PLE
Caràcter:
ordinari
Data: 18/03/2019
Hora: de 17:05 a 20:10
Lloc: Seu del Consell Insular - Sala de Plens
HI ASSISTEIXEN:
Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta (Grup Socialista)
Sra. Maite Salord Ripoll, consellera (Grup Més per Menorca)
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller (Grup Més per Menorca)
Sr. Miquel Nicolau Preto Fernández, conseller (Grup Més per Menorca)
Sr. Miquel Company Pons, conseller (Grup Socialista)
Sra Maria Cabrisas Pons, consellera (Grup Socialista)
Sr. Aram Ortega Adzerías, conseller (Grup PODEMos)
Sr. Santiago Tadeo Florit, conseller (Grup Popular)
Sra. Pilar Pons Faner, consellera (Grup Popular)
Sra. María Salomé Cabrera Roselló, consellera (Grup Popular)
Sra. Aurora Herráiz Águila, consellera (Grup Popular)
Sr. Adolfo Vilafranca Florit, conseller (Grup Popular)
Sr. Guillem Simó Bordoy, interventor
Sra. Rosa Salord Olèo, secretària interina
S'HAN EXCUSAT DE NO ASSISTIR-HI:
Sra. Cristina Gómez Estévez, consellera (Grup PODEMos)
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de les sessions de caràcter extraordinari de 31 d’octubre, i 10 i
21 de desembre i de la de caràcter ordinari de 17 de desembre de 2018.
2. Comunicacions de la Presidència.
A) Part resolutiva
3. Aprovació dels convenis de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Menorca d’encàrrec de gestió per a la redacció d’un pla
d’accessibilitat insular (exp. 4814-2019-000001).
4. Proposta de modificacions competència del Ple de la corporació al pressupost del
Consell Insular de Menorca de l’exercici 2019 (exp. 0426-2019-000001).
5. Nomenament del president de la Junta Rectora del Parc Natural de s’Albufera des
Grau (exp. 0910-2019-000006).
6. Proposta d’acord sobre mesures per a l’equitat dels infants de 0 a 3 anys (exp.
1545-2018-000002).

7. Proposta d’acord per a l’adhesió del Consell Insular de Menorca a l’Agenda
Urbana Espanyola (exp. 0312-2019-000004).
8. Proposta d’acord del Grup Popular sobre el servei de neteja de platges (exp.
0312-2019-000005).
9. Proposta d’acord del Grup Popular en matèria de professionals de la sanitat (exp.
0312-2019-000003).
10. Moció del Grup Popular sobre els resultats de l’informe de l’OBSAM d’indicadors
socials a Menorca (exp. 0315-2019-000002).
11. Moció del Grup Popular sobre el projecte del tram de la carretera Maó-Alaior
(exp. 0315-2019-000004).
B) Part de control
12. Interpel·lacions
Interpel·lació del Grup Popular en relació amb el servei de bus a Macarella per a la
temporada 2019 (exp. 0314-2019-000005).
13. Preguntes (exp. 0316-2017-000003)
A) Pregunta del Grup Popular (RE 5300 de 5-3-2019) sobre ubicació dels parcs
eòlics.
B) Pregunta del Grup Popular (RE 5303 de 5-3-2019) sobre accions foment de les
TIC dirigides a les empreses de Menorca.
C) Pregunta del Grup Popular (RE 5305 de 5-3-2019) sobre obstacles instal·lació
generadors elèctrics.
D Pregunta del Grup Popular (RE 5307 de 5-3-2019) sobre Pla adequació polítiques
d’igualtat i LGTBI.
E) Pregunta del Grup Popular (RE 5309 de 5-3-2019) sobre canvi model econòmic.
F) Pregunta del Grup Popular (RE 5310 de 5-3-2019) sobre data suspensió
contenciós administratiu tema bestretes.
G) Pregunta del Grup Popular (RE 5311 de 5-3-2019) sobre campament de
Biniparratx.
H) Pregunta del Grup Popular (RE 5312 de 5-3-2019) sobre pagament ajudes
apagada elèctrica i pel cap de fibló.
I) Pregunta del Grup Popular (RE 5313 de 5-3-2019) sobre acabament terminis dels
projectes assignats, derivats de les consultes ciutadanes.
J) Pregunta del Grup Popular (RE 5314 de 5-3-2019) sobre connexió vols ciutat
alemanya a l’hivern.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS DE CARÀCTER
EXTRAORDINARI DE 31 D’OCTUBRE, I 10 I 21 DE DESEMBRE I DE LA DE
CARÀCTER ORDINARI DE 17 DE DESEMBRE DE 2018
Amb el vot favorable dels 12 membres assistents, els tres consellers del Grup
Socialista, senyora Mora Humbert, senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons;
els tres consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria
Ballester i senyor Preto Fernández; el conseller del Grup PODEMos, senyor Ortega
Adzerías i els cinc consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons
Faner, senyora Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i senyor Vilafranca Florit, la

presidenta declara aprovada per unanimitat dels membres assistents, l’acta de les
sessions de caràcter extraordinari de 31 d’octubre, i 10 i 21 de desembre i de la de
caràcter ordinari de 17 de desembre de 2018.
SEGON. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
Es dona compte del següent:
1. Dels Decrets electrònics de Presidència del núm. 63 de 14.02.2019 al núm. 111 de
12.03.2019.
2. De les resolucions electròniques de la consellera executiva del Departament de Serveis
Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del núm. 31 de 14.02.2019 al núm. 55 de
12.03.2019.
3. De les resolucions electròniques del conseller executiu del Departament de Cultura i
Educació del núm. 21 de 20.02.2019 al núm. 34 de 12.03.2019.
4. De les resolucions de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Família del núm. 38 de 13.02.2019 al núm. 63 de 07.03.2019.
5. De les resolucions electròniques del conseller executiu del Departament de Medi Ambient
i Reserva de Biosfera del núm. 96 de 13.12.2019 al núm. 154 de 08.03.2019.
6. De les resolucions electròniques del conseller executiu del Departament de Mobilitat del
núm. 22 de 13.02.2019 al núm. 33 de 11.03.2019.
7. De les resolucions electròniques de la consellera executiva del Departament de
Cooperació Local i Promoció Turística del núm. 5 de 14.02.2019 al núm. 6 de 18.02.2019.
8. De les resolucions electròniques del conseller executiu del Departament d’Ocupació,
Projecció Econòmica, Joventut i Esports del núm. 30 de 18.02.2018 al núm. 38 de
07.03.2019.

Els consellers presents en resten assabentats.
A) PART RESOLUTIVA
TERCER. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE MENORCA
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA D’ACCESSIBILITAT
INSULAR (EXP. 4814-2019-000001)
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en sessió de caràcter ordinari d'11 de març de 2019, que diu:
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Cooperació
Local i Promoció Turística, que diu:

La Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears, estableix en
l'article 6 que correspon als municipis en l’àmbit de les seves competències d) Elaborar el
pla municipal d’accessibilitat i les revisions corresponents, així com els plans d’actuació i
gestió referits a àmbits concrets que tenguin afectacions en matèria d’accessibilitat. I als
consell insulars «Establir criteris i mecanismes per garantir l’aplicació coordinada de la
normativa d’accessibilitat en tot el territori insular».
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local, en la nova redacció aprovada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
estableix que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
És competència pròpia de la diputació o entitat equivalent, entre d’altres, l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis (article 36.1 b) i la nova redacció de
l’article 57 punt 1 de la mateixa llei estableix que la cooperació econòmica, tècnica i
administrativa entre l’Administració local i les administracions de l’Estat i de les comunitats
autònomes, tant pel que fa a serveis locals com a assumptes d’interès comú, es
desenvolupa amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes prevists a les lleis, i que
es pot articular, en tot cas, mitjançant els consorcis o els convenis administratius que
subscriguin.
Atesa la mancança financera dels ajuntaments per dur a terme els plans municipals, el
Consell Insular de Menorca manifesta la seva voluntat d’assumir la inversió necessària per
realitzar aquesta tasca.
Atès que d’acord amb l'art. 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, la realització d'activitats de
caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de
dret públic pot ser encomanada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa
administració o d'una altra, sempre que entre les seves competències hi hagi aquestes
activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per al seu
acompliment.
L'encàrrec de gestió no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici i és responsabilitat de l'òrgan o entitat encomanant dictar tots
els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s'integri l'activitat
material concreta objecte d'encàrrec.
En tot cas, l'entitat o òrgan encomanat tindrà la condició d'encarregat del tractament de les
dades de caràcter personal a les quals pogués tenir accés en execució de l'encàrrec de
gestió i li és aplicable el que es disposa en la normativa de protecció de dades de caràcter
personal.
Considerant que tots els ajuntaments estan d'acord a aprovar el conveni de referència en el
sentit de:
Encomanar la gestió de la contractació de la redacció del pla d'accessibilitat municipal, que junt
amb els dels altres municipis donarà com a resultat el Pla d'Accessibilitat Insular de Menorca, al
Consell Insular de Menorca. El Pla haurà de comptar amb el contingut mínim establert a la Llei
8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears, i el seu cost anirà a càrrec del
Consell Insular.

Sol·licitar al Consell Insular l'acceptació de l'encàrrec de gestió.
Aprovar el conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Menorca per a la redacció dels plans d'accessibilitat municipal de l'illa de
Menorca-Pla insular, en els termes que consten a l'expedient, i formalitzar-lo una vegada acceptat
l'encàrrec de gestió, així com publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, propòs l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la contractació de la redacció del pla
d'accessibilitat municipal, que junt amb els dels altres municipis donarà com a resultat el Pla
d'Accessibilitat Insular de Menorca, al Consell Insular de Menorca.
SEGON. Aprovar el «CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE MENORCA D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A LA REDACCIÓ D’UN
PLA D’ACCESSIBILITAT INSULAR» que es transcriuen en annex.
TERCER. Habilitar la presidenta del Consell Insular de Menorca per signar el conveni.
QUART. Condicionar l’efectivitat de la repercussió econòmica d’aquesta addenda a la
disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el proper exercici.
CINQUÈ. Publicar el conveni en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ANNEX - CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
ELS AJUNTAMENTS DE MENORCA I PER A LA REDACCIÓ DELS PLANS D’ACCESSIBILITAT
MUNICIPAL DE L’ILLA DE MENORCA – PLA INSULAR (Hi consta trancrit el document de referència)
La Comissió, per majoria (5 vots a favor corresponents als dos consellers del Grup Socialista, senyora
Mora Humbert i senyor Company Pons; als dos consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord
Ripoll i senyor Preto Fernández, i a la consellera del Grup PODEMos, senyora Gómez Estévez, i 2
abstencions corresponents als dos consellers presents del Grup Popular, senyora Pons Faner i senyor
Vilafranca Florit), 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 (12 vots a favor
corresponents als tres consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert,
senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons; als tres consellers del Grup Més
per Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto
Fernández; al conseller del Grup PODEMos, senyor Ortega Adzerías i als cinc
consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyora
Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i senyor Vilafranca Florit), la presidenta
declara aprovat per unanimitat dels membres assistents, l’acord següent:
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la contractació de la redacció del pla
d'accessibilitat municipal, que junt amb els dels altres municipis donarà com a
resultat el Pla d'Accessibilitat Insular de Menorca, al Consell Insular de Menorca.
SEGON. Aprovar el «CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
ELS AJUNTAMENTS DE MENORCA D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A LA

REDACCIÓ D’UN PLA D’ACCESSIBILITAT INSULAR» que es transcriuen en
annex.
TERCER. Habilitar la presidenta del Consell Insular de Menorca per signar el
conveni.
QUART. Condicionar l’efectivitat de la repercussió econòmica d’aquesta addenda a
la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el proper exercici.
CINQUÈ. Publicar el conveni en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ANNEX
CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE MENORCA I PER A LA REDACCIÓ DELS PLANS D’ACCESSIBILITAT
MUNICIPAL DE L’ILLA DE MENORCA – PLA INSULAR
(data que resulti)
REUNITS
D'una part, el Sr. / la Sra. ................., ......... (càrrec administratiu), actuant en nom i representació de
....., i de conformitat amb ......
(CONSELL INSULAR)
D'altra part, el Sr. / la Sra. .........., ......... (càrrec administratiu), en nom i representació d'aquest, i de
conformitat amb ....
(TOTS ELS AJUNTAMENTS)
En la condició que intervenen, les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a
l'atorgament del present conveni i a aquest efecte
EXPOSEN
Primer. La Constitució espanyola consagra el principi d’igualtat davant la llei, sense que pugui prevaler
cap tipus de discriminació. L’article 9.2 estableix que correspon als poders públics promoure les
condicions per tal que la llibertat i la igualtat de les persones siguin reals i efectives; remoure els
obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud, i facilitar la participació de tota la ciutadania en la
vida política, econòmica, cultural i social.
Segon. El text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, advoca per garantir l’exercici real
i efectiu dels drets de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta de la
ciutadania amb mesures com ara l’accessibilitat universal, que defineix, en l’article 2, lletra k), de la
manera següent: «És la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis,
així com els objectes, instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables
per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural
possible. Pressuposa l'estratègia de “disseny universal o disseny per a totes les persones”, i s’entén
sens perjudici dels ajusts raonables que s’hagin d’adoptar.»
Tercer. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l'article 19.2, estableix el mandat a les
administracions públiques de les Illes Balears de procurar a les persones dependents la seva

integració per mitjà d’una política d’igualtat d’oportunitats, desenvolupant mesures d’acció positiva, i de
garantir l’accessibilitat espacial de les instal·lacions, els edificis i els serveis públics.
Quart. La Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears, estableix en l'article
6 que correspon als municipis en l’àmbit de les seves competències d) Elaborar el pla municipal
d’accessibilitat i les revisions corresponents, així com els plans d’actuació i gestió referits a àmbits
concrets que tenguin afectacions en matèria d’accessibilitat, i als consells insulars «Establir criteris i
mecanismes per garantir l’aplicació coordinada de la normativa d’accessibilitat en tot el territori
insular».
Cinquè. La mateixa llei determina en l'article 38 el contingut dels plans a elaborar pels municipis, pels
consells insulars i pel Govern de les Illes Balears, consistent en:
a) diagnosi de les condicions existents;
b) determinació de les actuacions necessàries per fer accessibles els àmbits esmentats en l’apartat
anterior que siguin competència seva;
c) establir criteris de prioritat que permetin decidir quines actuacions s’han d’executar en diferents
períodes;
d) definir les mesures de control, seguiment, manteniment i actualització necessàries per garantir que,
un cop assolides les condicions d’accessibilitat, perdurin al llarg del temps;
e) fixar el termini màxim per revisar-los, d’acord amb els criteris establerts reglamentàriament. En la
redacció dels plans d’accessibilitat s’ha de fomentar i garantir la participació ciutadana.
Sisè. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La redacció de l’esmentat pla insular va ser objecte de selecció en la convocatòria realitzada pel
Consell Insular mitjançant un procés democràtic on la ciutadania va decidir a què es destinava una
part del pressupost municipal o insular, implicant la ciutadania en la presa de decisions responsables
sobre la destinació d’una part dels recursos públics com a acció a realitzar d’àmbit insular.
A partir de les propostes realitzades per la ciutadania es van elegir propostes i es va decidir quines
s’incorporaven com a accions a realitzar en el pressupost insular.
La quantitat prevista per als pressupostos participatius per al 2018 va ser d’1.000.000 euros; a
projectes insulars es van destinar 500.000 euros i cada proposta havia de ser com a màxim de
250.000 euros.
Les fases dels pressupostos participatius van ser:
Fase 1: Presentació de propostes per part de la ciutadania a títol individual o col·lectiu.
Fase 2: Validació de les propostes. Les propostes presentades es van validar des del punt de vista
tècnic.
Fase 3: Votació ciutadana de totes les propostes validades.
Fase 4: Execució de les propostes més votades. 2018-2019.
D’entre les propostes guanyadores a realitzar a escala d’illa es va elegir la que es denomina «Per a
una Menorca accessible».
El Consell, juntament amb la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, va aportar a la
Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca uns criteris tècnics continguts a la «Guia
tècnica i pràctica per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i comunicatives», que tots els
ajuntaments han d'aprovar d’acord amb el dictamen de la Comissió de Presidents de Corporacions
Locals de Menorca, previs a la redacció del pla d’accessibilitat insular, amb l'objectiu d'aconseguir que
tot Menorca disposi dels mateixos criteris a l’hora d’aconseguir una illa accessible per a tothom.
Setè. Atès tot l’anterior i de conformitat amb l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, i sense que la
realització de l'activitat encomanada suposi la transferència de la titularitat ni dels elements
substantius del seu exercici, sent responsabilitat de l'òrgan o entitat encomanant dictar totes les actes

o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s'integri l'activitat material concreta
objecte d'encàrrec.
ACORDAM subscriure el present conveni d'encàrrec de gestió, en el marc establert en la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, conformement a les següents
CLÀUSULES
Primera. L'objecte d'aquest conveni és la constitució d'un encàrrec de gestió a favor del Consell
Insular de Menorca per part de tots els ajuntaments de Menorca, a l'empara de l'article 11 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Segona. L’encàrrec comporta les següents actuacions per part del Consell Insular de Menorca:
I) La contractació de la redacció del pla d’accessibilitat municipal de tots els municipis de Menorca,
dels quals ha de resultar el Pla d’Accessibilitat Insular de Menorca amb el contingut mínim establert a
la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears:
a) diagnosi de les condicions existents;
b) determinació de les actuacions necessàries per fer accessibles els àmbits esmentats en l’apartat
anterior que siguin competència seva;
c) establir criteris de prioritat que permetin decidir quines actuacions s’han d’executar en diferents
períodes;
d) definir les mesures de control, seguiment, manteniment i actualització necessàries per garantir
que, un cop assolides les condicions d’accessibilitat, perdurin al llarg del temps;
e) fixar el termini màxim per revisar-los, d’acord amb els criteris establerts reglamentàriament;
II) L’aprovació definitiva del pla per part de tots els ajuntaments i del Consell Insular i publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de la seva entrada en vigor
Tercera. Finançament i forma de pagament
La valoració de la totalitat de l’encàrrec, d’acord amb el pressupost previst en els pressupostos
participatius, ascendeix, com a màxim, a la quantitat de 250.000 € (DOS-CENTS CINQUANTA MIL
EUROS), corresponents a la partida (que correspongui) del pressupost del Consell Insular de
Menorca, any 2018 , desglossats de la manera següent:
1a fase: Elaboració d’un pla de treball (1 mes)
2a fase: Recollida d’informació ( 2 mesos)
3a fase: Participació ciutadana
4a fase: Diagnosi de la situació actual (5 mesos)
5a fase: Definició d’actuacions i identificació de prioritats (9 mesos)
6a fase: Redacció del PAIM (18mesos des de la signatura del contracte), que haurà de ser aprovat
pels ajuntaments.
7a fase: Document definitiu 2 mesos des de resolució de possibles al·legacions que es produeixin en
l’aprovació inicial del Pla.
8a fase: Aprovació definitiva del Pla per part de tots els ajuntaments i del Consell Insular i publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de la seva entrada en vigor.
Quarta. Comissió de seguiment. Amb la finalitat d'articular el seguiment de l'execució de les
mesures previstes en el present conveni d'encàrrec de gestió i d'interpretar-lo, s'ha de crear una
comissió de paritària de seguiment.
En tot el que no estigui específicament previst sobre el funcionament d'aquesta comissió, seran
aplicables les normes sobre òrgans col·legiats previstes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic.

Cinquena. Titularitat de la competència. Aquest encàrrec de gestió no suposa cessió de la titularitat
de les competències atribuïdes als municipis ni dels elements substantius del seu exercici.
Sisena. Extinció del conveni
El present conveni s'extingirà:
a) Pel compliment del seu objecte.
b) Pel transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se'n acordat la pròrroga.
c) Per mutu acord dels signants d'aquest conveni.
d) Per circumstàncies que fessin impossible o innecessària la realització de les actuacions objecte
d'aquest conveni.
e) Per l'incompliment greu de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
En aquest cas, les parts es preavisaran per 20 dies naturals per evitar, si això fos possible, l'extinció
del conveni. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que el
va dirigir notificarà a les parts signatàries la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el
conveni.
f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Setena. Vigència del conveni. El conveni tindrà una vigència de quatre anys, des de la data de la
seva signatura.
En qualsevol moment abans que acabi aquest termini els signants del conveni podran acordar-ne
unànimement la pròrroga per un nou període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
Octava. Modificació. El present acord d'encàrrec de gestió podrà ser modificat per acord unànime de
les parts.
Aquest conveni haurà de ser publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

QUART. PROPOSTA DE MODIFICACIONS COMPETÈNCIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ AL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DE
L’EXERCICI 2019 (EXP. 0426-2019-000001)
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari d'11 de març de 2019, que diu:
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis
Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, que diu:
El pressupost de la corporació constitueix una previsió d'ingressos i una autorització de
despesa l'aprovació de la qual és competència del Ple de la corporació. Quan durant
l'exercici sorgeixen incidències inicialment no previstes la legislació vigent preveu la
possibilitat d'escometre modificacions pressupostàries.
L'aprovació de determinades modificacions pressupostàries, en concordança amb la
competència d'aprovació dels pressuposts, es reserva en alguns supòsits (perquè impliquen
variacions significatives del pressupost aprovat) al Ple de la corporació. Cal considerar
incloses en aquests supòsits els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, les
transferències de crèdits entre diverses àrees de despesa (tret de les exempcions
establertes) i la consideració de subvencions com a nominatives.
Des de l’elaboració del pressupost insular del 2019, s’han plantejat des del teixit social de
l’illa diferents activitats que, conformement consta a l’expedient, el govern insular considera

que mereixen el suport institucional de forma garantida, sense subjectar-se als resultats –
desconeguts a priori– d’una convocatòria pública competitiva.
Per tant, es proposa al Ple del Consell Insular de Menorca l'adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar provisionalment l’addició, conformement a la memòria corresponent, a
l’annex previst a la base d’execució 22a del vigent pressupost dels següents ajuts
nominatius:
1.1) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern, a favor de
l’Associació ALCER de Menorca, per un import màxim de 8.000 €, per a col·laborar en el
finançament de les activitats especials organitzades per a celebrar el seu 25è aniversari.
1.2) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern, a favor de
l’entitat cultural Club de Jubilados y Pensionistas de Maó, per un import màxim de 1.500 €,
per a col·laborar en el finançament de les activitats especials organitzades per a celebrar el
seu 25è aniversari.
1.3) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern, a favor de
l'Asociación Cultural Aeronáutica Española, per un import màxim de 15.000 €, per a
col·laborar en el finançament de les activitats especials organitzades per a celebrar 50è
aniversari de l’aeroport de Menorca i de l’aviació a l’illa.
1.4) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 43900 Comerç i Indústria, a favor de la
Cambra de Comerç de Menorca, per un import màxim de 47.000 €, per a col·laborar en el
finançament del servei de seguretat amb gos de l’aeroport de Menorca a fi d’afavorir el
trànsit aeri de mercaderies.
1.5) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 92201 Servei de Cooperació i
Assistència als Municipis, a Casa de Menorca Barcelona SA, per un import màxim de
80.000 €, per a col·laborar en el finançament de les obres de remodelació i millora de les
instal·lacions comunitàries, condicions d’accessibilitat, eficiència energètica..., a l’edifici
d’aquesta entitat a Barcelona.
1.6) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 23100 AGA del Departament de
Benestar Social i Família, a favor de l'Asociación Española contra el Cáncer AECC de
Menorca, per un import màxim de 1.500 €, per a col·laborar en el finançament de
l’organització del 1r Congrés de les Illes Balears de persones amb càncer i familiars.
SEGON. Autoritzar el canvi de finalitat de la subvenció nominativa prevista inicialment en el
vigent pressupost insular a favor de l’Associació Leader Menorca, a fi de finançar
l’adquisició d’una cúpula portàtil, amb tot l’equipament necessari, per a la projecció de
vídeos en 360º, per un import màxim de 30.000,00 €.
TERCER. Disposar l'exposició al públic d'aquest expedient per un termini de 15 dies hàbils
comptats des de l'endemà del dia que es publiqui el corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i que també es publicarà en el tauler d'edictes de la corporació,
per tal que les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin pertinents davant el Ple. En el cas que en el període

d'informació pública no es presentés cap reclamació, es considerarà definitivament aprovat i
es publicarà en el BOIB en els termes que estableix la legislació vigent.
QUART. Autoritzar la presidenta del Consell Insular de Menorca a la signatura dels
documents necessaris per a l’efectivitat del present acord.
La Comissió, per majoria (5 vots a favor corresponents als dos consellers del Grup
Socialista, senyora Mora Humbert i senyor Company Pons; als dos consellers del Grup Més
per Menorca, senyora Salord Ripoll i senyor Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez, i 2 abstencions corresponents als dos consellers
presents del Grup Popular, senyora Pons Faner i senyor Vilafranca Florit), dictamina en el
sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita més amunt.

A continuació es dona compte de l'esmena presentada per la consellera executiva
del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge que diu el
següent:
Atesa la proposta de modificacions competència del Ple de la corporació, al
pressupost del consell insular de Menorca de l’exercici 2019, dictaminada per la
Comissió informativa d’Economia d’11 de març de 2019.
Atès l’informe de la cap del Servei de Gestió de Persones, de data 13 de març de
2019, en el qual es posen de relleu alguns errors detectats a la plantilla del
pressupost, el qual es transcriu a continuació:
“Informe SGP núm. 2019/27
INFORME: ESMENA D’ERRORS AL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DE
2019
ANTECEDENTS:
El BOIB núm. 13 de 20 de gener de 2019, publicà l’aprovació definitiva del Pressupost del Consell
Insular de Menorca per 2019.
En el Pressupost s’han detectat alguns errors materials.
L’article 109 dela Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar, en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.
Per tot això,
INFORM:
S’han detectat tres errors a la plantilla del pressupost:
PRIMER. Plaça de Viceninterventor: la plantilla del pressupost estableix per aquest lloc el nivell 28
quan hauria de dir 26 tal com establí l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de
caràcter ordinari de 19 de novembre de 2018, d’aprovació definitiva de la fitxa del lloc de treball de
Viceinterventor en el catàleg de lloc de feina del Consell Insular de Menorca.

Aquest canvi implica una modificació en l’import del complement de destí que passaria de 12.368,44 €
anuals a 10.374,56. El sou total de la plaça passaria de 41.786,15 € a 39792,41 € anuals.
SEGON. Els llocs d’auxiliar d’arxiu i d’Auxiliar de biblioteca apareixen amb plaça d’Administratiu quan
hauria de ser de Tècnic Auxiliar d’arxiu i Tècnic Auxiliar de biblioteca.
TERCER. El pressupost de 2019 ha aprovat dues places que no apareixen a la plantilla, una d’auxiliar
d’infermeria per al programa 23133 de Residència, Centre de dia i altres serveis assistencials per a
Gent Gran i l’altra d’Educador Social del programa 23135 de Residència i Centre de dia per a
persones amb discapacitat.
23133

Residència i Centre de Dia i altres serveis assistencials per a gent gran

1
23135

Creació

Funcionaris

AUXILIARS D’INFERMERIA

Residència i Centre de Dia per a persones amb discapacitat

1

Creació

Funcionaris

EDUCADOR

Aquestes places, tot i no constar a la plantilla, si estan comptabilitzades al pressupost.
Si accedim al pressupost a l’apartat de la despesa, trobarem la despesa de capítol 1 per programes:
Programa: 23133
RESIDÈNCIA, CENTRES DE DIA I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS PER A GENT GRAN
Classificació
Programes

Econòmica

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

Crèdits inicials

Orgànica

23133

1200000

3

Retribucions bàsiques i altres retribucions funcionaris

446.285,46 €

23133

1210000

3

Retribucions complementàries

536.124,36 €

23133

1300000

3

Retribucions personal laboral fix

23133

1310000

3

Retribucions personal laboral temporal

692.972,88 €

23133

1500000

3

Altres retribucions – incentiu productivitat

155.691,04 €

23133

1600000

3

Seguretat Social

560.935,56 €

20.051,99 €

La suma de les despeses de capítol 1 del personal de plantilla del programa 23133 és de 2,412,061,29
€, que coincideix amb el cost del personal inclosa la nova plaça d’auxiliar d’infermeria ara vacant, com
es pot comprovar amb el detall de la plantilla que s’adjunta a aquest informe.
Programa: 23135
RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Classificació
Programes
23135

Econòmica
1200000

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

Crèdits inicials

Orgànica
3

Retribucions bàsiques i altres retribucions funcionaris

233.415,04 €

23135

1210000

3

Retribucions complementàries

267.473,59 €

23135

1310000

3

Retribucions personal laboral temporal

379.383,83 €

23135

1500000

3

Altres retribucions – incentiu productivitat

23135

1600000

3

Seguretat Social

81.088,32 €
285.422,01 €

La suma total de les despeses de capítol 1 del personal de plantilla del programa 23135 és de
1.246,782,79 € inclosa la despesa de la plaça d’Educador Social de nova creació, ara vacant, com es
pot comprovar amb el detall de la plantilla que s’adjunta a aquest informe.
Cap del Servei de Gestió de Persones,
Elisa Fernández Serrano”

Atès que l’article 109 dela Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que per economia processal es considera adient incloure la modificació dels errors de
la plantilla en el mateixa proposta de modificació pressupostària.
Com a consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i
Habitatge formulo la següent esmena d’addició en el sentit d’afegir els punts següents:
TERCER.Esmenar l’error a la plaça de viceinterventor modificant el nivell d’accés 28 pel
nivell 26.
QUART. Esmenar l’error dels llocs d’auxiliar d’arxiu i d’auxiliar de biblioteca que apareixen
amb plaça d’administratiu que han de ser amb plaça de tècnic auxiliar d’arxiu i tècnic auxiliar
de biblioteca.
CINQUÈ. Esmenar l’error a la plantilla del Consell Insular de Menorca incloent una plaça
d’auxiliar d’infermeria al programa 23133 de Residència, Centre de dia i altres serveis
assistencials per a Gent Grani una plaça d’educador social al programa 23135 de
Residència i Centre de dia per a persones amb discapacitat.
Traslladant els anteriors punts tercer i quart a SISÈ i SETÈ respectivament.

Sotmesa la proposta amb la incorporació de l'esmena a votació, a la vista del seu
resultat (7 vots a favor corresponents als tres consellers del Grup Socialista, senyora
Mora Humbert, senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons; als 3 consellers del
Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto
Fernández i al conseller del Grup PODEMos, senyor Ortega Adzerías; i 5
abstencions corresponents als consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit,
senyora Pons Faner, senyora Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i senyor
Vilafranca Florit), la presidenta declara aprovat per majoria l'acord següent:

PRIMER. Aprovar provisionalment l’addició, conformement a la memòria
corresponent, a l’annex previst a la base d’execució 22a del vigent pressupost dels
següents ajuts nominatius:
1.1) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern, a favor de
l’Associació ALCER de Menorca, per un import màxim de 8.000 €, per a col·laborar en el
finançament de les activitats especials organitzades per a celebrar el seu 25è aniversari.
1.2) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern, a favor de
l’entitat cultural Club de Jubilados y Pensionistas de Maó, per un import màxim de 1.500 €,
per a col·laborar en el finançament de les activitats especials organitzades per a celebrar el
seu 25è aniversari.
1.3) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern, a favor de
l'Asociación Cultural Aeronáutica Española, per un import màxim de 15.000 €, per a
col·laborar en el finançament de les activitats especials organitzades per a celebrar 50è
aniversari de l’aeroport de Menorca i de l’aviació a l’illa.
1.4) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 43900 Comerç i Indústria, a favor de la
Cambra de Comerç de Menorca, per un import màxim de 47.000 €, per a col·laborar en el
finançament del servei de seguretat amb gos de l’aeroport de Menorca a fi d’afavorir el
trànsit aeri de mercaderies.
1.5) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 92201 Servei de Cooperació i
Assistència als Municipis, a Casa de Menorca Barcelona SA, per un import màxim de
80.000 €, per a col·laborar en el finançament de les obres de remodelació i millora de les
instal·lacions comunitàries, condicions d’accessibilitat, eficiència energètica..., a l’edifici
d’aquesta entitat a Barcelona.
1.6) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 23100 AGA del Departament de
Benestar Social i Família, a favor de l'Asociación Española contra el Cáncer AECC de
Menorca, per un import màxim de 1.500 €, per a col·laborar en el finançament de
l’organització del 1r Congrés de les Illes Balears de persones amb càncer i familiars.

SEGON. Autoritzar el canvi de finalitat de la subvenció nominativa prevista
inicialment en el vigent pressupost insular a favor de l’Associació Leader Menorca, a
fi de finançar l’adquisició d’una cúpula portàtil, amb tot l’equipament necessari, per a
la projecció de vídeos en 360º, per un import màxim de 30.000,00 €.
TERCER. Esmenar l’error a la plantilla del Consell Insular de Menorca incloent una
plaça d’auxiliar d’infermeria al programa 23133 de Residència, Centre de dia i altres
serveis assistencials per a Gent Grani una plaça d’educador social al programa
23135 de Residència i Centre de dia per a persones amb discapacitat.
QUART. Esmenar l’error a la plaça de viceinterventor modificant el nivell d’accés 28
pel nivell 26.

CINQUÈ. Esmenar l’error dels llocs d’auxiliar d’arxiu i d’auxiliar de biblioteca que
apareixen amb plaça d’administratiu que han de ser amb plaça de tècnic auxiliar
d’arxiu i tècnic auxiliar de biblioteca.
SISÈ. Disposar l'exposició al públic d'aquest expedient per un termini de 15 dies
hàbils comptats des de l'endemà del dia que es publiqui el corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, i que també es publicarà en el tauler d'edictes de
la corporació, per tal que les persones interessades puguin examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin pertinents davant el Ple. En el cas que
en el període d'informació pública no es presentés cap reclamació, es considerarà
definitivament aprovat i es publicarà en el BOIB en els termes que estableix la
legislació vigent.
SETÈ. Autoritzar la presidenta del Consell Insular de Menorca a la signatura dels
documents necessaris per a l’efectivitat del present acord.
En aquest moment l'interventor, senyor Guillem Simó, abandona la sessió.
CINQUÈ. NOMENAMENT DEL PRESIDENT DE LA JUNTA RECTORA DEL PARC
NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU (EXP. 0910-2019-000006)
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari d'11 de març de 2019, que diu:
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera, que diu:
L'article 7 del Decret 51/2003 de 16 de maig d’ampliació del Parc Natural de s’Albufera des
Grau, assenyala que el president de la Junta Rectora l'ha de nomenar el Ple del Consell
Insular de Menorca a proposta de l'Autoritat de Gestió.
El director del parc natural ha comunicat, mitjançant escrit de data 21 de gener de 2019, que
l'Autoritat de Gestió ha proposat la revocació, a petició de l'interessat, de l'actual president
de la Junta Rectora, senyor Gabriel Seguí de Vidal, i el nomenament en el seu lloc del
senyor Agustí Jansà Clar.
Com a conseller executiu cap del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
propòs al Ple l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. Revocar, a proposta de l'Autoritat de Gestió i a la vista de la renúncia presentada
per l'interessat, el nomenament del senyor Gabriel Seguí de Vidal com a president de la
Junta Rectora.
SEGON. Nomenar el senyor Agustí Jansà Clar com a nou president de la Junta Rectora del
Parc Natural de s'Albufera des Grau.
TERCER. Comunicar aquest acord a les persones, organismes i entitats interessades.

La Comissió, per majoria (5 vots a favor corresponents als dos consellers del Grup
Socialista, senyora Mora Humbert i senyor Company Pons; als dos consellers del Grup Més
per Menorca, senyora Salord Ripoll i senyor Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez, i 2 abstencions corresponents als dos consellers
presents del Grup Popular, senyora Pons Faner i senyor Vilafranca Florit), 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 (7 vots a favor
corresponents als tres consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert,
senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons; als 3 consellers del Grup Més per
Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto Fernández i al
conseller del Grup PODEMos, senyor Ortega Adzerías; i 5 abstencions
corresponents als consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons
Faner, senyora Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i senyor Vilafranca Florit), la
presidenta declara aprovat per majoria l'acord següent:
PRIMER. Revocar, a proposta de l'Autoritat de Gestió i a la vista de la renúncia
presentada per l'interessat, el nomenament del senyor Gabriel Seguí de Vidal com a
president de la Junta Rectora.
SEGON. Nomenar el senyor Agustí Jansà Clar com a nou president de la Junta
Rectora del Parc Natural de s'Albufera des Grau.
TERCER. Comunicar aquest acord a les persones, organismes i entitats
interessades.
SISÈ. PROPOSTA D’ACORD SOBRE MESURES PER A L’EQUITAT DELS
INFANTS DE 0 A 3 ANYS (EXP. 1545-2018-000002)
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa de Cultura, Benestar Social i
Esports, en la sessió de caràcter ordinari de 4 de març de 2019, que diu:
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i
Educació, de data 26 de febrer de 2019.
A continuació es dona compte de la proposta de correcció presentada pel conseller executiu
del Departament de Cultura i Educació, de data 27 de febrer de 2019, que diu:
Atès que en data 26 de febrer de 2019 es va presentar una primera versió de la proposta
sobre mesures per a l’equitat dels infants 0 a 3 anys;
Atès que després de la reunió mantinguda entre el col·lectiu 0-3 i els grups polítics del
Consell Insular aquests van acordar adherir-se a la proposta de pacte per a l’equitat que
promouen aquests col·lectius;
Es per això que es proposa modificar la redacció de la proposta presentada el dia 26 de
gener pel següent text amb la modificació del punt 1 de la part propositiva.

Motivació
El dia 26 de febrer de 2018, el Parlament de les Illes Balears va aprovar una proposició no
de llei amb la finalitat que la Conferència de Presidents impulsàs la creació d’una comissió
tècnica de treball per elaborar un document marc sobre l’atenció educativa i assistencial
dels infants de 0 a 3 anys.
Constituïda el 30 de maig, aquesta comissió tècnica va treballar durant tot l’any 2018 en
l’elaboració d’aquest document marc, que fou finalment aprovat per unanimitat, en la sessió
plenària d’aquesta comissió, el 10 de gener de 2019.
Abans d'acabar aquest document, l'esmentada comissió tècnica va proposar als grups
polítics representats al Parlament de les Illes Balears una sèrie de mesures urgents per a
l’equitat, propostes que foren incorporades en forma d’esmenes a la llei de pressuposts de
la CAIB per a 2019 i que van ser aprovades per unanimitat.
Atès, doncs, que el pressupost general de la CAIB per al 2019 inclou les partides
econòmiques que determinaven aquestes esmenes, el Col·lectiu per l’equitat de 0 a 3 anys
ha demanat i reiterat que, ateses les necessitats personals i socials de moltes famílies de
les Illes Balears amb fills de 0 a 3 anys, les mesures urgents per a l’equitat siguin posades
en marxa de manera immediata, sense esperar al curs escolar vinent.
Representants d’aquest col·lectiu s’han dirigit als vuit ajuntaments de Menorca i al Consell
Insular per demanar el suport a aquesta petició, formulada en un escrit que es transcriu
íntegrament a continuació:
El dia 8 de febrer de 2018 el conseller d’Educació es va comprometre amb els representants dels
professionals i de les famílies d’escoletes de les quatre illes i davant Unicef a incloure l’alumnat de 1r
cicle d’educació infantil com a possibles beneficiaris dels ajuts individuals de menjador del curs
2018-2019.
El dia 22 de maig de 2018 el Ple del Parlament de les Illes Balears aprovà per majoria instar el Govern
a:
 Incloure en la convocatòria ordinària d'ajuts individuals de menjador per al curs 2018-2019 els
infants 0-3 anys de les escoletes públiques i privades.
 Articular ajudes per a l’escolarització per l’alumnat de 1r cicle d’educació infantil d’escoletes
públiques i privades.
 Dotar els equips d'atenció primerenca per al curs 2018-2019 fins a assolir un total de 84
professionals amb un determinat criteri objectiu i incrementar així en 17 professionals la
dotació.
 Posar en marxa la creació de 1.000 places públiques per a infants de 0 a 3 anys.
El dia 30 de juliol de 2018 la Comissió Tècnica 0-3 creada per la Conferència de Presidents aprovà un
document que es va fer arribar al Govern i en el qual l’instava a protegir la primera infància mitjançant
les següents “MESURES URGENTS D’EQUITAT AL 0-3”:
 Incloure l’alumnat de 1r cicle d’educació infantil com a possibles beneficiaris dels ajuts de
menjador del curs 2018-2019.
 Articulació d’ajuts a l’escolarització (bonificacions, beques...) per a l’alumnat d’escoletes
públiques i privades.
 Ampliar els equips d’atenció primerenca fins a 84 places (augment de 17 professionals).
 Posar en marxa de la creació de 1.000 places públiques.

Tanmateix, el setembre del 2018 el curs començà sense comptar amb cap de les mesures d’equitat a
0-3 compromeses pel conseller el 8 de febrer de 2018 ni les acordades pel Ple del Parlament dia 22
de maig, proposades també per la Comissió Tècnica 0-3 el 30 de juliol.
El dia 18 de desembre de 2018 el Ple del Parlament acordà de forma unànime incloure dins els
pressuposts del 2019 partides compromeses per a les mesures d’equitat ja acordades pel mateix
Parlament el 22 de maig i les proposades també per la Comissió Tècnica 0-3, inclosa una partida per
incentivar la reconversió de les guarderies en escoletes autoritzades.
En els pressuposts de 2019 van quedar incloses per acord unànime les partides següents:
 SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 48021: Import: 900.000 €
Dotació de convocatòria d’ajuts individuals del menjador d’escoletes públiques
(630.000 €) i d’escoletes privades (270.000 €)
 SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 46000: Import: 900.000 €
Bonificacions, beques i ajuts per a l’escolarització a escoletes públiques d’alumnat de
famílies amb rendes baixes.
 SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 48000. Import: 399.168 €
Bonificacions, beques i ajuts per a l’escolarització a escoletes privades d’alumnat de
famílies amb rendes baixes.
 SECCIÓ 13. PROGRAMA 422a. Import 850.000 €
Ampliació de 18 professionals als equips d’atenció primerenca.
 SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 46000. Import: 1.000.000 €
Posar en marxa la creació de 1.000 places d’escoletes públiques.
 SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K SUBCONCEPTE 48000. Import 325.000 €
Ajuts per a iniciar la reconversió de guarderies en escoletes autoritzades.
Per tot açò urgim el conseller d’Educació a fer efectives les mesures urgents d’equitat que el
Parlament ja ha validat dues vegades, l’última, assignant de forma unànime el pressupost necessari a
cada una d’elles.
L’interès superior dels infants ha de prevaler ja!

Atès que algunes d’aquestes peticions ja van ser aprovades per unanimitat pel Ple del
Consell Insular de Menorca en la sessió del 18 de desembre de 2017;
Atès que les polítiques públiques desenvolupades històricament des del consens pel Consell
Insular de Menorca i pels ajuntaments de Menorca han permès avançar cap a un model
d’excel·lència educativa en aquesta etapa, i que durant els darrers anys aquest consens
s’ha estès a la consideració de les polítiques socials i educatives en la primera infància com
una de les vies de prevenció més eficients, i que es considera inajornable la incorporació de
mesures efectives de foment de l’equitat per compensar les desigualtats socioeconòmiques
de les famílies que tenen més dificultats per escolaritzar els seus infants en el primer cicle
d’educació infantil;
Per tot açò, propòs al Ple del Consell Insular de Menorca l’adopció dels següents
ACORDS
1. Expressar el suport del Ple del Consell Insular de Menorca a la petició feta pel Col·lectiu
per a l’equitat de 0-3 anys i l’adhesió dels grups polítics representats al Consell Insular de
Menorca al «Pacte per a l’educació dels infants de 0 a 3 anys i la necessària equitat» que
promouen aquests col·lectius i les FAMPA, des del convenciment que la qualitat i l’equitat a
l'educació al 0-3 depèn en bona mesura de l’estabilitat de les polítiques educatives per als
infants de 0 a 3 anys.

2. Reconèixer al Govern de les Illes Balears l’esforç realitzat durant aquesta legislatura per
recuperar les ajudes per al sosteniment de l’etapa de 0 a 3 anys, i per reconèixer la
necessitat i urgència de promoure la creació de places públiques de primer cicle d’educació
infantil, així com la implementació de mesures de foment de l’equitat de 0 a 3 anys.
3. Instar la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears a posar en marxa les
mesures aprovades pel Parlament de les Illes Balears, per a les quals ja hi ha consignació al
Pressupost de la CAIB per al 2019, i de manera específica:
4. Incloure l’alumnat de primer cicle d’educació infantil com a possibles beneficiaris dels
ajuts de menjador per al curs 2018-2019.
5. Posar en marxa ajudes per a l’escolarització (bonificacions, beques) per a l’alumnat
d’escoletes públiques i privades de primer cicle d’educació infantil.
6. Ampliar els equips d’atenció primerenca fins a 84 places, amb un increment de 17
professionals sobre la dotació actual.
7. Posar en marxa el procés de dotació de 1.000 places públiques de primer cicle
d’educació infantil al conjunt de les Illes Balears.
8. Expressar la disponibilitat del Consell Insular de Menorca de col·laborar amb el Govern de
les Illes Balears per avançar l’habilitació de les ajudes que s’aprovin, en la quantia que
determini la Conselleria d’Educació i en els termes que s’acordin mútuament.
9. Traslladar aquests acords al Govern de les Illes Balears.
En el debat previ a la votació, a petició del senyor Vilafranca, es corregeix una errada en la
numeració de la part dispositiva de la proposta, de manera que els punts 4, 5, 6 i 7, que en
realitat formen part del punt tercer, passen a ser els punts 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4. En
conseqüència la numeració de la part dispositiva resta tal com es transcriu a continuació:
1. Expressar el suport del Ple del Consell Insular de Menorca a la petició feta pel Col·lectiu
per a l’equitat de 0-3 anys, i l’adhesió dels grups polítics representats al Consell Insular de
Menorca al «Pacte per a l’educació dels infants de 0 a 3 anys i la necessària equitat» que
promouen aquests col·lectius i les FAMPA, des del convenciment que la qualitat i l’equitat a
l'educació al 0-3 depèn en bona mesura de l’estabilitat de les polítiques educatives per als
infants de 0 a 3 anys.
2. Reconèixer al Govern de les Illes Balears l’esforç realitzat durant aquesta legislatura per
recuperar les ajudes per al sosteniment de l’etapa de 0 a 3 anys, i per reconèixer la
necessitat i urgència de promoure la creació de places públiques de primer cicle d’educació
infantil, així com la implementació de mesures de foment de l’equitat de 0 a 3 anys.
3. Instar la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears a posar en marxa les
mesures aprovades pel Parlament de les Illes Balears, per a les quals ja hi ha consignació al
Pressupost de la CAIB pera l 2019, i de manera específica:
3.1. Incloure l’alumnat de primer cicle d’educació infantil com a possibles beneficiaris dels
ajuts de menjador per al curs 2018-2019.

3.2. Posar en marxa ajudes per a l’escolarització (bonificacions, beques) per a l’alumnat
d’escoletes públiques i privades de primer cicle d’educació infantil.
3.3. Ampliar els equips d’atenció primerenca fins a 84 places, amb un increment de 17
professionals sobre la dotació actual.
3.4. Posar en marxa el procés de dotació de 1.000 places públiques de primer cicle
d’educació infantil al conjunt de les Illes Balears.
4. Expressar la disponibilitat del Consell Insular de Menorca de col·laborar amb el Govern de
les Illes Balears per avançar l’habilitació de les ajudes que s’aprovin, en la quantia que
determini la Conselleria d’Educació, i en els termes que s’acordin mútuament.
5. Traslladar aquests acords al Govern de les Illes Balears.
La Comissió, per majoria (3 vots a favor corresponents al conseller del Grup Més per
Menorca, senyor Maria Ballester; al conseller del Grup Socialista, senyor Company Pons; al
conseller del Grup PODEMos, senyor Ortega Adzerías, i 3 abstencions corresponents als
consellers del Grup Popular, senyora Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i senyor
Vilafranca Florit), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita
més amunt amb la rectificació abans esmentada.

A continuació, tenint el compte les manifestacions dutes a termes pels diferents
grups polítics durant el debat d’aquest assumpte, la presidenta assenyala que es
sotmetran a votació per separat el punts continguts a la part dispositiva de la
proposta obtenint-se el següent resultat:
Punts 1, 3, 4 i 5. S’aproven per unanimitat dels dotze membres presents, els tres
consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert, senyora Cabrisas Pons i
senyor Company Pons; els tres consellers del Grup Més per Menorca, senyora
Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto Fernández; el conseller del Grup
PODEMos, senyor Ortega Adzerías i els cinc consellers del Grup Popular, senyor
Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyora Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i
senyor Vilafranca Florit
Punt 2. S'aprova per majoria, per 7 vots a favor corresponents als tres consellers del
Grup Socialista, senyora Mora Humbert, senyora Cabrisas Pons i senyor Company
Pons; als 3 consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor
Maria Ballester i senyor Preto Fernández i al conseller del Grup PODEMos, senyor
Ortega Adzerías; i 5 vots en contra corresponents als consellers del Grup Popular,
senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyora Cabrera Roselló, senyora Herráiz
Águila i senyor Vilafranca Florit
Consegüentment, la presidenta declara aprovat l'acord següent:
1. Expressar el suport del Ple del Consell Insular de Menorca a la petició feta pel
Col·lectiu per a l’equitat de 0-3 anys, i l’adhesió dels grups polítics representats al
Consell Insular de Menorca al «Pacte per a l’educació dels infants de 0 a 3 anys i la

necessària equitat» que promouen aquests col·lectius i les FAMPA, des del
convenciment que la qualitat i l’equitat a l'educació al 0-3 depèn en bona mesura de
l’estabilitat de les polítiques educatives per als infants de 0 a 3 anys.
2. Reconèixer al Govern de les Illes Balears l’esforç realitzat durant aquesta
legislatura per recuperar les ajudes per al sosteniment de l’etapa de 0 a 3 anys, i per
reconèixer la necessitat i urgència de promoure la creació de places públiques de
primer cicle d’educació infantil, així com la implementació de mesures de foment de
l’equitat de 0 a 3 anys.
3. Instar la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears a posar en marxa
les mesures aprovades pel Parlament de les Illes Balears, per a les quals ja hi ha
consignació al Pressupost de la CAIB pera l 2019, i de manera específica:
3.1. Incloure l’alumnat de primer cicle d’educació infantil com a possibles
beneficiaris dels ajuts de menjador per al curs 2018-2019.
3.2. Posar en marxa ajudes per a l’escolarització (bonificacions, beques) per a
l’alumnat d’escoletes públiques i privades de primer cicle d’educació infantil.
3.3. Ampliar els equips d’atenció primerenca fins a 84 places, amb un increment
de 17 professionals sobre la dotació actual.
3.4. Posar en marxa el procés de dotació de 1.000 places públiques de primer
cicle d’educació infantil al conjunt de les Illes Balears.
4. Expressar la disponibilitat del Consell Insular de Menorca de col·laborar amb el
Govern de les Illes Balears per avançar l’habilitació de les ajudes que s’aprovin, en
la quantia que determini la Conselleria d’Educació, i en els termes que s’acordin
mútuament.
5. Traslladar aquests acords al Govern de les Illes Balears.
En primer lloc la presidenta dona la paraula al senyor Maria que, en síntesi, diu el següent:
Comença recordant que no és la primera vegada que, al llarg d’aquesta legislatura, es duu
davant el Ple del Consell Insular el suport exprés al sector del nivell educatiu de 0-3 anys, i
assegura que és així perquè hi ha un leitmotiv de llarg recorregut, que és que amb l’esforç i
l’ajuda de tothom, a Menorca, s’ha aconseguit un model d’educació infantil amb un grau
d'excel·lència educativa. Ara, però, aquesta etapa educativa s’ha d’enfrontar a un nou repte
motivat per la crisi, que ha fet néixer la desigualtat en funció dels recursos econòmics de les
famílies, la qual cosa fa necessari emprendre una sèrie de mesures per ajudar a pal·liar els
desavantatges d’aquesta educació que, malauradament, és de pagament.
Assegura que els governs, a tots els nivells, tenen un nou repte, que és subvertir aquesta
tendència i recuperar els drets socials perduts o eliminats per unes polítiques
dogmàticament neoliberals que els duen a haver d’impulsar una agenda política que torni a

fer de la conquesta de la igualtat la raó de ser, no només de les polítiques socials, sinó
també de les polítiques econòmiques.
Així, les iniciatives del Consell Insular de Menorca, coordinades amb els professionals del
sector i dels vuit ajuntaments de Menorca, durant aquesta legislatura han anat amb
encaminades a incrementar els recursos aplicats a l’educació infantil i a intentar que,
malgrat sigui una etapa de pagament, almenys les dificultats econòmiques no siguin un
impediment per a l’escolarització infantil.
Al mateix temps, explica que el Consell Insular de Menorca, a través del Departament de
Benestar Social, juntament amb l’Ajuntament de Ciutadella, Càritas i l'Equip d’Atenció
Primerenca, ha iniciat una nova experiència que és el projecte PAIDÓS, impulsat per Càritas
de Barcelona, que ha donat molt bons resultats. Diu que aquesta és una passa més feta
des de Menorca per incorporar a les polítiques educatives i socials d'infància una proposta
de les més avançades.
D’altra banda, afirma que el col·lectiu 0-3 anys de Menorca ha liderat el moviment social per
reivindicar un nou impuls per a l’educació infantil en el conjunt de les Illes Balears, ja que la
intenció del Govern balear de regular les guarderies sense un pla d’educació infantil que
evités la creació de dues xarxes va fer que és mobilitzés el sector i, fruit d’aquesta
mobilització, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat diferents propostes.
Finalment, diu que l’any 2018 es va crear la Comissió Tècnica de 0-3, que va elaborar un
document marc entorn del tema, i les propostes que figuren en aquest document ja són una
realitat pressupostària. Per tant, creu que ara és el moment de concretar les mesures que
revertiran, sobretot, en una millora substancial de la situació dels infants menors de 3 anys.
A continuació, per concloure la seva intervenció, llegeix la part resolutiva de la proposta.
La presidenta dona la paraula al senyor Tadeo que, en síntesi, diu el següent:
Assegura que la intervenció del senyor Maria tempta el Grup Popular a canviar el sentit del
vot per votar en contra del punt dos i abstenir-se en la resta, però no ho faran. El que sí vol
fer constar és el seu desacord amb el que ha dit sobre la crisi, especialment quan s'ha
referit a les polítiques neoliberals, que altrament ell no va aplicar.
Seguidament recorda que la greu situació econòmica amb què es van trobar en la
legislatura anterior va limitar les possibilitats d’actuació quan governava el Partit Popular, i
va ser l'actual Govern de les Illes Balears qui va voler canviar el model d’escoleta, la qual
cosa van aconseguir d'aturar gràcies a l’acord de tots els grups polítics.
Conclou dient que, malgrat pensar que el senyor Maria s’ha equivocat, mantindran el vot
favorable, menys en el punt 2, que té un contingut marcadament polític provocat per l’actual
Govern balear, que no ha complert les mesures que s'havien aprovat per unanimitat. Per
tant, afirma que defensen el model que hi ha per Menorca. perquè creuen que és un model
que s’hauria d’extrapolar fora de l’illa, ja que és un model vàlid.
El senyor Maria respon que en la primera intervenció només ha fet una petita referència al
que ha dit el senyor Tadeo, però també ha assenyalat que el principal objectiu és minvar la
desigualtat.

D’altra banda, diu que en cap moment la seva intenció ha estat la de provocar ningú, i
comprèn que el Grup Popular es vulgui abstenir en relació amb el punt segon.
Conclou que, independentment de la valoració de les sis línies que parlen de quina podria
ser les interpretacions de les causes de la crisi, açò no invalida tota la resta i el que demana
és que treballin perquè, passi el que passi a partir del 26 de maig, aquest document es
compleixi íntegrament durant la propera legislatura.
La presidenta cedeix de nou la paraula al senyor Tadeo per fer una seva segona
intervenció, que es queixa que no només han estat les sis línies que parlen de la crisi el que
ha motivat la seva primera intervenció, sinó que també ha parlat de les polítiques
neoliberals. Insisteix que es va viure una situació molt complicada en tots els àmbits, sectors
i àrees del Consell, del Govern balear o de qualsevol ajuntament.
Per acabar, reitera que han d’anar tots a una i que en cap moment van fer política
neoliberal, sinó que van intentar recuperar el màxim de recursos públics.
La presidenta cedeix la paraula al senyor Maria per tancar el debat.
El senyor Maria vol aclarir que quan es refereix a les causes de la crisi no parla només de
Menorca, perquè la crisi va ser un problema mundial, de manera que l’últim que havien
d'entendre és que parlava de les polítiques del Consell Insular de Menorca ni de les
polítiques del Govern balear en aquest sentit.

SETÈ. PROPOSTA D’ACORD PER A L’ADHESIÓ DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA A L’AGENDA URBANA ESPANYOLA
Aquesta proposta es deixa damunt la taula, atesa l'absència de la consellera de
Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, senyora Gómez Estévez, que
l'havia presentat.
VUITÈ. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE EL SERVEI DE
NETEJA DE PLATGES
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari d'11 de març de 2019, que diu:
Es dona compte de la proposta d'acord del Grup Popular (RE 5348 de 6-3-2019), que diu:
Atès que el passat 28 de febrer de 2019 el Servei de Platges va dur a terme una crema de
restes de fems a les platges de la Vall, amb unes foganyes a la mateixa arena, molt a prop
de les escales de baixada a la platja i, per tant, d'accés de les persones a la platja;
Atès que es va donar el fet que el servei de platges va abandonar el lloc sense assegurar-se
de que la foganya feta estigués ben apagada;

Atès que aquest mateix dia hi havia nombroses persones i famílies gaudint de la platja i el
seu entorn, i que aquestes restes no estaven senyalitzades ni tancades, per tant fàcilment
accessibles per a qualsevol persona;
Atès que això suposa un perill, tant per a les persones, com per a l'entorn natural d'alt valor
que hi ha als voltants de tota la zona;
Atès que aquell mateix dia un fillet de cinc anys va patir cremades als peus en entrar a les
restes de foganya a recollir una pilota que hi havia caigut i va haver de ser atès d'urgència
per lesions als dos peus;
Atès que l'actuació del servei de platges, que depèn del Consell de Menorca, podria haver
duit conseqüències encara més greus;
Per tot això PROPOSAM
- El Ple del Consell de Menorca insta l'equip de govern, i en concret el Departament de
Cooperació Local, a obrir un expedient per esclarir les causes del succés del passat 28 de
febrer 2019.
- El Ple del Consell de Menorca insta l'equip de govern a depurar les responsabilitats per les
actuacions i/o negligències que s'hagin pogut produir en les tasques de crema de restes de
fems que varen causar les lesions al menor.
- El Ple del Consell de Menorca insta l'equip de govern a revisar els protocols de feines del
Servei de Platges i a dur a terme els canvis oportuns per tal d'evitar que es puguin succeir
de nou els fets abans descrits.
La Comissió, per majoria (2 vots a favor corresponents als dos consellers presents del Grup
Popular, senyora Pons Faner i senyor Vilafranca Florit, i 5 abstencions corresponents als
dos consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert i senyor Company Pons; als dos
consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll i senyor Preto Fernández, i a la
consellera del Grup PODEMos, senyora Gómez Estévez), dictamina en el sentit de proposar
al Ple que aprovi la proposta transcrita més amunt.

En el decurs de debat de la proposta la senyora Pons Faner manifesta que retira els
punts primer i segon de la part dispositiva de la proposta, atès que li han fet arribar
una informació que posa de manifest que aquests punts ja s'estan tramitant.
Així mateix la senyora Salord Ripoll proposa una esmena al punt tercer de
l'esmentada proposta, de manera que on diu "(..) i a dur a terme els canvis oportuns per
tal d'evitar que es (..)" ha de dir "(..) i a dur a terme els canvis oportuns, si escau, per
tal d'evitar que es (..)", de manera que resti com es transcriu a continuació:
- El Ple del Consell de Menorca insta l'equip de govern a revisar els protocols de feines del
Servei de Platges i a dur a terme els canvis oportuns, si escau, per tal d'evitar que es puguin
succeir de nou els fets abans descrits.

La senyora Pons Faner accepta l'esmena.

En conseqüència sotmès el punt tercer de la proposta amb la incorporació de
l'esmena a votació, a la vista del seu resultat (12 vots a favor corresponents as tres
consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert, senyora Cabrisas Pons i
senyor Company Pons; als tres consellers del Grup Més per Menorca, senyora
Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto Fernández; al conseller del Grup
PODEMos, senyor Ortega Adzerías i als cinc consellers del Grup Popular, senyor
Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyora Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i
senyor Vilafranca Florit), la presidenta declara aprovat per unanimitat dels
assistents, l'acord següent:
El Ple del Consell de Menorca insta l'equip de govern a revisar els protocols de
feines del Servei de Platges i a dur a terme els canvis oportuns, si escau, per tal
d'evitar que es puguin succeir de nou els fets abans descrits.
NOVÈ. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP POPULAR EN MATÈRIA DE
PROFESSIONALS DE LA SANITAT (EXP. 0312-2019-000003)
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa de Cultura, Benestar Social i
Esports, en la sessió de caràcter ordinari de 4 de març de 2019, que diu:
Es dona compte de la proposta d'acord del Grup Popular (RE núm. 4653 de 25-2-2019), que
diu:
La realitat ens demostra que en el cas del personal sanitari venir a l'illa resulta un hàndicap
per diferents motius, que fan gairebé impossible comptar amb les plantilles necessàries.
Per això és una responsabilitat de primer ordre analitzar aquestes dificultats per aconseguir
mitigar-les a fi de comptar amb bons professionals de forma permanent i estable, ja que no
es tracta d'un col·lectiu qualsevol, si no el que més incideix, i d'una forma directa, en el
benestar dels menorquins.
Res ha d'impedir la benvinguda d'aquests professionals, molt per contra, hauríem de facilitar
tot el possible la seva vinguda fins a tal punt d'arribar a aconseguir tenir la capacitat de triar
per la pròpia demanda d'aquests.
A la insularitat, la doble insularitat, les condicions econòmiques, la falta d'habitatge, la falta
de varietat d'opcions educatives per als seus fills, la barrera de l'obligatorietat en l'idioma, la
falta de molts recursos tècnics per a l'acompliment de la seva especialitat, a vegades
s'afegeix la falta d'atractiu pel baix nombre de pacients amb la patologia de la seva
especialitat, que els limita el propi desenvolupament del seu coneixement, etc. Són moltes
de les causes per les quals Menorca no resulta atractiva per a optar a un lloc en la sanitat
pública.
En els últims mesos la situació en els serveis públics de salut està arribant a una situació
molt preocupant. El servei de rehabilitació es troba en mínims per motius de baixa de
diversos professionals, tenint en compte que el nombre necessari d'aquests professionals
per poder atendre la demanda que existeix està molt per sota de les necessitats reals. La
llista d'espera és inacceptable per nombre i per temps de resolució.

Hi ha una situació generalitzada de desmotivació entre metges i personal sanitari, que cada
vegada es fa més òbvia i que genera un plantejament personal de trasllat a altres
comunitats. Entre les situacions límit hi ha la d'urologia, servei del qual marxa un dels tres
professionals, o anestèsia, en el qual va saltar als mitjans de comunicació una problemàtica
interna que va arribar a plantejar-se l'abandó de l'anestesista infantil de referència.
Les declaracions dels màxims responsables de Sanitat a les Balears aclareixen que el factor
econòmic no és el principal impediment per captar professionals. Així la responsabilitat en la
gestió política davant aquesta situació ha d'estar per damunt de polítiques partidistes.
Davant aquest constant i greu problema en la sanitat pública de la nostra illa i apel·lant a
aquesta responsabilitat amb la nostra població;
Per tot açò, el Grup Popular presenta aquesta proposta d'acord amb els següents punts:
1. El Consell Insular de Menorca insta la Conselleria de Salut, i si escau l'IB-Salut, a revisar
les condicions d'accés als llocs de metges i de personal sanitari a l'illa de Menorca a fi de
ponderar les seves capacitats i valorar per sobre de tot les seves qualificacions
professionals.
2. El Consell Insular de Menorca insta la Conselleria de Salut, i si escau l'IB-Salut, a
convocar borses suficients de professionals a fi de poder cobrir eventualitats com baixes,
vacances, puntes d'atenció en urgències, etc., per garantir així l'estabilitat en les plantilles i
desenvolupar els processos de promoció de la salut.
3. El Consell Insular de Menorca insta el Govern espanyol a incloure en el Conveni laboral
dels metges i personal sanitari de l'illa de Menorca un plus econòmic ajustat a la doble
insularitat, o almenys a la insularitat, com es fa a les illes Canàries.
4. El Consell Insular de Menorca insta el Govern al fet que el coneixement del català es
valori com un mèrit i no com un requisit en la sanitat pública de l'illa de Menorca.
5. El Consell Insular de Menorca estudiarà fórmules per facilitar allotjament temporal als
nous professionals que accedeixin a un lloc en la sanitat pública mentre s'instal·len
definitivament.
6. El Consell Insular de Menorca insta la Conselleria de Salut, i si escau l'IB-Salut, a
dissenyar protocols específics amb la finalitat de minimitzar les agressions als professionals
per part dels pacients.
La Comissió, per majoria (3 vots a favor corresponents als tres consellers del Grup Popular,
senyora Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i senyor Vilafranca Florit, i 3 abstencions
corresponents al conseller del Grup Més per Menorca, senyor Maria Ballester; al conseller
del Grup Socialista, senyor Company Pons, i al conseller del Grup PODEMos, senyor
Ortega Adzerías), 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 consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons
Faner, senyora Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i senyor Vilafranca Florit; i 7
vots en contra corresponents als tres consellers del Grup Socialista, senyora Mora

Humbert, senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons; als 3 consellers del Grup
Més per Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto
Fernández i al conseller del Grup PODEMos, senyor Ortega Adzerías), la presidenta
declara adoptat per majoria l'acord següent:
Rebutjar la proposta d'acord del Grup Popular (RE núm. 4653 de 25-2-2019), en
matèria de professionals de la sanitat
La presidenta cedeix la paraula a la senyora Herráiz, que motiva la proposta en els mateixos
termes que consten per escrit.
La senyora Cabrisas comença la seva intervenció dient que, en relació amb l’argumentari de
la proposta, la Conselleria de Salut ja hi està fent feina, que analitzen les dificultats i revisen
les situacions límit. Seguidament diu que respondrà punt per punt a la proposta d’acord del
Grup Popular, que no aprovaran perquè ja es fa feina en aquest sentit.
Punt 1. Pel que fa a les condicions per contractar el personal sanitari, diu que sempre es té
en compte la capacitat, l’experiència i les qualificacions personals.
Punt 2. Sempre hi ha borses obertes per a professionals i, al mateix temps, mitjançant els
col·legits professionals, poden accedir a les borses estatals.
Punt 3. El plus d’insularitat està en 1.300 € i recorda que és una llàstima que quan
governava el Partit Popular no l’haguessin apujat, com ara demanen.
Punt 4. En relació amb la valoració dels coneixements de català, explica que més que un
requisit és un mèrit, ja que els donen dos anys per aconseguir el nivell de català i en cap
cas es fa fora el treballador.
Punt 5. El Consell Insular ja desenvolupa polítiques que contribueixen a l’accés a l’habitatge,
no només per als metges, sinó per a tota la població, i enlloc consta que sigui una mesura
que reclamin els professionals que venen a Menorca.
Punt 6. Ja hi ha protocols específics per erradicar i minimitzar les agressions als
professionals.
Conclou dient que s’analitzen les dificultats i que totes aquestes respostes han estat
transmeses per l'Ibsalut, ja que ells tenen els coneixements de causa que avui
comparteixen en relació amb la proposta presentada.
La presidenta cedeix la paraula a la senyora Herráiz que, en síntesi, diu el següent:
En primer lloc manifesta que no reconeix l’equip de govern com un govern d’esquerres, i
seguidament recorda que en la legislatura anterior era ella la que contestava i mai va donar
la resposta que ha rebut ara a la seva proposta. Creu que cap dels integrants de l’equip de
govern poden estar conformes amb el que s’acaba de dir, ja que no és cert que es revisen i
s'analitzen les propostes per resoldre l’atenció als ciutadans de Menorca, perquè des de
l’any 2015 encara no s'ha resolt el tema d’un metge per la discapacitat.

La senyora Herráiz tornat a referir-se a la legislatura passada i reitera que el Grup Popular
es va trobar amb serioses dificultats econòmiques, i això és el que no entén l'equip actual.
Per açò, explica breument algunes de les gestions que van fer durant el mandat anterior i
demana a la senyora Cabrisas que sigui una política de nivell i expliqui el que li han dit
realment a Ibsalut, ja que tot el que consta en la proposta ho ha consultat amb els metges i
ha buscat informació en els mitjans de comunicació. Per aquest motiu insta la senyora
Cabrisas que defensi Menorca davant Mallorca i apunta que les explicacions que li han
donat des del Govern o des de l'Ibsalut és perquè callin.
D’altra banda, diu que hi ha 25.000 metges fora d’Espanya, però cap d'ells voldrà venir a
Menorca pel que ha explicat al principi de la seva intervenció, i la preocupa el sentiment i la
tranquil·litat amb què ha contestat la senyora Cabrisas, perquè no el problema no és el que
digui el Partit Popular, sinó el que es deixa sentir al carrer.
Conclou dient que el Partit Popular no ho va fer perquè no va poder, però ara, quan sap que
es pot fer, ho reivindiquen, i curiosament són els partits d’esquerra els que estan dient que
no.
La presidenta cedeix la paraula a la senyora Cabrisas perquè tanqui el debat.
La senyora Cabrisas diu que coneix la realitat que hi havia en el mandat anterior i reitera el
que ha manifestat en la primera intervenció, ja que realment s’està fent feina per analitzar
les dificultats, i el que també saben, i no ha dit la senyora Herráiz, és que la plantilla té una
cobertura del 95 % i que en aquests darrers anys s’han contractat 64 nous professionals de
sanitat per a Menorca.
Conclou que amb tota la feina que estan fent, garanteixen i treballen perquè l'assistència als
ciutadans de Menorca millori de cada vegada més.

DESÈ. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE ELS RESULTATS DE L’INFORME
DE L’OBSAM D’INDICADORS SOCIALS A MENORCA (EXP. 0315-2019-000002)
Es dona compte de la moció del Grup Popular (RE 5318 de 5-3-2019), que diu:
Després de la interpel·lació presentada en el Ple del mes de febrer a la consellera de
Benestar Social i Família pel que fa als resultats de l'informe de l'Observatori Mediambiental
de Menorca, OBSAM, sobre els indicadors socials a Menorca, presentam la present moció
amb els següents punts:
1. Presentar un pla per a cobrir les necessitats de treballadors que assenyala l'estudi del
OBSAM.
2. Presentar el I Pla d'Infància i Família abans d'acabar la legislatura.
3. Tornar a recuperar l'atenció mitjana de 18 hores per usuari en atenció domiciliària com
estava establert en la passada legislatura.
4. Amb la finalitat de millorar l'atenció a les persones amb dependència i discapacitat, i
poder comptar amb el nou centre plantejat el 2015 i acceptat pel present grup de govern,
presentar el projecte definitiu del centre per a persones amb discapacitat i trastorns
conductuals de Bintalfa.

Sotmesa la moció a votació, a la vista del seu resultat (5 vots a favor corresponents
als consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyora
Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i senyor Vilafranca Florit; i 7 vots en contra
corresponents als tres consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert,
senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons; als 3 consellers del Grup Més per
Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto Fernández i al
conseller del Grup PODEMos, senyor Ortega Adzerías), la presidenta declara
adoptat per majoria l'acord següent:
Rebutjar la moció del Grup Popular (RE núm. 5318 de 5-3-2019), sobre els resultats
de l’informe de l’OBSAM d’indicadors socials a Menorca
En primer lloc la presidenta dona la paraula a la senyora Herráiz que, en síntesi, diu el
següent:
Comença la seva intervenció recordant la interpel·lació feta en la sessió plenària anterior
sobre els resultats dels estudis presentats per l’Obsam i el Departament de Benestar i
Família, en la qual va quedar clar que hi ha una sèrie de necessitats pel que fa a serveis
socials a Menorca i que cal posar fil a l’agulla, per la qual cosa presenten ara quatre
propostes contretes que llegeix tal com consten en la moció.
A continuació la presidenta cedeix la paraula a la senyora Cabrisas, que en la rèplica
observa que la senyora Herráiz segueix plantejant els mateixos temes que en la
interpel·lació del mes passat. Tot i així, agraeix que hagin presentat aquestes quatre
propostes que tot seguit contestarà.
Pel que fa al primer punt, diu que el Consell Insular aposta clarament pel compliment de les
ràtios establertes per als serveis comunitaris bàsics, i així ho han traslladat a tots els
ajuntaments, ja que són els que en tenen la competència i són els que les han de complir. I
precisament un dels que no les compleix és l’Ajuntament d’Alaior, governat pel Partit
Popular.
En el segon punt reconeix que han passat quatre anys, però ja ha explicat moltes vegades
que el 2016 hi havia un pla de suport a les famílies que va tenir molt bona acollida per part
dels ajuntaments i els professionals, la qual cosa els va dur a crear, el 2017, una comissió
especifica en la qual han treballat durant dos anys, i en aquest moment estan en espera de
rebre l’informe sobre l’impacte de gènere de l’Institut Balear de la Dona.
Pel que fa a l'atenció domiciliària a què es refereix el tercer punt, afirma que s’ha de
treballar molt més per tal d’incrementar el nombre d’hores, i per això s’ha creat un grup de
feina en el qual estan representats tots els municipis per treballar els temes referents a la
gent gran i per incrementar el servei d’ajuda a domicili de dependència.
Així, si fins al 2015 només s’oferia a Ferreries, en acabar la legislatura tots els municipis
prestaran atenció domiciliària a les persones valorades amb algun grau de dependència.
Reitera que aquesta és una competència municipal i reconeix que és van disminuir el
nombre d’hores totals, però va ser a causa de l’augment del nombre d’usuaris, ja que l’any
2017 van passar de 427 a 540, i la disminució més significativa es produí as Castell, on van
passar de 20 hores a 10 hores de mitjana.

I en relació amb el quart punt, diu que l’equip de govern va manifestar des del primer
moment el seu compromís a donar continuïtat a la proposta de rehabilitació de les cases de
Bintalfa, i així ho ha fet. D’altra banda, assenyala que, a pesar que la senyora Herráiz
sempre parla com si el projecte ja l’haguessin deixat acabat, la realitat és que tot estava per
fer i ara ho està fent realitat l’equip de govern actual, que s'ha compromès que al més aviat
possible finalitzi aquest projecte. Mentrestant, però, explica que han millorat les condicions i
la climatització de Trepucó, s’ha comprat un nou vehicle, s’han creat sales especials i s’han
ampliat serveis a la Fundació de Discapacitats.
Conclou que aquestes són les respostes als punts que proposa el Grup Popular, encara que
no sap si la senyora Herráiz considerarà que fan molta o poca cosa, però aquesta és la
realitat que pot aportar al Ple.
La presidenta cedeix la paraula a la senyora Herráiz, que demana a la senyora Cabrisas
que si han d’entendre que no aprovaran la moció
La senyora Cabrisas respon que no l’aprovaran perquè ja hi estan fent feina. Sap que la
consellera Herráiz dirà que sempre li respon que hi estan treballant, que no fan res i que fa
quatre anys que hi ha coses aturades. La realitat és, però, que el projecte de Bintalfa no
està acabat perquè hi ha moltes coses encara per fer, i ho saben perfectament, però
assegura que hi estan fent feina i que fan una bona gestió.
La senyora Herràiz diu que «Pruebas són amores i no buenas razones», i aquestes són les
proves de que en passat quatre anys i hi ha el que hi ha.
D'altra banda, pel que fa al Pla d'Infància que la senyora Cabrisas ha explicat que estava
fet, diu que no és cert, perquè no hi havia consens, però ara s'excusa dient que l’únic
problema és que hi falta l’informe de l’Institut Balear de la Dona.
Afegeix que la senyora Cabrisas ha afirmat en diverses ocasions que el Consell és
l’ajuntament dels ajuntaments, però fa falta que això ho demostri amb coordinació i fent que
tot funcioni perfectament als serveis socials.
Diu, així mateix, que ja voldria haver tingut ella els diners de què disposa la senyora
Cabrisas, ja que fins i tot sense diners ella va fer coses positives. Per açò diu que ha
demanat que recuperin l’atenció mitjana a la dependència de 18 hores per usuari, perquè
actualment no hi ha problemes econòmics, tot i que sí que hi ha un problema, que és ña
mala gestió.
Conclou dient que tot això que ha exposat no és el que ella veu, sinó que és el que es
constata en l’informe de l’Obsam. Per açò han presentat els quatre punts que conformen la
proposta, i no els han acceptat perquè diuen que hi estan fent feina, i es queda tan
tranquil·la. Ara bé, insisteix que ha passat una legislatura i ho lamenta molt, però treballar
no és només fer hores de feina, sinó fer-la amb sentit.
Per acabar el debat la presidenta cedeix la paraula a la senyora Cabrisas.
La senyora Cabrisas diu que entén que la senyora Herráiz no apreciï la feina que fan, però
assegura que quan acabi la legislatura se n’anirà molt contenta, perquè a més de tenir el
Llatzeret aclarit, també ho estarà la Farmàcia Llabrés.

ONZÈ. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE EL PROJECTE DEL TRAM DE LA
CARRETERA MAÓ-ALAIOR (EXP. 0315-2019-000004)
Es dona compte de la moció del Grup Popular (RE 5322 de 5-3-2019), que diu:
Atesa la interpel·lació realitzada en el Ple del mes de febrer sobre la solució definitiva del
tram Alaior-Maó de la carretera Me-1;
Atès que el Consell Executiu va aprovar aixecar la suspensió temporal del contracte per a la
redacció del projecte el dia 14 de gener de 2019;
Atès que el l’empresa redactora ha presentat un recurs contra l’aixecament de la suspensió
perquè considera que el CIM li ha encarregat feines addicionals;
Atès que aquestes feines deriven de la insistència de l’equip de govern a construir rotondes
en superfície, en contra dels tècnics del CIM i de l'empresa redactora mateixa;
Per tot açò, es presenta la proposta d’acord següent:
1. El Ple del Consell Insular de Menorca insta l’equip de govern a contestar el recurs i retirar
les feines addicionals encarregades a l’empresa redactora.
2. Aprovar el projecte de la carretera Me-1, tram Maó-Alaior, en el Ple del mes d'abril.

Sotmesa la moció a votació, a la vista del seu resultat (5 vots a favor corresponents
als consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyora
Cabrera Roselló, senyora Herráiz Águila i senyor Vilafranca Florit; i 7 vots en contra
corresponents als tres consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert,
senyora Cabrisas Pons i senyor Company Pons; als 3 consellers del Grup Més per
Menorca, senyora Salord Ripoll, senyor Maria Ballester i senyor Preto Fernández i al
conseller del Grup PODEMos, senyor Ortega Adzerías), la presidenta declara
adoptat per majoria l'acord següent:
Rebutjar la moció del Grup Popular (RE núm. 5322 de 5-3-2019), sobre el projecte
del tram de la carretera de Maó a Alaior.
En primer lloc la presidenta dona la paraula al senyor Viilafranca que, en síntesi, diu el
següent:
Per començar, ironitza davant l'anunci que ha fet la senyora Cabrisas que tindran les coses
aclarides quan acabi la legislatura i diu que espera que el senyor Preto els delecti amb un
resposta similar pel que fa a la carretera. Afegeix que en el seu moment ja va qualificar
aquest tema com a telenovel·la i ara, quan tothom pensava que estava aclarit, descobreixen
noves empastes que no fan més que endarrerir-ho tot. Mentrestant, però, el temps passa i
tenen una carretera en obres des de fa quatre anys, tot i que sembla que al senyor Preto no
li importi.

D’altra banda, explica que en la darrera sessió de Ple es va interessar pel recurs presentat
per l’empresa redactora del projecte i el conseller ni tan sols en va explicar el contingut, la
qual cosa és una mostra més del tarannà d’aquest equip de govern.
Així mateix, fa poc han resolt el recurs de l’empresa, que ha anul·lat l’acord d’aixecament de
la suspensió del contracte, de manera que tornen a situar-se a la casella de sortida i tornen
a tenir la redacció del contracte aturada.
Diu que tant el senyor Preto com la senyora Salord han repetit infinitat de vegades que han
hagut de reconduir el desastre que va deixar el Partit Popular a la carretera. Aquesta ha
estat l’excusa que han donat sempre que s’ha tractat aquest tema, però aquest argument té
poc recorregut i vol aprofitar la moció per explicar-ho en relació amb cada rotonda.
A la rotonda d’accés a Alaior, observa que van fer la mateixa rotonda que hi havia prevista
al projecte del Partit Popular, per la qual cosa es demana, si el que havien deixat era un
desastre, per què l’equip de govern ha fet el mateix amb l’excusa que hi havia consens.
A la rotonda de Rafal Rubí diu que han intentat fer tot el possible per enderrocar el pont que
estava construït i, sense voler recorda tota la història, sí que vol destacar dues coses molt
rellevants. En primer lloc, la qualificació que va fer el senyor Preto de l’informe del tècnic del
Consell, ja que es van encarregar molts informes externs que els van merèixer absoluta
credibilitat, mentre que els que van fer els tècnics de la casa van ser qualificats de meres
opinions. I en segon lloc, el fet que el senyor Preto hagi defensat diverses vegades que una
solució a nivell és viable quan açò no té ni cap ni peus, per la qual cosa llegeix literalment el
que ha dit el tècnic del Consell amb la intenció que quedi clar que la rotonda a nivell de
Rafal Rubí quedaria descartada i que la correcta és la del Partit Popular.
«L’informe tècnic elaborat per la responsable del contracte conclou que el nou projecte no
podria incorpora la solució d’una rotonda a nivell, entenent que no és una alternativa viable
ni tècnicament ni econòmicament».
La tercera rotonda que desmunta que el projecte del Partit Popular era un desastre és la
rotonda de l’Argentina, sobre la qual diu que la nova empresa redactora ha d'aportar
solucions per al drenatge de l’Argentina, però en relació amb aquest tema el tècnic del
Consell Insular diu que, segons el document ambiental de l’Argentina i l’estudi fet per
l’empresa IGREMAP, s’han detectat defectes com per exemple la valoració de la demolició
de l’estructura per un import de 124.396,19 €, que és molt inferior al valor estimat tant per
INYPSA com per Rodrigo del Pozo. De tot això, dedueix que es va fer una estimació molt
baixa del que costava enderrocar aquesta rotonda.
Seguidament explica diversos punts de l’estudi realitzat i llegeix l’article 17 de la Llei de
carreteres, per acabar dient que el que s’ha fet a l’Argentina és una empasta que no es pot
agafar per enlloc i davant la qual el senyor Preto, si no dimitir, almenys hauria d'haver
rectificat.
De tot això, diu que es desprèn que el Partit Popular no dissenya carreteres, però sí que
segueix les directrius dels tècnics pel que fa a les tres rotondes, mentre que queda clar que
l’equip de govern predica una cosa i fa el contrari, de manera que han perdut quatre anys
per acabar allà mateix: fent les dues rotondes a doble nivell.

Per tot açò conclou que les dues propostes següents, la primera de les quals retira del text
original de la moció i la substitueix per la següent:
1. El Ple del Consell Insular insta l’equip de govern a aixecar la suspensió, en la propera
sessió del Consell Executiu, perquè l’empresa redactora entregui els treballs pendents.
2. El Ple del Consell Insular insta l’equip de govern a aprovar el projecte de la carretera
Me-1, tram de Maó-Alaior, en la planificació del mes d’abril perquè considera que s'ha de
concloure.
A continuació la presidenta dona la paraula al senyor Preto que, en síntesi, diu el següent:
Assegura que entén que al senyor Vilafranca no li agradi que hagin estat capaços de fer
feina amb el compromís electoral de reconduir el projecte de la carretera Me-1 en el tram
Maó-Alaior i hagin complert les promeses electorals.
Pel que fa a la millora de la carretera Me-1, explica que durant aquesta legislatura han
millorat una tercera part de la carretera i han fet molt més que el Partit Popular en la
passada legislatura, i afirma que l’empasta es va produir perquè ells no van ser capaços de
tancar l’expedient al final de la legislatura.
Quant a l’execució, manifesta que ara no poden fer res perquè no s’han aprovat els
pressupostos generals de l’Estat i, per tant, no poden dur a terme més que el que tenen
aprovat.
Per acabar, anuncia que no votaran a favor la moció i diu que continuaran treballant com ho
han fet fins ara, perquè les coses estan clares i la feina està feta.
La senyora presidenta cedeix la paraula al senyor Vilafranca per a la rèplica.
El senyor Vilafranca demana que, si la feina està feta, li digui on és, ja que no han mogut ni
un gra d’arena de la carretera del tram Maó-Alaior. Per tant, no entén que pugui dir que han
reconduït un projecte que s’havia d’acabar el 2015, quan han passat quatre anys i no han
fet res, ni que digui que compleixen les promeses electorals o que fan feina, quan admet
que ni tan sols tenen signada l’addenda al conveni de carreteres amb l’Estat.
A banda d’això, manifesta que amb una carretera en obres posen en perill la seguretat dels
usuaris, i diu que com a mínim esperaven que reconegués l’empasta que han fet. I en
aquest sentit també recorda la mala gestió de l’equip de govern pel que fa a l’execució del
contracte, que van paralitzar per intentar força la rotonda en superfície de l’Argentina i no la
de Rafal Rubí. A més, l’octubre de 2017 es va acabar el motiu de la suspensió i fins fa poc
han tingut en suspens l’expedient, quan ja havia desaparegut la causa de la suspensió.
Conclou dient que les coses no s'haurien pogut fer pitjor i que, tanmateix, no tenia cap
esperança que votessin a favor de la moció, perquè aquesta ha estat la tònica dels quatre
anys de legislatura, però sí que li queda l’esperança que els menorquins hagin entès el
motiu pel qual l’equip de govern és va ficar amb el tema de la carretera, que no és altre que
atacar el Partit Popular, ja que ha quedat demostrat que no és que estiguin en contra de les
rotondes a doble nivell, ja que no haurien fet la rotonda de l’entrada d’Alaior. La realitat és
que, durant quatre anys, han intentat anar contracorrent i contra els tècnics, i això sempre

s’acaba pagant. Afirma que van entrar a governar gràcies a la carretera, però el Partit
Popular espera que surtin del govern pel mateix motiu.
La presidenta, per tancar el debat, cedeix la paraula al senyor Preto, que en síntesi diu que,
des dels anys vuitanta, mai no s’ha fet tanta obra començada i acabada en una legislatura,
ja que han millorat una tercera part de la carretera, i dir que no han fet res és mentir i
tergiversar les coses.
D'altra banda, insisteix que els enllaços a nivell són possibles, com és demostra en el tram
de Ciutadella-Ferreries i a diferents carreteres de Mallorca i Eivissa; per tant, demana al
senyor Vilafranca que no digui que no són tècnicament viables. Pot reconèixer que en algun
moment s'hagin equivocat, però també és cert que si no haguessin fet feina segur que no
s'haurien equivocat, i que està clar és que deixen projectes iniciats i també d'acabats.

B) PART DE CONTROL
DOTZÈ. INTERPEL·LACIONS
- INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR EN RELACIÓ AMB EL SERVEI DE
BUS A MACARELLA PER A LA TEMPORADA 2019 (EXP. 0314-2019-000005)
Atès que la temporada d'estiu 2018 l'equip de govern del Consell de Menorca va
tancar el camí d'accés a la platja de Macarella dels mesos maig a octubre;
Atès que, arran del tancament del camí, totes les persones que van voler visitar la
zona i gaudir de les platges de Macarella i Macarelleta van ser obligades a utilitzar el
servei de bus que es va crear com a única forma d'accedir-hi, amb la compra prèvia
del corresponent tiquet;
Atès que aquesta mesura va ser duita a terme amb improvisació i va generar moltes
queixes, sobretot dels residents de Menorca;
Atès que aquesta mesura va provocar problemes a les platges adjacents;
Per tot açò, presentam aquesta interpel·lació:
Davant la proximitat de la temporada 2019, i després de les recents informacions
aparegudes als mitjans, volem conèixer quines són les intencions de l'equip de govern i
quines seran les condicions de l'accés a la zona de Macarella i el servei de bus per a aquest
estiu.
En primer lloc la presidenta dona la paraula a la senyora Salord que, en síntesi diu el
següent
La senyora Pons recorda que la temporada d’estiu de 2018 l’equip de govern va tancar
l’accés a la platja de Macarella, de maig a octubre, i les persones que volien gaudir de les
platges de Macarella i Macarelleta es veien obligades a emprar el servei d'autobús com a
única forma d’accedir-hi. Aquesta mesura improvisada va generar moltes queixes dels
residents de Menorca, i la manca de previsió va fer que s’haguessin d’introduir canvis

constantment durant tota la temporada, sempre amb la justificació de l’equip de govern que
era un prova pilot. Així, fins i tot van anunciar mesures que no van executar, com per
exemple l’aparcament de cotxes per als usuaris del servei d'autobusos, que no es va dur a
terme mai. D’altra banda, diu que van vendre la mesura amb l'excusa d'ordenar l’accés a un
paratge especialment protegit, i ho van fer prohibint.
Al final de la temporada van fer balanç i l’equip de govern està encantat amb el nombre
d’usuaris que van utilitzar el servei d'autobús; però el Grup Popular, tot i que creu que és
correcte posar un servei d'autobusos, creu que s'hauria de poder compatibilitzar amb l’opció
d’anar-hi amb vehicle privat, i en aquest cas el servei podria ser qualificat de molt bo, ja que
el camí no ha de ser la imposició, ja que aquesta ha fet que molts residents hagin deixat
d’anar a aquestes platges.
Ara han anunciat nous canvis per la a temporada 2019, i demana que el senyor Preto
informi al Ple dels canvis i de les mesures adoptades per evitar els problemes
d’estacionament que també és van produir a les platges properes, com poden ser cala
Galdana o cala en Turqueta.
Per tot açò, planteja les següents preguntes:
- El 2019, es farà front als problemes d’aparcament de la temporada passada?
- Pensen incentivar els serveis als residents perquè no deixin d’anar a la platja?
- S’estan estudiant alternatives de viabilitat que permetin accedir a Macarella amb vehicles
privats, o ho tenen descartat?
- Han millorat la cobertura de telefonia mòbil per permetre als usuaris tenir una millor
connexió en cas d’haver de fer canvis?
D'altra banda, pel que fa als contractes dels serveis d'informació i vigilància de les platges,
els sorprèn que encara incloguin l’horari d’aparcament a Macarella de 8.30 h a 10 h, com
abans de posar l’autobús, i per aquest motiu demana al senyor Preto si ho pot explicar.
En definitiva, diu que presenten aquesta interpel·lació per tal que l’equip de govern aclareixi
els dubtes sobre el servei d’autobús i les millores que plantegen per a la temporada 2019.
La presidenta cedeix la paraula el senyor Miquel Preto que, en síntesi, diu el següent:
En primer lloc comenta que, pel que ha demanat la senyora Pons, no calia fer una
interpel·lació ja que són massa alforges per tan poc contingut.
D’una banda explica que açò es va fer per protegir un entorn natural que té un pla especial
que limita la capacitat de càrrega humana a fi de mantenir l’entorn natural que s’havia posat
en perill en tolerar una zona d’estacionament il·legal. I d’altra banda assegura que en cap
moment han prohibit anar a cap platja, sinó ben al contrari, ja que l’únic que han fet és
regular i habilitar-hi l’accés amb transport públic. Amb aquestes mesures, per tant, es
garanteix que tant residents com visitants hi puguin anar, perquè fa molts anys que els
residents de Menorca ja no hi podien anar.
En relació amb les preguntes que li han plantejat respon el següent:
1. Pel que fa a la primera, diu que ja ha contestat en explicar que és una qüestió de limitar
la capacitat de càrrega.

2. Quant al problema a les altres platges, explica que s'intenta pal·liar amb informació, que
més o menys va funcionar, però quan hi ha un excés de gent a Menorca i tothom vol anar a
aquestes platges, sempre hi haurà problemes a les hores punta. I pel que fa a cala
Galdana, diu que té problemes estructurals des de fa molts anys que no tenen res a veure
amb l’autobús de Macarella. No obstant això, informa que s’han fet reunions amb
l’Ajuntament de Ferreries per millorar els aspectes d’estacionament a cala Galdana.
3. Pel que fa als incentius per a residents, recorda ja es van donar l’any passat i diu que es
continuaran donant i que se'n millorarà la promoció.
4. A l’alternativa d’accés amb vehicles privats, respon que és un problema d’incompatibilitat,
no tan sols per la capacitat de càrrega, sinó també perquè és impossible l’accés simultani
de vehicles i transport públic.
5. En relació amb els contractes dels vigilants i informadors, diu que és contracten per
zones i per hores, i que s’ubiquen als accessos de Macarella per regular l’accés de l’autobús
i per controlar l’accés de vehicles.
La presidenta cedeix la paraula novament a la senyora Pons, que comença la seva
intervenció dient que troba patètic que hagi qüestionat la interpel·lació, ja que està més que
justificada i ben plantejada en relació amb un tema tan controvertit i emblemàtic com és
l’accés a Macarella. Considera que l’únic que fa aquest equip de govern és donar excuses
per no afrontar els problemes que ha plantejat, ja que la interpel·lació està ben plantejada i
les preguntes són prou importants.
D’altra banda planteja una sèrie de qüestions al senyor Preto sobre el que ell ha comentat i
li demana d’on ha tret que els residents no anaven a Macarella. Pot ser que no hi anessin
gaire, però ara és que ni s’ho plantegen, de manera que, com sap que no hi anaven?
I pel que fa a la incompatibilitat de l’accés simultani d’autobús i vehicles particulars, diu que
ni tan sols ho han estudiat i ho han descartat d'entrada perquè ja els va bé així, però si hi
hagués la voluntat de compatibilitzar aquests dos serveis, s’hauria estudiat una solució, com
es va fer amb la Vall o cala en Turqueta.
Insisteix que el Partit Popular creu en el servei d’autobús i ho han demostrat donant suport
als autobusos de la Vall i cala en Turqueta, però consideren que en aquest cas no han fet
cap esforç per aprofitar les noves tecnologies per millorar la informació als usuaris sobre
l’ocupació dels aparcaments, ja que es podrien evitar els col·lapses a la carretera si abans
de sortir de Maó ja és disposes de la informació.
Conclou lamentant que no s’estudiïn les alternatives per accedir a un lloc tan emblemàtic
com Macarella, i sobretot que el senyor Preto faci una valoració tan pobra de les peticions
que li han fet en tost d’aprofitar l’oportunitat que li ofereixen per explicar al Ple les bonances
del servei.
Finalment, diu que ja se sap que a cala Galdana hi ha un problema històric, però és
evidentment que ara el problema s’ha agreujat.
A continuació la presidenta dona la paraula al senyor Preto que, en síntesi, diu el següent:

En relació amb les millores informàtiques recorda que el Consell Insular de Menorca està
en el projecte de Smart Island, que inclou la millora d’aquesta qüestió; però li estranya que li
faci aquesta pregunta, ja que quan governava el Partit Popular van rebre una proposta en
aquest sentit i la van rebutjar.
Pel que fa a la resta de qüestions plantejades, en primer lloc es queixa que ha de repetir
que estan parlant d'una ANEI, d’un Pla especial i d’una zona protegida amb una capacitat
de càrrega limitada. Desitjaria que no hagués fet falta posar un autobús a Macarella, però
tothom sap els problemes que afectaven la carretera d’accés a Macarella arran dels milers
de cotxes que hi volien accedir. D'altra banda, explica que l’any passat es va notar molt la
baixada de trànsit rodat del camí de Sant Joan de Missa perquè la gent, a les 10 del matí,
gràcies als panells de la Ronda Sud, ja sabia que l’aparcament era ple.
Comenta que abans la gent tampoc hi podia anar quan volia, ja que a les 8 del matí
l’aparcament ja havia arribat al límit de la seva capacitat, i es trobaven amb un cas molt
especial a Macarella, per la qual cosa van haver de prendre una mesura excepcional.
Afegeix que tant de bo que en un futur es pugui compatibilitzar una zona d’estacionament
amb el transport regular, com faran aquest any a l’accés a Favàritx, però això ha de ser
materialment factible, i en el cas de Macarella no és possible.
Seguidament explica que, a pesar que el Partit Popular insisteixi a dir que no fan feina,
durant aquesta legislatura han fet molta feina en els temes de carreteres i mobilitat, i s’ha fet
bé, encara que això no vol dir que hagin estat encertats en tot.
Conclou demanant disculpes a la senyora Pons, perquè si ha dit alguna cosa que l’ha ofesa
no ho ha fet amb la intenció de molestar-la, però insisteix que la feina que han fet ha estat
per solucionar un problema que hi havia al camí de Sant Joan de Missa, que limitava molt
en cas d'emergència l'evacuació dels vehicles estacionats a l’aparcament de Macarella, la
qual cosa els preocupava molt. Per aquest motiu, creuen que la mesura del servei
d'autobusos s’ha gestionat bé, perquè permet l’accés a aquest indret i ho fa amb
paràmetres de seguretat, accessibilitat i, sobretot, d’igualtat per a tothom, i dubta molt que
cap govern, sigui del partit que sigui, vulgui tornar a viure les situacions viscudes durant els
anys anteriors.

TRETZÈ. PREGUNTES (EXP. 0316-2017-000003)
A) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5300 DE 5-3-2019) SOBRE UBICACIÓ
DELS PARCS EÒLICS
Tenen ja previst on ubicaran els parcs eòlics recollits al document de descarbonització de
Menorca presentat a la unió Europea?
La senyora Cabrera diu que el Partit Popular sempre s’ha manifestat a favor de fer feina per
la descarbonització de Menorca però, d'altra banda, explica que el mes de gener l’equip de
govern va presentar a la Unió Europea un pla integral de descarbonització de Menorca, que
el Partit Popular desconeixia i, per tant, no sabien quins criteris s’havien aplicat. Puntualitza
que el senyor Ortega li va passar el document informatiu quan ja s’havia fet públic, però
considera que no són les formes adequades per poder arribar a un acord en un tema tan
important com aquest.

Afegeix que en aquest document es parlava d’arribar al 85 % d'energies renovables amb la
instal·lació d'una gran quantitat de parcs fotovoltaics a Menorca per incrementar la
producció, la qual cosa no quadra amb el plantejament del futur Pla Territorial Insular, ja que
no s’ajusta als criteris paisatgístics que apliquen a les seves polítiques. D’altra banda, el
document deia un dels cinc parcs eòlics seria a Milà, però no deia res dels altres quatre.
Per aquest motiu demana si ja tenen previst on s’ubicaran aquests quatre parcs eòlics i la
resta de parcs fotovoltaics que es recullen en aquest document de descarbonització de
Menorca que s'ha presentat a la Unió Europea.
El senyor Aram Ortega explica que l'Estratègia a Menorca 20-30 és un document que marca
les fites per assegurar que el 85 % de la demanda d’energia elèctrica a Menorca es pugui
obtenir a través de fonts d’energies renovables. En primer lloc l’aposta és per l’energia
fotovoltaica, perquè representa poc impacte sobre el territori, ja que és una tecnologia
madura i competitiva en preu. La segueix l’energia eòlica, molt més condicionada per la
necessitat d’ubicar els parcs a llocs on es pugui minimitzar l’impacte visual, la qual cosa fa
que els espais aptes per la seva instal·lació siguin molt limitats. Així mateix, explica que les
zones aptes per a la instal·lació d'aerogeneradors a Menorca es recullen en els mapes
d’aptitud eòlica que es poden consultar a través de la IDE Menorca, en què es qualifica la
idoneïtat per graus.
Tot i així, diu que no tots els emplaçaments ubicats en zones d’aptitud eòlica disposen de
recursos eòlics suficients per garantir la viabilitat d’una instal·lació. Per fer una primera
avaluació del recurs eòlic, es pot consultar l'atles eòlic de l’IDAE per tenir una aproximació
de la possible ubicació, però posteriorment s’haurien de prendre una sèrie de mides
anemomètriques per analitzar l’evolució i la força del vent per saber si la zona és adequada
per a la instal·lació d’un parc eòlic.
La senyora Cabrera reconeix que s’ha perdut, perquè no el sentia gaire bé i per la
complexitat de l’explicació, per poder entendre com tenen previst ubicar els parcs eòlics, i
considera que si hagués dit que encara no ho saben hauria estat més senzill. Afegeix que,
amb la contínua remissió a diferents plans i sistemes d'informació, no li ha posat és gens
fàcil, ja que la pregunta que ella ha fet era a fi de donar major transparència a la qüestió,
però la resposta que el senyor Ortega ha estat molt exhaustiva, però gens transparent.
Insisteix que els preocupa l’anunci de la instal·lació de quatre o cinc parcs eòlics, perquè
tothom recorda els problemes ocasionats per la implantació del parc eòlic de Milà, ja que els
molins en origen havien de ser més alts i, per un tema paisatgístic, es van fer més baixos,
amb la qual cosa no són eficients. Per açò temen que, en instal·lar aquests nous parcs
eòlics, es trobin amb els mateixos problemes que ells mateixos generen per no avançar cap
a la descarbonització, ja que és totalment incoherent que per una banda proposin un
document molt ambiciós pel que fa a l’impacte paisatgístic i per una altra tirin endavant el
Pla Territorial Insular que tenen previst, que estableix el criteri paisatgísti com un dels
criteris bàsics del futur de Menorca, i encara més si hi afegeixen el tema de protecció per
l’impacte paisatgístic de la Menorca Talaiòtica.
Per tots aquests motius, afirma que és molt agosarat que l’equip de govern faci aquestes
propostes tan alegrement, sense tenir consciència que no promouen la descarbonització.
Per tant, demana que les preguntes que el Partit Popular presenti en aquest sentit siguin
contestades de manera més concreta perquè la gent ho pugui entendre.

El senyor Ortega, per acabar el debat, diu que tenen clar quines són les zones òptimes,
però el Consell Insular de Menorca no diu on s’han d'instal·lar els parcs eòlics, simplement
procuren facilitar la informació als interessats per ajudar tothom que vulguin dur endavant un
projecte d’energies renovables.

B) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5303 DE 5-3-2019) SOBRE ACCIONS
DE FOMENT DE LES TIC DIRIGIDES A LES EMPRESES DE MENORCA
Conscients de la importància que té el comerç electrònic a nivell global, i vist que el Consell
no té cap acció relacionada en el foment de les TIC a nivell empresarial, volem saber si
l’equip de govern durà a terme alguna acció dirigida a les empreses de l'Illa per millorar els
coneixements relacionats amb aquesta matèria?
La senyora Pons formula i motiva la pregunta.
El senyor Company se sorprèn pel fet que la senyor Pons afirmi categòricament que no es
fa cap acció relacionada amb el foment de les TIC, ja que una cosa és que el Partit Popular
no ho sàpiga, o que no ho hagin sabut comunicar prou bé, i una altra molt diferent és que no
es faci cap acció relacionada.
Dit això, explica les iniciatives que han dut a terme els darrers anys per fomentar les noves
tecnologies i la formació en el món empresarial, que són:
- Tercera edició d’Eines web 2.0 aplicades a la gestió i comercialització d’empreses.
- Segona edició de la comercialització de productes i serveis en petits negocis o
microempreses.
- Gestió administrativa i econòmica financera dels petits negocis dins el marc de les TIC.
- Curs d’enfortiment del producte local, amb la participació de 30 productors locals,
- Dos tallers orientats a les eines de venda, serveis comercials i pla de vendes per als petits
comerços en matèria de TIC.
- Dos tallers sobre eines digitals gratuïtes per promocionar els negocis a Internet amb
l’estudi de la presència web i a les xarxes socials des del punt de vista del consumidor.
Conclou explicant que, durant tots els anys d’aquesta legislatura, la convocatòria d’ajuts al
teixit empresarial compta amb una línia especifica des del 2016 d’ajuts a les microempreses,
petites i mitjanes empreses, per fomentar i promocionar la transformació digital dels
negocis, amb una dotació de 20.000 euros/any i, amb la visió que les empreses puguin
beneficiar-se de les ajudes per fer els canvis, s’ha mantingut al llarg dels darrers anys amb
una dotació aproximada de 80.000 €. D’altra banda, diu que s’ha mantingut el conveni amb
l’Associació de Comerciants de Menorca, que els darrers anys han focalitzat a la formació i
l'anàlisi web per fomentar les TIC en el seu model de negoci.
La senyora Pons aclareix que la pregunta està formulada en futur, i per açò demana si
l'equip de govern durà a terme alguna acció dirigida a les empreses per millorar els
coneixements, i ho demana perquè han vist que els mesos de gener i febrer hi va haver
cursos presencials i cursos d’eines web, prioritàriament per a fixos discontinus inactius, però
a les xarxes socials, des del mes de novembre, no hi ha cap planificació de futur.

El senyor Company demana disculpes pel malentès i comenta que totes les planificacions
que s’han fet son dinàmiques i constants. Tot seguit, explica que, d’una banda, la setmana
passada van organitzar una conferència de comerç, amb els empresaris, sobre les noves
tecnologies i eines TIC, i d’altra banda es refereix a la planificació del programa Empre’m i el
programa Activa, que es duen a terme des del Departament. Assegura que totes les
jornades s’han fet en funció de la demanda i que les eines TIC es toquen a totes les
conferències i cursos com a tema de caràcter transversal.
Per acabar, s’ofereix a passar-li per escrit la informació relativa a la planificació que hi pugui
haver fins al final de la legislatura.

C) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5305, DE 5-3-2019) SOBRE
OBSTACLES INSTAL·LACIÓ GENERADORS ELÈCTRICS
Quins són els obstacles que hi ha per instal·lar els generadors elèctrics a què es va
comprometre sa Ministra en la seva visita a Menorca ?
El senyor Tadeo formula i motiva la pregunta.
La senyora Mora explica que, posteriorment a la interpel·lació realitzada pel senyor Tadeo,
va fer un comentari de caire tècnic i segons li traslladaren des del Ministeri, continua vigent
la voluntat política d’incloure en el Pla de Contingència els grups electrògens que es
demanen des de Menorca, però no hi ha informes ni jurídics ni tècnics que avalin la
instal·lació de generadors i aquesta inversió suposaria una inversió de més de 10 milions
d’euros anuals que repercutiria en la factura de tots els usuaris.
No obstant, diu que dia 28 de març estan citats tots els grups polítics al Ministeri per a la
Transició Ecològica i podran fer totes les preguntes que considerin oportunes.
El senyor Tadeo manifesta que no es tracta d’un tema tècnic, sinó d’un tema polític. Es
tracta de facilitar la viabilitat per posar els generadors, com es va fer a Formentera, perquè
els menorquins, en el cas d’una fallida com la que hi va haver amb el cap de fibló, no hagin
de passar tres dies sense llum.
La senyora Mora entén que si la decisió depengués del Consell Insular de Menorca ja
tindrien els grups electrògens instal·lats, independentment del partit que hagués governat a
Madrid, perquè tenen un pacte d’illa que transcendeix dels colors polítics. Malgrat tot, la
situació tècnica no és comparable amb la de Formentera, perquè prèviament a la decisió
política hi havia una sèrie d'informes tècnics i jurídics que avalaven la necessitat dels grups
electrògens per garantir el subministrament a Formentera, cosa que aquí no succeeix. Dit
això, assegura que la voluntat de l’equip de govern és continuar insistint i defensant que
Menorca viu una situació d’emergència, ho avalin o no els informes tècnics i jurídics.

D) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5307 DE 5-3-2019) SOBRE PLA
ADEQUACIÓ POLÍTIQUES D’IGUALTAT I LGTBI
Ens podria informar sobre el pla d'adequació?
La senyora Herráiz formula la pregunta.
La senyora Cabrisas diu que han iniciat una sèrie de contactes per demanar la participació

dels regidors i les regidores delegats d’Igualtat, i han mantingut reunions amb l'associació
Ben Amics per a l'assessorament d’atenció al col·lectiu LGTBI.
D’altra banda, informa que treballen en la redacció dels protocols interinstitucionals de
detecció, prevenció i atenció de la violència masclista i les agressions sexuals a les Illes
Balears. Així mateix, anuncia que tenen pensat canviar el nom al Servei de la Dona a fi
d'introduir-hi el desplegament de les polítiques relacionades amb LGTBI, perquè és un
col·lectiu molt específic. Per acabar, explica que des del Centre Penitenciari de Menorca
han demanat que des del CIM es presti atenció directa als maltractadors, la qual cosa
implica haver-se de plantejar un servei diferenciat del que és l’atenció a les dones víctimes
de violència de gènere.
La senyora Herráiz comenta que potser ha plantejat malament la pregunta, perquè ella es
referia a l’adequació del servei pel que fa a personal i al lloc, ja que recorda que fa dos anys
que estan intentant moure el Servei d'Infància i Família, però encara no ho han fet, per la
qual cosa demana què es fa realment i què és el que s'ha adequat a aquestes polítiques.
La senyora Cabrisas respon que, pel que fa al Centre Assessor de la Dona, quan és van
traslladar al nou centre de Vassallo es va agreujar el problema de l’espai de Menors, i
explica que en el pressupost del 2019 ja es preveu la contractació de dues persones més,
perquè com el pis d’atenció a la dona només compta amb 3 monitors i és important que es
cobreixin les 24 hores del dia, ja que quan hi ha dones amb problemes de violència, moltes
vegades també hi ha els seus fills.
Conclou que tenir la possibilitat de disposar d’una plaça d’educadora social anirà molt bé per
reforçar el Servei de la Dona, perquè també durà la part de prevenció i de coordinació amb
els ajuntaments de Menorca.

E) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5309 DE 5-3-2019) SOBRE CANVI
MODEL ECONÒMIC
Pensa que s’ha aconseguit l’objectiu de canvi de model econòmic a Menorca?
El senyor Vilafranca formula la pregunta i la motiva dient que en les línies programàtiques
de l’equip de govern hi ha un apartat específic que preveu mesures sobre el canvi de model
econòmic, però matisa la pregunta perquè li agradaria que detallessin els resultats
d’aquestes mesures per tal de saber quines coses han canviat.
El senyor Company reconeix que no s’ha aconseguit del tot el canvi de model econòmic,
perquè això no s’aconsegueix ni en 3 ni en 4 anys. En canvi, està convençut que el canvi de
model econòmic és necessari per al progrés de Menorca, amb independència del partit que
governi al Consell.
D’altra banda, diu que encara hi falten molts anys perquè Menorca aconsegueixi diversificar
l’economia i fer pujar els sectors menys afavorits, però sí que s’han fet coses per aconseguir
aquest canvi de model econòmic i aquesta diversificació, tant en l'àmbit turístic com en
l'econòmic i de formació, perquè és un pas important veure que Menorca necessita una
diversificació econòmica major i potenciar alguns sectors, però tot això s’ha de fer sense
renunciar al turisme, ja que cap dels grups polítics d’aquest equip de govern ha manifestat
mai que estigui en contra del turisme.

Conclou dient que tot el ventall d’eines emprades durant aquesta legislatura van dirigides a
aconseguir un model econòmic diferent, però sobretot pensant en Menorca i no des d’un
punt de vista partidista.
El senyor Vilafranca aclareix que no ha demanat pels resultats de mesures concretes
perquè sí que són necessàries, però hi ha mesures que no tenen cap resultat i per això no
interessen, ja que el que volen saber són els resultats. D’altra banda, reconeix la sinceritat
del senyor Company en donar la resposta, però entén que no s’ha produït el canvi de model
econòmic en cap cas, perquè si no ha n'hauria informat.
A continuació, explica que han presentat la pregunta arran d’una notícia de premsa que
parlava de la diversificació i en la qual es deia concretament que, dels 728 nous llocs de
feina creats, 348 provenen de la construcció i 147 de l'hostaleria, precisament els dos
sectors que en principi volien millorar la seva diversificació per evitar els errors ocorreguts
en el passat. Conclou dient que per aquest motiu han fet la pregunta i estaran atents als
resultats que els pugui explicar.
El senyor Company diu que el senyor Vilafranca ja ha citat algunes de les millores, i entén
que una de les millores econòmiques per a Menorca és l’ampliació de la temporada turística
i l’ampliació de la formació. Assenyala que en cap moment ha dit que havien de fugir del
model del sector de l’hostaleria i de la construcció, sinó que havien de tenir un caire diferent,
i tot això va lligat al fet que és possible un canvi de model econòmic si ofereixen una oferta
més diversificada a Menorca, perquè si els sectors abans esmentats creixen d’una manera
regulada i d’acord amb els paràmetres que creuen que Menorca ha de créixer, no hi ha
d’haver cap tipus de problema, ja que és un bon símptoma.
D’altra banda, considera que les polítiques dutes a terme per l’equip de govern afavoreixen
que els turistes i els residents cada vegada demanin més una oferta diferenciada per a
Menorca, amb activitats, productes local i agroalimentari, i bàsicament amb totes les línies
que han anat desenvolupant.
Per acabar, diu que consideren que no s’ha complert l’objectiu, però si que estan complint el
compromís que van adquirir perquè el canvi de model diversificat es pugui dur a terme.

F) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5310 DE 5-3-2019) SOBRE DATA
SUSPENSIÓ CONTENCIÓS ADMINISTRATIU TEMA BESTRETES
Quin dia acaba la suspensió del procediment contenciós-administratiu interposat contra la
CAIB per l'assumpte de les bestretes?
La presidenta informa que la pregunta es deixa sobre la taula per l’absència de la senyora
Gómez.

G) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5311 DE 5-3-2019) SOBRE
CAMPAMENT DE BINIPARRATX
Té previst l’equip de govern obrir el campament de Biniparratx de cara aquesta temporada?
La senyora Herráiz diu que aquesta és la primera vegada que fer una pregunta dona sentit a
la feina de l’oposició, perquè tal com l'ha presentada han saltat les alarmes i a les quatre i

quart IB3 ja recollia la resposta del senyor Company. Tot i així, demana quina és la situació
actual, ja que el 2017 la primera part ja estava acabada i només quedaven dos punts molt
concrets per acabar.
El senyor Company agraeix a la senyora Herráiz que valori la seva capacitat per moure la
televisió pública, però reconeix que no ha estat així, ja que IB3 s'havia interessat amb
antelació pel tema de Biniparratx. Dit això, explica que estan finalitzant les obres del
campament de Biniparratx, que s’ha tramitat el final d’obra i que aquesta setmana s'han
sol·licitat tots els permisos a l’Ajuntament i ja han rebut els informes sobre el pou i l’aljub.
D’altra banda, diu que és conscient que les obres s’han retardat més del que haurien
desitjat, com ha manifestat en diverses ocasions. Tanmateix, informa que les obres en
principi es van pressupostar per un valor de 250.000 mil euros i al final s'han executat obres
per un valor de 470.000 mil euros.
Tot seguit resumeix les obres més importants que s’han fet i diu que s'han arreglat el pou,
l’aljub i la depuradora que bàsicament era el que impedia obtenir la llicència d’activitats.
També s'han reformat els banys i s'han instal·lat nous banys adaptats, s'han substituït els
fanals, s'han reformat els menjadors, s'han millorat els camins interiors i la paret seca, s'ha
asfaltat el camí d’accés, s'han fet millores a les zones esportives i d'oci, i s'han substituït les
lliteres del campament. Per tant, quan tenguin la llicència municipal, el campament de
Biniparratx s'obrirà amb totes les garanties.
Per acabar, diu que ell ha estat molt crític amb la seva pròpia gestió, perquè s’han demorat
molt amb l’adequació de les obres, però està satisfet d’haver posat ordre al campament de
Biniparratx, ja que en quaranta anys no s'hi havia fet cap adequació.
La senyora Herráiz li agraeix el to i la informació, al mateix temps que reconeix l’esforç
realitzat pel conseller per obrir Biniparratx, ja que fa quatre anys que hi fan feina. D’altra
banda, demana al senyor Company que expliqui als altres consellers que s’ha d’estar
damunt de la feina per aconseguir els propòsits.
El senyor Company també agraeix la resposta de la senyora Herráiz, així com el to amb el
qual se li ha dirigit en les darreres sessions del Ple a l'hora de tractar aquest tema.
Tanmateix, considera que no té res a dir-li a cap conseller, perquè ell aplaudeix les gestions
que tots els consellers duen a terme, ja que hi ha departaments més grans que el seu i en
què la gestió dels diferents serveis és molt complicada.

H) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5312 DE 5-3-2019) SOBRE
PAGAMENT AJUDES APAGADA ELÈCTRICA I PEL CAP DE FIBLÓ
S’han pagat ja els ajuts als afectats per l’apagada elèctrica i el cap de fibló?
El senyor Tadeo formula i motiva la pregunta demanant quin grau de compliment hi ha en
relació amb la tramitació de les ajudes posades a disposició dels afectats pel cap de fibló.
La senyora Mora comença recordant les diverses ajudes que va treure el Consell Insular,
que són 100.000 € d’emergència social que van posar com a addenda als diferents
convenis dels ajuntaments; 200.000 € que es van sol·licitar al Govern balear per als
habitatges afectats pel cap de fibló; 350.000 € dirigits a explotacions agrícoles, i 100.000 €
dirigits a altres empreses.

D’altra banda, repassant les diferents ajudes, anuncia que totes elles han patit un cert retard
per motius de caire administratiu i explica en quin estat es troben totes elles.
Pel que fa a la línia 1, d'ajuts als ajuntaments, diu que a punt de tancar el 2018 es va firmar
una addenda amb els ajuntaments per poder posar a disposició de la ciutadania l'import de
100.000 € al més prest possible, però no es va fer cap tipus de pagament perquè no hi va
haver-hi cap sol·licitud al respecte. Per això, van brindar als ajuntaments la possibilitat de
tornar a signar convenis dins el 2019 pel mateix import de l’addenda corresponent, i en
aquest moment només han signat el conveni els ajuntaments de Ferreries i es Mercadal,
però s'està investigant amb els ajuntaments com és que no hi ha hagut cap sol·licitud.
Quant a la línia 2, d'ajuts per a habitatges, explica que el mes de febrer es va tancar el
termini per sol·licitar-los i es van rebre 32 sol·licituds. Diu que en aquests moment s'estan
instruint les sol·licituds per poder fer efectiu el pagament.
En relació amb la línia 3, d'ajuts per a explotacions agrícoles, informa que va ser la primera
línia que es va presentar, de manera que les sol·licituds van entrar dins el mes de
novembre, i el desembre els tècnics del Consell van fer les visites de camp per fer el
peritatge dels desperfectes. Els informes s’han anat fent al llarg dels mesos de gener i
febrer, i aquest mes de marc s’ha establert el cens definitiu amb els imports derivats per las
afectacions a les diferents finques, de manera que en aquests moments s’està notificant als
interessats per si tenen alguna al·legació o justificació al respecte.
Finalment, pel que fa a la línia 4, d'ajuts al sector empresarial, diu que s'està preparant la
convocatòria, perquè ja van anunciar que la traurien conjuntament amb la convocatòria
anual d’ajuts al sector empresarial.
Conclou dient que aquesta és l’explicació global de la situació i cedeix la paraula al senyor
Tadeo, que s’absté de fer cap comentari.

I) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5313 DE 5-3-2019) SOBRE
ACABAMENT TERMINIS DELS PROJECTES ASSIGNATS DERIVATS DE LES
CONSULTES CIUTADANES
Atès que el Consell de Menorca va dur a terme unes consultes ciutadanes per tal que els
menorquins poguessin fer propostes de projectes i/o inversions per dur a terme, i vista la
baixa execució dels mateixos, quins són els terminis de finalització que preveu l’equip de
govern per tal que els projectes assignats siguin una realitat?
La presidenta informa que la pregunta es deixa sobre la taula per l’absència de la senyora
Gómez.

J) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5314 DE 5-3-2019) SOBRE CONNEXIÓ
VOLS CIUTAT ALEMANYA A L’HIVERN
Tenen ja coneixement de quina serà la ciutat d'Alemània que van anunciar volien connectar
a l'hivern amb Menorca?
La senyora Cabrera formula i motiva la pregunta per saber si ja tenen coneixement de quina
ciutat alemanya serà la que mantindrà la connexió de vols amb Menorca.

La senyora Salord respon que, efectivament, després de veure els bons resultats i la bona
acollida que ha tingut la ruta Menorca-Londres, amb dues freqüències setmanals, des de la
Fundació Foment del Turisme es planteja fer extensiu aquest model a les connexions
d’hivern amb altres ciutats europees, començant per Alemanya. Per açò, explica que el que
han fet és recollir dades per saber quina és la ciutat més adequada per poder establir
aquesta connexió, i un cop disposin d'una proposta concreta la presentaran al Patronat de la
Fundació, del qual la consellera forma part, de manera que seran els primers de conèixer-la
d'acord amb les dades recollides.

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

Vist i plau,
La presidenta en
funcions

