de govern del Consell Insular de Menorca cap esmena davant l'increment
de taxes previst en el projecte de Pressuposts generals de l'Estat per al 2012?”.
El president intervé per explicar que, tot i que en la Junta de Portaveus van tractar el tema
de la concreció de les preguntes, la que ara formula és una pregunta radicalment diferent
de la presentada. Tanmateix, diu que la consellera la respondrà.
La senyora Cabrera diu que tots tenim clara la importància del turisme per a l'economia de
Menorca i que la connectivitat aèria és un greu problema que s'ha de solucionar, i per això
estam fent feina. Afegeix que, com ha comentat el senyor Alejandre, s'han fet peticions al
Govern balear i al Govern central perquè som conscients que l'increment de taxes no és
una bona noticia. El Govern balear ha manifestat la voluntat de reclamar l'especificitat de
Menorca i de les illes Balears en general, i el Govern central, al mateix temps, ha dit que
intentaria cercar el suport necessari en els pressupostos per tractar la situació diferenciada
de les Balears i les Canàries. Per acabar, es reafirma en la importància del turisme i la
connectivitat aèria per a l'economia de Menorca i reitera que continuaran treballant per
reconduir la situació.
El senyor Marquès celebra la postura de l'equip de govern però reclama que, donat que
l'ordre del dia de la sessió del Ple d'avui constava només de dinou punts, i comptant amb la
informació del senyor Alejandre, era el lloc idoni perquè l'equip de govern presentés una
proposta, que hauria tingut el suport de tots el grups, per expressar al Ministeri de Foment
la preocupació existent per l'increment de taxes.
La senyora Cabrera diu que prenen nota de l'aportació del senyor Marquès, però recorda
que, probablement, la situació d'apujada de taxes està lligada a les polítiques
desenvolupades pel Govern Zapatero els darrers set anys. Per acabar, diu que evidentment
estan en contra d'aquesta situació i, tot referint-se a la herència i el llegat que arrossega el
Ministeri de Foment després de la gestió del PSOE, afegeix que s'ha de tenir memòria
històrica i saber d'on vénen les coses.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària interina, estenc aquesta
acta.
La secretària interina

Vist i plau,
El president

