
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA PORTAVEU DEL 
GRUP PSM MÉS PER MENORCA AL CONSELLER DE COOPERACIÓ LOCAL DEL CONSELL 
INSULAR DE MENORCA 

 

ASSUMPTE: MILLORA DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE NETEJA DE PLATGES 

 

Atès que dia 27 de març de 2006 es va signar el contracte de gestió mitjançant concessió del Servei 
de Neteja de platges, accés i entorn a “Fomento de Construcciones y Contratas” per un import de 
521.868,56 €/any, IVA inclòs;  
 
Atès que dia 1 d'agost de 2009, previ acord de la Comissió de govern de dia 20 de juliol de 2009, i 
atesa la incorporació de Ciutadella, es va signar per un període de 8 anys prorrogables per un any 
més, comptats des de la signatura que va ser el 27.03.2006 i per un preu de 274.989,39 €/any, IVA 
inclòs; 
 
Atès que a la Comissió de Govern de dia 18 de març del 2013 es va aprovar la pròrroga del 
contracte de gestió mitjançant concessió del Servei de Neteja de platges, accés i entorn a “Fomento 
de Construcciones y Contratas” reduint un 15,20% la remuneració al contractista fins a un preu de 
779.037,13 €/any, IVA inclòs, (506.755,11 € pel contracte original, més 272.282,02 € per la 
modificació de l’any 2009); 

Atès que consideram que, si miram el Pla de Neteja del Litoral, veurem que, de les reduccions que 
s’han fet (l’empresa en diu “reorganització del servei”), n’hi ha que poden resultar problemàtiques: la 
reducció d’un equip de neteja durant la temporada baixa, eliminar el reforç de peons durant la 
temporada alta (quatre equips incorporaven un tercer peó) o el fet que minven el nombre anual de 
jornals de neteja de platges amb embarcació; 
 
Atès que de la reducció de personal, se’n deriven, al nostre parer, una sèrie de conseqüències molt 
negatives per una illa que és Reserva de Biosfera: ha davallat el nivell de neteja de les platges,  
augment de la neteja mecànica en platges verges i, finalment, la manca de neteja de les platges 
tipus C (no accessibles amb tràfic rodat) i de les quals el Pla de Neteja del Litoral de 2013 preveia 
que, en temporada alta (01/05-31/10), es dugués a terme una neteja manual quinzenalment en la 
majoria d’elles, o segons la necessitat que detectin els responsables 
 

 

Per tot això, com a portaveu del PSM Més per Menorca propòs: 

1. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Conseller de Cooperació Local a demanar 
als serveis tècnics del departament de medi ambient que facin una planificació de la neteja 
mecànica de les platges, en base a criteris tècnics. 



 

2. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Conseller de Cooperació Local a fer que els 
serveis tècnics de medi ambient redactin informes del seguiment que fan de la neteja de 
platges. 

3) El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Conseller de Cooperació Local a fer complir 
el contracte a l’empresa concessionària, pel que fa a la neteja de les platges tipus C.  

  

 

Ciutadella, 8 d’abril de 2014 
 
La portaveu del PSM Més per Menorca, 
 
 
 
 
Maite Salord Ripoll 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ciutadella, 2 de març de 2014 
 
La portaveu del PSM Més per Menorca, 
 
Maite Salord Ripoll 

 


