AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2016
Caràcter: extraordinari i urgent
Dia: 5 de maig de 2016
Hora: de 19.30 a 22.15 h, en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
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Regidora:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Juan Andrés García Corro
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sr. Joan Josep Pons Anglada
Sra. Ana María Bagur López (IND)
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sra. Nuria Torrent Pallicer (IND)
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. Antonio Florit Pons

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
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(PSOE)
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(GxC)
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Secretària:

Sra. Caterina Barceló Martí

Absents
Regidor:
Interventor:

Sr. Juan Carrasco Domingo (PP)
Sr. Joan León Vivó

(s'ha excusat d'assistir-hi)

Ordre del dia
1. Pronunciament de la urgència del Ple.
2. Proposta d'aprovar provisionalment el Pla director de seguretat i emergències de les
festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca 2016, i remissió del Pla a la Comissió
d'Emergències i Protecció de les Illes Balears per a homologar-lo (exp. 2016/003932).
3. Proposta d'aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels patis
interiors dels edificis del conjunt històric i artístic per a activitats de bar cafeteria,
restaurant i qualsevol altre establiment de restauració que es determini
reglamentàriament per llei (exp. 2016/003960).
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:
1. Pronunciament de la urgència del Ple
La Sra. Batlessa recorda que en la Junta de Portaveus duita a terme a aquest efecte es va
explicar la urgència en convocar la sessió plenària d'avui per a tractar dos temes importants per
a Ciutadella: el relatiu a l'aprovació provisional del Pla de seguretat de les festes de Sant Joan,
per la qual s'han complert els requisits legals que la possibiliten, i l'aprovació inicial de
l'Ordenança de l'ús dels patis interiors per a activitat econòmica.
Segueix i diu que, amb motiu de la importància dels dos assumptes, s'ha convocat aquesta
sessió del Ple amb caràcter extraordinari i urgent; la ratificació d'aquesta urgència se sotmet
seguidament a votació.
Acord:
Se sotmet la urgència a votació, que s'aprova per unanimitat (19 vots dels membres
presents).
2. Proposta d'aprovar provisionalment el Pla director de seguretat i emergències de les
festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca 2016, i remissió del Pla a la Comissió
d'Emergències i Protecció de les Illes Balears per a homologar-lo (exp. 2016/003932)
Prèviament al debat, es passa a votació la ratificació de la inclusió del punt en l'ordre del dia
(d'acord amb l'article 53.3 del Reglament orgànic municipal), que s'aprova per unanimitat (19
vots dels membres presents), atès que la proposta no va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva. Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia (Servei de Festes de l'Àrea de Dinamització Econòmica) de dia 3 de maig de 2016, que, literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació provisional del Pla director de seguretat i emergències de les
festes de Sant Joan de Ciutadella 2016
Vist que, en sessió ordinària de data del 25-11-2015, la Junta de Govern d'aquest ajuntament
va aprovar adjudicar el Pla director de seguretat i emergències de les festes de Sant Joan de
Ciutadella del 2016 a ASPY Prevención SLU i que, posteriorment, va ser redactat pels tècnics
en seguretat José Borràs Palmer i Daniel Franco Rotger;
Vist que la Comissió de Protecció Civil de Menorca del Platerme, en sessió ordinària de dia 26
d'abril de 2016, va informar favorablement, amb una sèrie de recomanacions de millora, el text
del Pla de seguretat i emergències de les festes de Sant Joan de Ciutadella 2016, a la vegada
que les recomanacions de millora esmentades es van encomanar per incloure-les dins la
redacció final proposada;
Vist que en data del 2 de maig de 2016 va tenir entrada en aquest ajuntament la redacció
definitiva del Pla director, redactat per l'empresa adjudicatària, en el qual s'han realitzat les
correccions proposades per la Comissió de Protecció Civil de Menorca prevista al Pla territorial
de protecció civil de l'illa de Menorca;
Vist que, mitjançant resolució de l'Àrea de Dinamització Econòmica número 25 de 2016, de
data del 2 de maig, es va procedir al nomenament de les persones que seran responsables
dels diferents equips que conformen l'organigrama de l'execució del Pla director de seguretat i
emergències de les Festes de Sant Joan 2016;
Vistos, a la vegada, els informes emesos per part del cap de la Policia Local, per part del
director de l'Àrea de Cultura, i per part de l'enginyer industrial municipal; qui subscriu,
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PROPOSA:
Per les motivacions esmentades més amunt, que el Ple de l'Ajuntament acordi:
Primer. APROVAR PROVISIONALMENT el Pla director de seguretat i emergències de les
festes de Sant Joan de Ciutadella 2016, adjunt a l'expedient.
Segon. REMETRE el Pla director de seguretat i emergències de les festes de Sant Joan de
Ciutadella 2016 a la Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears per a la seva
homologació (Direcció General d'Emergències i Interior del Govern de les Illes Balears.
Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears. C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/núm.,
es Pinaret, 07141, es Pont d'Inca, Marratxí).»
Tot seguit, la batlessa dóna la paraula al regidor de Festes, el Sr. Juaneda Mercadal, qui
comença la seva intervenció indicant que després dels fets que varen tenir lloc durant les festes
de Sant Joan 2014, concretament la mort d'una persona durant els Jocs des Pla, aquest
ajuntament es va veure obligat a prendre una sèrie de mesures per garantir unes festes de
Sant Joan més segures, i, al mateix temps, mantenir-ne l'essència.
Continua i diu que durant l'hivern 2014-2015 l'anterior equip de govern va treballar per
aconseguir una eina que permetés una millor funcionalitat i organització de la festa, al mateix
temps que posava mesures de prevenció i control sobre els riscos de la festa; però en aquella
ocasió, i tal com van dir els partits que en aquell moment estaven a l'oposició, no es va tenir en
compte la visió global de la festa per prendre les mesures oportunes per tal d'aconseguir aquest
doble objectiu:
– Tenir unes festes més segures.
– Preservar l'essència de les festes de Sant Joan.
De totes maneres, segueix, durant les festes de Sant Joan 2015 l'Ajuntament va comptar amb
un pla d'autoprotecció per als Jocs des Pla que va servir com a mesura legal i de seguretat,
independentment de les formes com es va arribar a tenir, cosa que ara mateix no és el moment
de valorar.
Després de les festes de Sant Joan 2015, el nou equip de govern en va fer una valoració, i
també unes propostes de millora per a tenir en compte per a les festes de Sant Joan 2016.
Segueix i diu que el primer objectiu era finalitzar la redacció del Pla director, en redirigir alguns
aspectes, i emprar aquest pla com a marc legal i operatiu de totes les decisions que s’hagin de
prendre, per seguir treballant en la seguretat de les festes. Per açò, dia 25 de novembre de
2015, la Junta de Govern va aprovar adjudicar la revisió del Pla director de les festes de Sant
Joan amb les finalitats següents:
- Establir el marc orgànic i funcional a fi de prevenir i controlar els riscos sobre les persones
durant el desenvolupament de les festes de Sant Joan en cadascun dels actes d'entre els dies
23 i 25 de juny, donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència, i garantir la
integració d'aquestes actuacions mitjançant els recursos públics i privats.
- Al mateix temps, el Pla director pretén descriure els espais en els quals es desenvolupen els
actes de les festes, així com les zones de perillositat més elevada; identificar i avaluar els riscos
en cadascun dels actes; establir formes de col·laboració amb el sistema públic de protecció
civil; garantir la disponibilitat de persones formades i preparades per a una ràpida i eficaç
actuació, i complir la normativa vigent.
Aquest pla permet posar ordre a les gestions que fins ara aquest ajuntament venia fent, però
d'una forma desorganitzada. En aquest sentit, amb aquest pla es comptarà amb una eina que
permetrà saber quines necessitats es tenen en cada moment, amb una valoració dels riscos, i,
com a conseqüència, saber quins són els recursos humans i materials necessaris per a garantir
la seguretat de les festes.
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Afegeix que no s'ha de dir que aquest fet implica una major exigència de recursos humans i
materials per a aquest ajuntament, i és evident que és necessitarà la col·laboració de les
diferents administracions.
El Sr. Juaneda Mercadal continua la intervenció i indica que el Pla director que es proposa
aprovar avui, de forma provisional, es caracteritza per la visió global en què s'ha de gestionar la
festa, en com s'ha de crear un teixit de col·laboració entre els diferents protagonistes, com a
element bàsic per mantenir unes festes segures, al mateix temps que segueixin amb el seu
caràcter d'úniques.
El fil conductor d'aquest pla és l'organització de tots els efectius i la seva intervenció en funció
del risc de cada acte. Defineix molt bé quin és l'organigrama de funcions i la descripció de
cadascun dels participants en el dispositiu.
Per tant, segueix, per un costat es detallen els actes que, per les característiques de l'espai i
del volum de gent, no generen tan de perill, i, per altra banda, es descriuen els actes més
multitudinaris, amb els quals s'ha de tenir una major previsió de l'actuació.
Indica que és un pla director continuista amb la forma en què s'estava tractant la prevenció de
riscos, de tal manera que proposa seguir amb els filtres en els actes amb espai limitat, com és
el Primer Toc de Fabiol de dia 23 de juny, un filtre que permetrà informar la gent del perill de
l'acte mateix, i recomanar a les persones sense unes condicions òptimes no assistir-hi.
Manifesta que el Pla director també considera una sèrie de mesures per a un dels actes més
importants de les festes, el Caragol des Born. És important dir que no és pel risc que comporti
l'acte en si, atès que es tracta d'un acte que es duu a terme en un espai poc limitat i amb molts
recursos d'evacuació; però sí que es tracta d'un acte que podria acollir més de 20.000
persones, i, segons el Decret 1468/2008, les activitats i/o establiments tenen l'obligació de
disposar d'un pla d'autoprotecció quan, desenvolupades a l'aire lliure, tenguin un nombre
d'assistents previst igual o superior a 20.000 persones. Afegeix que, tenint en compte que no es
disposen dels mitjans idonis per saber quantes persones hi poden haver en un mateix moment
durant el Jaleo des Born, aquest pla proposa prendre les mesures oportunes per a tenir
aquesta dada amb molta més exactitud, i tenir-ho en compte per a les properes festes de Sant
Joan, en el cas que la xifra d'assistents sigui superior als 20.000.
El Sr. Juaneda Marquès assenyala que, per altra banda, tal com s'ha manifestat per part de
diferents grups polítics municipals i tal com també s'indica en aquest Pla, és imprescindible un
treball en paral·lel de conscienciació per tal de fomentar actituds cíviques durant les festes, fet
que en els darrers anys s'havia perdut en alguns moments d'aquesta.
En aquest sentit, també s'ha estat treballant basant-se en les valoracions fetes de les festes de
Sant Joan 2015, en concret:
•

En comunicació: es creu imprescindible que hi hagi un responsable de la comunicació
de les festes de Sant Joan, que assessori sobre què, quan i com s’ha de comunicar.
Que sigui responsable de supervisar si la informació arriba al públic objectiu i si s’entén
el missatge. La feina de comunicació s’ha de fer des de tots els canals: xarxes socials,
web, premsa, díptics, xerrades, etcètera.
En aquest sentit s'ha seguit comptant amb l'assessorament d'especialistes que s'han
dedicat a comunicar tot el referent de Sant Joan, d'acord amb criteris tècnics, i amb l'ús
tots els canals.

•

Quant a conscienciació als més joves: una de les eines més importants que tenim per
anar canviant el que no ens agrada de la festa és a través de la conscienciació dels
més joves, que seran el futur de la festa. Aquesta feina s’ha de fer amb la col·laboració
de tots els agents educatius (centres educatius, entitats, etcètera). Ha de ser un treball
continu i que estigui orientat a implicar aquest sector de la societat. Aquesta
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conscienciació s’ha de fer extensiva a totes les illes i part de Catalunya, mitjançant
campanyes als centres educatius.
En aquest sentit, s'ha iniciat un treball de conscienciació als centres de Secundària de
Ciutadella, Menorca i de Mallorca, amb l'elaboració d'un material didàctic, amb l'objectiu de fer
prendre consciència als més joves de la importància de viure les festes amb civisme. Al mateix
temps, també es fa treball amb els centres de Primària de Ciutadella, amb l'objectiu de
transmetre tota una sèrie de coneixements, valors, costums de la festa, els quals la fan única.
Treball amb els voluntaris: els voluntaris són una part molt important de la festa, ja que
representen aquell sector dels ciutadans que volen mantenir i preservar els valors de
Sant Joan durant el pas del temps. Es creu que s’ha d’aprofitar el seu lideratge en
aquest sentit i crear sinergies de col·laboració, per tal d'aconseguir un treball continu
coordinat amb ells, sobretot amb relació a la conscienciació. També amb relació a la
recerca d’opinions, en crear espais de debat, etcètera.
Indica que s'ha procurat donar resposta a aquesta demanda, perquè es creu que els col·lectius
de Ciutadella són els vertaders protagonistes en la transmissió de valors en les festes de Sant
Joan. Col·lectius com els voluntaris poden ajudar, i molt, a mantenir una festa segura. Per açò
hem establert llaços de col·laboració amb els voluntaris, però també amb altres persones i
col·lectius.
•

Finalment, segueix, en aquesta valoració que es va fer, també es va proposar el següent:
Altres ajuntaments: s’ha de treballar perquè els ajuntaments traslladin el seu
compromís als policies locals i voluntaris de Protecció Civil, ja que és imprescindible la
seva col·laboració.
En aquest sentit, s'ha aconseguit la col·laboració dels altres ajuntaments en diferents sentits:
o aportació de voluntaris de protecció civil
o aportació de policies locals
o participar en els tallers de salut jove pel que fa al taller de Civisme a les festes.
•

Consell Insular de Menorca: es creu que la seva col·laboració és vital, mitjançant
l’aportació de mitjans materials i humans, com els cossos de bombers i el material
específic d’emergències. Al mateix temps, pensen que Consell Insular ha de tenir un
paper de coordinador de la col·laboració de tots els ajuntaments.
En aquest sentit, s'ha aconseguit l'aportació del Consell Insular amb la compra del remolc
repetidor per assegurar la cobertura de les comunicacions, que va fallar l'any passat.
També es comptarà amb la participació dels bombers i, a diferència de l'any passat, el Consell
Insular ha constituït la Comissió del Pla terme, que ha emès un informe per a possibilitar
l'aprovació inicial d'aquest pla director.
•

Govern de les Illes Balears: el Govern s’ha d'implicar, en primer lloc, a través de la
Direcció General d’Emergències, ja que ha de formar part de l’aplicació del Pla
d’autoprotecció, mitjançant l’aportació de personal i material. Al mateix temps, ha de
col·laborar en l’assistència sanitària, a través d'IB-Salut, mitjançant l’aportació de
recursos materials i humans, tant per assistir el públic en general, com per assistir els
accidents ocasionats directament pels actes de la festa. El Govern també ha de
col·laborar en les tasques de conscienciació que es facin a la resta d’illes; com per
exemple, establir contacte amb tots els centres educatius i ajudar en la implicació
d'aquests.
En aquest sentit, s'han fet les gestions oportunes per tal de comptar amb una major
col·laboració del Govern Balear:
o Per un costat: Direcció General d'Emergències ha mostrat predisposició en la
redacció del Pla d'autoprotecció.
o Per l'altre costat: Ib-salut i 061 també han manifestat la seva intenció de
millorar la col·laboració, com diu el darrer document que ens han fet arribar, on
detallen el seu dispositiu.
•
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Govern Central: és imprescindible comptar amb els recursos de la Policia Nacional, a
través de la Delegació Insular del Govern, ja que la seguretat ciutadana és una prioritat
durant les festes de Sant Joan.
Indica que el compromís del Govern Central, tal com consta en la darrera Junta Local de
Seguretat, és de mantenir els efectius de la Policia Nacional.
•

El Sr. Juaneda Marquès manifesta que també vol deixar constància d'altres accions que s'han
duit a terme per a la millora de les festes de Sant Joan, com per exemple:
- Reunions periòdiques amb la junta de caixers per tractar temes com: horaris,
posades, comportament dels cavallers, etcètera.
- Reunions amb Protecció Civil de Mallorca i Menorca.
- Reunions amb les diferents administracions per fer el seguiment de les corresponents
gestions.
- S'ha aprovat per Junta de Govern la substitució de l'antena de comunicacions
d'aquest edifici.
Acaba la seva intervenció dient que, tenint en compte els informes favorables dels tècnics i
jurídics d'aquest Ajuntament, tenint en compte l'informe de la Comissió del Pla Terme, i després
d'haver fet tots els canvis que en aquest s'hi exposaven, proposa aprovar provisionalment el
Pla Director de Seguretat i Emergències de les Festes de Sant Joan, per tal que es remeti a la
Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears per a la seva homologació, sessió que
han informat que està prevista per al dia 11 de maig i que permetrà fer la posterior aprovació
definitiva i, com a conseqüència, tenir un marc organitzatiu i funcional de Sant Joan que ens
ajudarà a mantenir la festa en la seva essència i de forma segura.
El portaveu del grup del PP, el Sr. Pons Anglada, manifesta que, després d'un any de govern,
de feina i de reunions que es repeteixen cada any, el passat dia 28 d'abril va rebre un missatge
de correu electrònic de la Sra. Alcaldessa que informava de la celebració d'un Ple extraordinari,
la data del qual es concretaria en la Junta de Portaveus.
Segueix i diu que el dilluns venidor es va convocar aquesta junta de portaveus per a dimarts,
l'endemà; i, en aquesta, quan es va plantejar quin dia venia millor als diferents grups polítics
municipals per a celebrar la sessió plenària, per part del seu grup es va dir que millor que fos
dilluns dia 9 de maig, perquè el dijous dia 5 el Sr. Carrasco Domingo no hi podria assistir. Açò
cosa ja es veu que no es va tenir en compte, sinó tot el contrari de la petició per part de la Sra.
Camps Villalonga de celebrar la sessió a les 19.30 perquè a les 19 hores no venia bé als
membres del seu grup.
El Sr. Pons Anglada continua i diu que així és com es va convocar la sessió del Ple
extraordinari d'avui, en menys de 24 hores d'antelació, i rebent la darrera versió de la proposta
que es tracta en aquest punt, la setena, ahir mateix, a les 23.30 hores. Segueix i manifesta que,
com és normal, amb tan poc temps no ha pogut analitzar de forma exhaustiva si s'han inclòs
totes les indicacions considerades a l'informe de la tècnica de la Direcció General
d'Emergències del Govern Balear. Afegeix que és quasi impossible que estiguin totes
esmenades si es té en compte que el certificat de l'acord del Consell Insular, en el qual
s'estableixen les seves condicions més les esmentades de la Direcció General d'Emergències
relacionades en document adjunt, va tenir entrada dilluns passat, dia 2 de maig.
Continua i diu que és així com, quan hi falta un poc més d'un mes per a les festes de Sant
Joan, les feines encara no estan enllestides, i quan l'equip de govern del passat mandat va
deixar un pla director quasi acabat, del qual el 80% del seu contingut es manté en el Pla
director de les festes de Sant Joan que ara es presenta. Segueix i diu que s'hauran gastat
20.000 € públics en modificacions que encara hauran introduït més confusió, d'aquí les
objeccions posades pel Comitè Insular.
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El Sr. Pons Anglada continua la seva intervenció i diu que no solament té pressa l'Ajuntament
en aquest tema, perquè també el Consell Insular de Menorca ha fet corregudes que l'han portat
a cometre diferents irregularitats: per una part, va convocar el Comitè sense haver fet primer la
sessió de constitució d'aquest ni, per tant, sense publicar al BOIB qui l'integra. En segon lloc,
proposa aprovar el Pla director sempre que s'incorporin les aportacions que s'indiquen i les que
s'annexaran per part de la Direcció General d'Emergències. Segueix i diu que no és estrany
que alguns membres del Comitè votessin en contra de la proposta i que d'altres
s'abstinguessin. Segueix i diu que no acaben aquí les irregularitats, perquè el certificat del
Consell Insular es va registrar a l'Ajuntament havent-se rebut per fax o correu electrònic i
mancant-hi la signatura de la presidenta.
El Sr. Pons Anglada continua i diu que, amb relació al contingut del Pla director, no creu que
sigui aprovat a la Comissió Balear d'Emergències si no s'incorporen totes les deficiències,
relatives a normativa, plànols..., perquè si el Comitè Insular ha considerat que s'havien
d'incloure en el document s'ha de fer. A títol enunciatiu, esmenta algunes de les deficiències
que a parer seu són prou importants: manquen anàlisi de riscos atmosfèrics, també plànols
d'evacuació, hi manca en algun document la identificació del responsable director, a l'apartat de
megafonia, es veu que una part s'ha esmenat però la part del personal, de recomanacions i
formularis no ha estat resolt. Segueix i diu que hi manca el protocol d'incidències, no s'esmena,
o almenys ell no ho ha pogut trobar, la definició del mecanisme de coordinació del Pla terme, i
tampoc s'ha esmenat el canvi d'ubicació de l'antena...
Tot l'anterior, continua, ni tan sols ha pogut comentar-ho amb els seus companys de grup, atès
que no hi ha hagut temps material, ni tampoc s'ha pogut debatre ni en Junta de Portaveus.
Afegeix que són moltes coses no resoltes que fan que aquest pla director i, en concret, la feina
feta per l'equip de govern, no genera la deguda confiança. Segueix i diu que l'apartat més
problemàtic és el relatiu a la seguretat del Caragol des Born, atès que si les persones
concentrades allà superen les 20.000, s'ha d'elaborar per llei un pla d'autoprotecció. Diu que
resulta que els grups que formen l'equip de govern es van oposar al recompte de gent per
poder assistir als Jocs des Pla, i ara plantegen que si s'arriba a aquesta xifra s'haurà de limitar
l'accés al Caragol des Born. Continua i diu que, segons el Pla director, si l'any 2016 en el
Caragol del Born s'hi compten més de 20.000 persones, mitjançant un sistema de fotografies,
l'any 2017 es redactarà un pla d'autoprotecció. Segueix i diu que, davant aquesta previsió, s'ha
de demanar si és legal, atès que el seu grup va demanar un informe a la Policia Local sobre
l'assistència al Caragol des Born l'any 2015, i aquest conclou que podria haver-hi 22.900
persones. Si és així, manifesta, és obligatori fer un pla d'autoprotecció per a aquest acte. I és
que, a parer seu, indica, el Pla director és incomplet perquè deixa ben clar que no es garanteix
la seguretat del Caragol des Born si hi ha més de 20.000 persones i, si és així, s'han de posar
filtres d'accés o suspendre l'acte. Afegeix que també es plantegen dubtes sobre si es disposa
de suficients recursos humans procedents d'altres administracions i demana que s'informi
respecte a açò.
Acaba i diu que, en conclusió, amb un any l'equip de govern no ha estat capaç de redactar un
pla d'autoprotecció del Caragol des Born i presenta avui un document incomplet, amb moltes
llacunes, que sembla mentida que es proposi per ser aprovat en aquest Ple, respecte al qual
anuncia que el seu grup farà un vot d'abstenció per tal que un vot en contra no es
malinterpretés.
La Sra. Alcaldessa contesta al Sr. Pons Anglada sobre la primera qüestió plantejada relativa a
la convocatòria de la sessió plenària dient que en la Junta de Portaveus es va plantejar quan
aniria millor i el Sr. Benejam Escanellas va dir que aniria millor dilluns, però en cap cas va
manifestar que avui no hi pogués assistir el Sr. Carrasco Domingo.
El Sr. Triay Lluch indica que no recorda els comentaris concrets del Sr. Benejam Escanelles a la
Junta de Portaveus, però sí que no va matisar el fet que avui no pogués assistir-hi el seu
company de grup.
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Entrant en el contingut de l'assumpte, el Sr. Triay Lluch es mostra d'acord amb la descripció
feta pel portaveu del PP, el Sr. Pons Anglada, però no coincideix amb ell en la consideració de
la gravetat de les deficiències que encara no han estat esmenades, tot i que creu que han de
ser considerades com a tal. Vol posar de manifest que l'any passat es va criticar l'aforament
amb el sistema d'acreditacions, i que des de l'oposició es considerava més adient el sistema de
comptatge, sistema que després va ser el que es va considerar correcte per la Direcció General
d'Emergències. Segueix i diu que l'any passat, en aquestes altures, es comptava amb una
informació bastant més errònia de la que es disposa en l'actualitat, pel fet que es parlava
encara d'acreditacions, i el Pla no va quedar enllestit fins un poc més d'una setmana abans de
les festes, amb el nou govern just acabat de prendre possessió.
El Sr. Triay Luch comenta que té raó el Sr. Pons Anglada quan diu que es va rebre la versió
setena ahir mateix, a les 23.30 hores, la qual cosa fa que sigui molt complicat estudiar que tot
estigui correcte. En aquest sentit, no vol deixar de manifestar que ha vist regidors del PSM
abstenir-se en votacions en assumptes molt més simples pel fet que no havien tingut temps
d'estudiar-los, com el cas de l'aprovació de la modificació de l'Ordenança municipal que regula
l'ús de petards, quan estudiar una sanció és molt més senzill que estudiar un Pla director.
Manifesta que per al seu grup la demora en la tramitació del Pla director de les festes de Sant
Joan és considerable, però res a veure amb la situació de l'any passat, quan dues setmanes
abans de les festes encara es discutia què passava, i remet a l'hemeroteca a qui ho vulgui
comprovar. Sobre les deficiències del Pla director, reconeix que n'hi ha, però no és el mateix
que hi manquin abreviatures que, per exemple, la Direcció General d'Emergències digui que no
poden fer-se acreditacions per accedir a una plaça. Segueix i recorda que l'any 2015 el seu
grup va fer una sèrie d'aportacions respecte al Pla d'autoprotecció del Pla, mitjançant un
document de 50 pàgines que ell personalment va redactar, i alguna d'aquestes s'ha incorporat
ara, com, per exemple, l'accés d'efectius de Policia Local en alguns punts que no ofereixen cap
problemàtica, i ara s'ha corregit; o la relativa a la utilització d'un local privat de restauració per
poder evacuar ferits, quan a menys de 10 metres hi havia un punt d'evacuació. Segueix i diu
que el seu grup també va suggerir que s'aclarís el tema de la responsabilitat jeràrquica, atès
que la Junta de Caixers es presentava com una espècie de subordinats, la qual cosa no era
prou correcta, com tampoc ho és el fet que s'adjudiqués responsabilitat als voluntaris quan
legalment no és possible.
El Sr. Triay Lluch acaba la seva intervenció dient que no votaran en contra de la proposta, però
concretaran el sentit del seu vot una vegada el regidor de Festes hagi contestat les qüestions
plantejades en aquest debat. Afegeix que el Pla director és important però que també ho és
com s'executen els aspectes que s'hi contenen; i recorda que l'any passat el Pla de
comunicació era bo, però no va anar bé la comunicació. Segueix i diu que per açò van fer
preguntes en la sessió plenària següent, referents a les festes, sobre si era cert que la pantalla
ubicada al Cetileno havia costat 6.000 €, quan això va ser tirar els doblers directament, però
venia d'una mala gestió amb IB3 sobre la retransmissió de les festes. També considera estrany
sentir dir el regidor Sr. Juaneda Mercadal com el satisfà que es mantengui el nombre d'efectius
de la Policia Nacional, quan l'any 2015, quan havia augmentat, es considerava que eren
insuficients, cosa que ell també considera així; i li estranya que PSM i PSOE ara trobin un mèrit
mantenir els efectius de l'any passat, quan no han aconseguit incrementar-los, que era
l'objectiu que s'havia d'aconseguir. En definitiva, acaba i diu que el Pla director és molt
millorable però representa un salt qualitatiu important respecte a la situació de l'any 2015.
El Sr. Juaneda Marquès manifesta que per cada vegada que ha enviat un missatge de correu
electrònic amb els documents del Pla director es disculpa, pel fet que s'han anat introduint les
modificacions fruit de les gestions fetes a contratemps, però no és que hi hagi set versions del
Pla director, sinó que els documents han anat essent objecte d'incorporacions per la feina feta
pels diferents grups polítics, a excepció del PP que no ha participat gaire en les reunions.
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Al Sr. Triay Lluch i amb relació al número d'efectius de la Policia Nacional, clarament hagués
volgut que s'hagués incrementat, però el fet és que li van dir que en mantenien el nombre tot i
que hi ha eleccions a Corts Generals el dia 26 de juny i tenint en compte que s'està en estat
d'alarma per possibles atemptats, i tenint en compte que sí que augmentarà el nombre
d'efectius de la Guàrdia Civil. Segueix i informa que sí que augmentarà el dispositiu d'IB-Salut i
del 061, i, com a exemple d'açò, la unitat contra estats de coma etílics també estarà obert tot el
dia 24.
El Sr. Juaneda Mercadal reitera que els diferents missatges de correu electrònic amb els
documents del Pla director obeeixen a la intenció de l'equip de govern que tots els grups
municipals tenguin tota la informació; i, en concret, la darrera versió enviada efectivament ahir
mateix, no presentava cap canvi de contingut sinó que incorporava els nomenaments del Pla i
així ho va informar en el correu.
Manifesta que l'ha tret un poc de si la intervenció del portaveu del PP. Indica que no entén que
aquest grup digui que des de l'oposició el seu grup estava en contra de complir amb l'aforament
de la zona des Pla, quan el que no agradava era el sistema d'acreditacions.
Sobre l'informe del Comitè Insular, contesta al senyor Pons Anglada que aquest emet un
informe dient que el Pla director de les Festes de Sant Joan no contradiu en cap moment el Pla
terme, i les consideracions que s'hi fan tenen l'objectiu de millorar el document i s'han revisat
segons criteri dels tècnics redactors, encara que l'informe determinant és el que farà la
Comissió d'Emergències de les Illes Balears, que avaluarà l'adequació del Pla Director al
Platerbal. Recorda al grup del PP que el Pla d'autoprotecció dels Jocs des Pla, elaborat l'any
passat, sí que estava sotmès a uns condicionants que feien por, i ni tan sols va ser aprovat pel
Ple de l'Ajuntament.
El regidor senyor Juaneda Marquès reconeix que el Pla director que se sotmet avui a la
consideració del Ple és millorable. Segueix i diu que l'anterior no ha de servir per confondre les
coses, atès que quan el portaveu del PP parla que hi ha un informe que diu que al Caragol des
Born hi ha més de 22.000 persones, diu que pot ser que sigui així però que no se'n té cap
constància. Enguany, segueix, es comptaran els assistents mitjançant un sistema de fotografies
i es farà com a mesura preventiva; i si el resultat supera els 20.000, ja es decidirà què passa,
sense perdre de vista que l'espai des Born, així com els actes que es fan en aquest caragol, no
té res a veure ni amb l'espai ni amb els actes que se celebren as Pla.
Informa que el pròxim dia 11 de maig està prevista la celebració del Comitè Tècnic de la
Comissió d'Emergències de les Illes Balears, sessió a la qual s'ha convocat el cap de la Policia
Local de Ciutadella i el tècnic redactor del Pla director. Per acabar, agraeix el vot favorable
d'UPCM si finalment es decanten per donar suport a la proposta i diu que esperava més del
grup municipal del PP.
El Sr. Pons Anglada inicia el torn de rèplica i diu que el grup del PP també esperava més del Sr.
Juaneda Marquès. Indica que el regidor reconeix que no s'han esmenat totes les objeccions
indicades a l'informe del Comitè Insular, i açò, a parer seu, és preocupant atès que el Pla
director presentat és incomplet, almenys a consideració d'aquest organisme insular; i, en
conseqüència, dubta que la Comissió d'Emergències Balear aprovi el Pla, atès que
s'incompleixen les seves indicacions. Segueix i diu que és cert que el regidor Juaneda Marquès
demana disculpes, però açò, a vegades, no és suficient.
Al Sr. Triay Lluch, li manifesta que és cert que l'esmena relativa a les abreviatures està
solucionada, però d'altres més importants no ho estan. En el passat mandat, l'any 2015, es van
presentar diverses versions del Pla director i del Pla d'autoprotecció, i resulta que era època
d'eleccions; i, mentre alguns feien el contrari, el seu grup no va recórrer a la premsa per
guanyar rèdits sinó que va dur el debat a on pertoca, que és al Ple de l'Ajuntament.
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El Sr. Pons Anglada segueix i diu que el Sr. Juaneda Marquès ha caigut molt baix quan li ha
retret que ell no havia assistit a les reunions. Manifesta que la veritat és que va faltar a una
reunió per acompanyar al seu fill menor a una consulta mèdica.
Sobre la necessitat o no d'un pla d'autoprotecció per al Caragol des Born, té clar que fa falta,
atès el que diu l'informe de la Policia Local de data del 18 d'abril.
Per acabar, el Sr. Pons Anglada conclou que és evident que no s'han esmenat totes les
objeccions ressenyades pel Comitè Insular i que, malgrat que el seu grup ha intentat fer
aportacions, no se n'ha acceptada cap, i s'ha necessitat un any de feina per presentar un
document el 80% del contingut del qual ja estava fet en el Pla director presentat en l'anterior
mandat, com ho prova que el que avui es debat es presenta en castellà perquè han utilitzat el
document existent quan l'any 2015 es va partir de zero.
El Sr. Triay Lluch, en el torn de rèplica, diu que l'any passat es va partir de zero i s'estava a zero
quan faltaven pocs dies per a les festes de Sant Joan, i es van aclarir finalment les coses per la
bona feina feta pels tècnics. Comenta que, efectivament, seria preferible que s'haguessin
complert totes les objeccions, i el seu grup és conscient que no ha estat així.
Però, malgrat l'anterior, continua, és preferible haver corregit algunes objeccions o
recomanacions que no ometre el parer concloent de la Direcció General d'Emergències que
l'any passat es va oposar al sistema d'acreditacions, mentre des de l'Ajuntament s'hi actuava
en contra i, fins i tot, es feia propaganda dels braçalets que, figuradament, s'utilitzarien per al
recompte dels assistents als Jocs des Pla. Continua i diu que, per aquests fets, el seu grup va
convocar una roda de premsa, per forçar l'accés a la documentació i, així, es va descobrir que
es passava olímpicament de la condició de la Direcció General d'Emergències. En definitiva,
conclou, s'ha de diferenciar l'essencial del que es considera que és accessori.
Segueix i diu que el seu grup l'any passat va presentar diferents propostes i, entre aquestes,
sistemes alternatius del recompte d'assistents perquè s'estava en contra del sistema
d'acreditacions.
Al Sr. Juaneda Marquès, li vol puntualitzar que l'any passat no es va presentar una sola versió
de Pla director, se'n van presentar diverses, però la qualitat no tenia res a veure amb la del
document que es presenta avui, la qual cosa no ha d'implicar que s'atribueixi mèrits de més.
Per acabar, reitera que no és una bona notícia que la Policia Nacional hagi mantingut els
efectius els dies de festa, malgrat les eleccions de dia 26 de juny; i és que el fet que hi hagi
eleccions hauria de ser un risc més a tenir en compte per exigir que s'augmentessin aquests
efectius, i per tal d'evitar fets tan desagradables i, fins i tot, indecents com els que van succeir
entorn de les festes de l'any 2011, també electoral, quan dos individus van interpel·lar de males
maneres el Sr. José Ramón Bauzà, en aquell moment president electe de les Illes Balears.
Acaba i demana rapidesa a l'equip de govern a l'hora de posar en pràctica el Pla director,
juntament amb els requeriments que es facin; i manifesta que, atès que el grup municipal
d'UPCM va fer propostes que van ser incorporades i que, malgrat la precarietat de la feina feta
l'any 2015, van assumir la responsabilitat de donar suport al Pla, consideren que ara no en
poden quedar al marge, per la qual cosa mantindran el mateix suport responsable, ara que la
feina està més ben feta; per la qual cosa donaran suport a la proposta.
El Sr. Juaneda Marquès tanca el torn d'intervencions i reitera que el criteri d'incorporació
d'esmenes a les objeccions i/o propostes de modificació del Pla director és estrictament tècnic, i
recorda que ara es proposa l'aprovació provisional del Pla director de les festes de Sant Joan,
però encara hi manca el tràmit d'informe de la Comissió d'Emergències, que serà la que
homologarà, espera, aquest document per tal que sigui aprovat definitivament pel Ple de
l'Ajuntament; per la qual cosa encara hi manquen tràmits en els quals es podran incorporar
altres determinacions segons el que determini aquesta comissió.
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Acaba i agraeix el vot favorable del grup municipal d'UPCM i també l'abstenció del grup
municipal del PP.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per catorze (14) vots a favor (6 del PSM MxM, 3
PSOE, 3 GxC i 2 d'UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria GOMILA LLUCH, el
senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUí, el senyor
José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA
SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, el
senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor
SERGIO SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS; i cinc (5) abstencions de vot (PP): les del senyor
Joan Josep PONS ANGLADA, la senyora Ana María Bagur López, el senyor Juan David
Benejam Escanellas, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE i la senyora Nuria TORRENT
PALLICER.
3. Proposta d'aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels patis
interiors dels edificis del conjunt històric i artístic per a activitats de bar cafeteria,
restaurant i qualsevol altre establiment de restauració que es determini
reglamentàriament per llei (exp. 2016/003960)
Prèviament al debat, es passa a votació la ratificació de la inclusió del punt en l'ordre del dia
(d'acord amb l'article 53.3 del Reglament orgànic municipal), que s'aprova per unanimitat (19
vots dels membres presents), atès que la proposta no va ser dictaminada per la comissió
informativa respectiva. Es tracta d'una proposta de la regidora delegada d'Activitats i Disciplina
Governativa de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 28 d'abril de 2016, que,
copiada literalment, diu:
«PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DELS
PATIS INTERIORS DELS EDIFICIS DEL CONJUNT HISTÒRIC I ARTÍSTIC PER A
ACTIVITATS DE BAR CAFETERIA, RESTAURANT I QUALSEVOL ALTRE ESTABLIMENT
DE RESTAURACIÓ QUE ES DETERMINI REGLAMENTÀRIAMENT EN LA LLEI
Atès que el conjunt històric i artístic de Ciutadella de Menorca és un dels principals atractius del
municipi, no només per la bellesa i els valors històrics sinó també perquè és un centre viu, actiu
i habitat, amb veïns que hi conviuen tot l’any i amb una activitat econòmica important
(comerços, bars, cafeteries, restaurants i hotels d’interior); és a dir, per la seva dimensió
humana, social, econòmica i turística;
Atès que el 31 de març de 1999 s’aprovà el Pla especial de protecció del conjunt històric i
artístic de Ciutadella, d’ara en endavant PEPCHA, amb l’objectiu d’establir criteris de protecció,
rehabilitació i valoració de les edificacions i del paisatge urbà per una banda, i de criteris de
conservació, dinamització i qualificació de les activitats per una altra;
Atès que, amb l’aprovació d’aquest pla especial, l’Ajuntament va assumir com a objectiu
fonamental la defensa de l’ús d'habitatge en cercar la coherent integració amb la mobilitat, el
comerç, el turisme i les activitats hoteleres;
Atès que, amb la modificació puntual prevista pel PEPCHA, es permetrà l’ús de bar, restaurant
o de qualsevol establiment de restauració que es determini reglamentàriament en els patis
interiors del conjunt històric i artístic, en aquells establiments que disposin de títol habilitant
abans de la publicació al BOIB de l'acord de l'aprovació inicial de la modificació;
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Atès que durant els darrers temps també hi ha hagut un increment dels establiments hotelers
de turisme d'interior, els quals poden disposar de servei de restauració i fer ús dels patis
interiors per a dur-lo a terme;
Atès que, per a assegurar el descans i el benestar dels residents, i que la producció de renous
excessius i en horaris de descans no provoquin l’abandó de l’ús residencial en els habitatges
propers a les activitats econòmiques en el conjunt històric i artístic, es fa imprescindible regularne l'ús i, per açò, cal redactar una ordenança que reguli l’ús d’aquests patis interiors;
Atesa la competència municipal en la matèria segons l'establert en els articles 25.2.a) i 25.2.m)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local;
Vist l'informe de l'enginyer industrial municipal emès en data del 28-04-2016;
PROPÒS:
Primer. APROVAR INICIALMENT l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels patis interiors
dels edificis del conjunt històric i artístic per a activitats de bar cafeteria, restaurant i qualsevol
altre establiment de restauració que es determini reglamentàriament per llei.
Segon. PUBLICAR l'acord d'aprovació inicial d'aquesta ordenança per tal que, a partir del dia
següent d'aquesta publicació al BOIB, s'obri el període d'informació pública, de 30 dies, en el
qual es puguin presentar al·legacions per part de qualsevol ciutadà.»
La Sra. Marquès Seguí comença la seva intervenció i assenyala que el conjunt històric artístic
de Ciutadella de Menorca és un dels principals atractius del municipi, i no només per la seva
bellesa i els valors històrics, sinó també perquè és un centre viu, actiu i habitat, i així es vol que
segueixi sent, i amb una activitat econòmica important (comerços, restaurants, etcètera), és a
dir, per la seva dimensió humana, social, econòmica i turística.
Recorda que el 31 de març del 1999 s’aprovà el Pla especial de protecció del conjunt històric
artístic de Ciutadella (PEPCHA) amb l’objectiu d’establir criteris de protecció, rehabilitació i
valoració de les edificacions i del paisatge urbà, per una banda; i de criteris de conservació,
dinamització i qualificació de les activitats, per una altra; i assenyala que, amb l’aprovació
d’aquest pla especial, l’Ajuntament va assumir com a objectiu fonamental la defensa de l’ús de
l’habitatge i la recerca de la coherent integració amb la mobilitat, el comerç, el turisme i les
activitats hoteleres.
Segueix i manifesta que, amb la modificació puntual del PEPCHA, es permetrà l’ús de bar,
restaurant o de qualsevol establiment de restauració que es determini reglamentàriament, en
els patis interiors del conjunt històric artístic, en aquells establiments que disposin de títol
habilitant anterior a la publicació del BOIB de l’acord de l’aprovació inicial de la modificació; i,
com que durant els darrers temps també hi ha hagut un increment dels establiments hotelers de
turisme d’interior, els quals poden disposar de serveis de restauració i fer ús dels patis interiors
per a portar a terme el mateix, es considera necessària la regulació que avui es proposa.
També, segueix, per assegurar el descans i el benestar dels residents i que la producció de
renous excessius i en horaris de descans no provoquin l’abandó de l’ús residencial en els
habitatges propers a les activitats econòmiques, per açò es fa imprescindible regular-ne l'ús, i,
per tant, redactar aquesta ordenança perquè ho reguli.
Per açò, l’equip de govern ha considerat que, tot i partir de punts de vista molt diferents tant
entre veïns i comerciants com entre els mateixos partits polítics municipals, és millor arribar a
una proposta de consens a fi de tenir una proposta comuna; tot i que no reflecteix la proposta
pura de ningú en concret, s'han intentat prioritzar les vuit hores i mitja de descans, com a
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mínim, per als veïns, i el fet de poder tenir una bona ocupació per part dels comerciants; i és
per açò que avui es proposa aprovar inicialment aquesta ordenança municipal reguladora de
l’ús dels patis interiors dels edificis del conjunt històric artístic per a activitats de bar-cafeteria,
restaurant i qualsevol altre establiment de restauració que es determini reglamentàriament per
llei.
La senyora Marquès Seguí diu que es vol esmenar la proposta amb l'addició d'un tercer punt, a
l'apartat «PROPÒS», que diria: «Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de
defensa a les persones consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que
estiguin inscrites al Registre Municipal d'Associacions Veïnals, i que el seu fi tengui relació
directa amb l'objecte de la disposició. També se n''informarà l'Institut Balear de la Dona perquè
emeti el seu informe».
El Sr. Pons Anglada comença la seva intervenció i assenyala que el seu grup es troba poc
identificat amb la proposta que es presenta, perquè té la sensació que s'han fet moltes reunions
però no s'ha escoltat a ningú. Indica que, a parer seu, no fa falta aprovar una nova ordenança,
perquè n'hi ha una, la de renous, que bastaria a modificar per regular l'ús dels patis per tal de
conciliar el descans dels veïns amb els interessos econòmics dels restauradors, i evitar la
política intervencionista que suposa aquesta ordenança. Continua i diu que cada pati presenta
unes particularitats que no es veuen recollides en l'Ordenança, i està clar que és molt diferent
fer usos a la via pública que en un pati interior; però la regulació ha de ser raonada, i es
demana a quin argument científic respon la limitació de 16 persones per als grups que vulguin
fer ús del pati interior d'un restaurant. A més, segueix, ja s'amenaça de posar sancions de 1.000
a 10.000 € quan no estigui exposat el cartell de l'aforament màxim, de la qual cosa en seran
també responsables els grups municipals del PSOE i de Gent per Ciutadella.
El regidor segueix i diu que l'Ajuntament té l'obligació de donar garanties i ser transparent, i el
descans dels veïns pot ser garantit amb la vigent ordenança municipal de renous i
contaminació acústica, i també s'han de garantir els llocs de feina, amb la intervenció política
mínima. Anuncia el vot d'abstenció del grup municipal del PP, que no és contrari perquè no vol
que es malinterpreti en el sentit que no volen cercar solucions.
El Sr. Triay Lluch manifesta que va ser el grup municipal d'UPCM l'únic que ha procurat fer
complir l'Ordenança de renous durant els deu mesos que va tenir aquesta competència, per la
qual cosa creu que és patètic o que fa gràcia que es faci referència a l'Ordenança de renous
per solucionar aquesta problemàtica de conflicte d'interessos, atès que mai ha vist cap esforç
per fer-la complir; i més, quan està convençut que no hi ha inspectors sonomètrics, personal
amb la deguda formació per fer sonometries que puguin ser considerades vàlides a tots els
efectes.
Segueix i diu que els restauradors mateixos són els principals perjudicats pels incompliments
de les ordenances municipals, fins a arribar al punt que, tant els restauradors i comerciants com
els mateixos veïns perjudicats, es queixaven de l'incompliment de les ordenances.
El regidor continua i diu que es tracta de combinar l'ús social i econòmic d'uns amb la llibertat
individual dels altres, i considera curiós que el portaveu del grup del PP critiqui
l'intervencionisme per protegir els més dèbils, quan aquest grup també ho és però per protegir
grans companyies elèctriques i grans interessos econòmics, i penalitza l'ús domèstic
d'electricitat, per exemple. Indica que, en un moment donat, des del PP es va dir que es farien
complir les ordenances de forma estricta davant unes iniciatives que volien convertir Ciutadella
en un cementeri i així el PP va prometre conciliar els interessos dels comerciants amb els dels
particulars.
El Sr. Triay Lluch segueix i diu que les postures són antagòniques i irreconciliables: per una
banda, els veïns voldrien que tot quedàs com està, sense més regulació i sense modificar el
Pla especial de protecció del nucli antic; i, en tot cas, de forma subsidiària, que tot quedàs
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recollit a les 24 hores. I, per altra banda, continua, els titulars de bars i restaurants voldrien
utilitzar els patis interiors d'igual forma que les terrasses de la via pública, fins a la 1.30 h.
Continua i diu que UPCM es va comprometre a cercar una solució equitativa entre les dues
parts i, per això i quant a l'horari, per exemple, la proposta que es presenta diferencia un horari
d'estiu -fins a les 00.30 h- i un d'hivern -fins a les 23.30 h-, quan el seu grup proposa fins a les
00 h, tant a l'estiu com a l'hivern. La proposta de l'equip de govern presenta, a parer seu, un
defecte molt gros, i és que parteix d'un plantejament a favor dels comerciants i en contra dels
veïns, atès que és a l'estiu que tothom té les finestres obertes i que és quan els renous
molesten més, i així és com, en contra d'aquests, s'allarga la permissivitat, respecte dels
restauradors.
Manifesta que el vot del seu grup serà d'abstenció pel compromís assolit de procurar solucions,
però l'ideal és impossible; encara que, per a ells, la proposta s'erra en el plantejament, com ha
explicat.
L'alcaldessa, la Sra. Gomila Lluch, manifesta que en el si de l'equip de govern tampoc hi havia
un acord previ respecte a açò, atès que aquest tema no forma part del pacte de govern; i el fet
és que el resultat final no és l'Ordenança de cap dels grups polítics que el conformen. Segueix i
diu que s'ha fet feina per cercar punts de consens, i el cert és que tots els grups han cedit per
atracar postures, i, per açò, anuncia que cadascun dels portaveus explicarà la seva postura.
Continua i diu que, com a portaveu del grup municipal del PSM, ha de dir que per aquest
l'important era trobar un equilibri entre l'activitat turística i el descans dels veïns, conscients que
el nucli antic ha de tenir els restauradors que ofereixen serveis, però també els veïns per tal de
mantenir-lo viu. Indica que el seu grup apostava per tancar els patis a les 00 hores i donar
menys ocupació, però s'ha cedit un poc per tal de facilitar l'acord que es trasllada amb
l'Ordenança que avui es presenta i que ella, com a batlessa, es compromet a fer complir.
La Sra. Camps Villalonga comença la seva intervenció i es dirigeix al Sr. Portaveu del PP, a qui
diu que aquest partit es troba poc identificat amb l'Ordenança proposada; i és que no s'hi
identifica ningú del tot, però si el PP troba que no fa falta l'Ordenança, el seu grup del PSOE
creu que sí i per la raó de donar protecció als veïns i també per donar suport a l'activitat
econòmica dels restauradors, i es demana a qui defensava el PP en l'anterior mandat.
Explica que el nombre màxim d'usuaris, el paràmetre, per grup de taules té el seu sentit i és
que el to de veu tendeix a pujar quan hi ha un grup nombrós; i, per tant, pot provocar molèsties,
i ha estat un paràmetre que s'ha decidit políticament, com altres de l'Ordenança, en la qual tots
han hagut de cedir respecte de les propostes inicials.
Segueix i exposa que el PSOE considera, i ho ha manifestat en diferents ocasions, que
l'activitat que comporta l'ús dels patis interiors és necessària per a la dinamització que duu
implícita i pel valor afegit que suposa per a visitants i residents. Així mateix, reitera que en el
nucli històric ha de tenir cabuda la revitalització econòmica amb l'activitat d'ús residencial, fet
que permet mantenir la fisonomia actual que el caracteritza. Conclou aquesta part de l'exposició
i diu que compaginar aquests diferents usos és el que el manté viu, en bones condicions i fa
atractiu aquest nucli.
També indica que el PSOE va fer un vot favorable a la modificació puntual del Pla Especial, per
permetre l'ús de patis interiors, tot esperant que se'n pogués fer ús en un termini breu, i que hi
hagués la participació i el diàleg entre els diferents sectors afectats per donar lloc a un
apropament de postures que fes possible combinar els diferents usos. Continua i diu que,
davant la impossibilitat d'apropar postures, s'ha fet necessari que des de l'equip de govern es
fes un esforç per, entre els diferents posicionaments existents dels diferents partits que ho
formen, es pogués arribar a una proposta de consens, que ha suposat un esforç per a tots, atès
que tots els implicats han hagut de fer renúncies a bona part dels plantejaments inicials. Des
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del PSOE es considera que l'aforament és el principal factor a regular; per açò es va proposar
una limitació de l'aforament, mitjançant la modulació de vetladors i regulant els espais entre
aquests, per tal d'aconseguir una distribució uniforme pel conjunt del pati i, per evitar, així,
aglomeracions dels usuaris, que és el que realment pot augmentar els nivells de renous. Pel
que fa als horaris el PSOE, va fer diverses aportacions fins a arribar a la proposta actual de
consens. Segueix i indica que, a banda de les propostes anteriors s'han fet d'altres, com la
regulació de la contaminació lumínica, o, fins i tot, encara que al final no s'hagi considerat, un
mesurament de renous com a connexió permanent i en temps real amb la Policia Local, de
manera que es garanteix el compliment de la normativa de renous i es pogués fer un seguiment
constant i real. Amb tot açò vol deixar palès que el PSOE ha pretès, en tot moment, l'elaboració
d'un marc respectuós i ben definit per una efectiva convivència entre l'activitat econòmica i l'ús
residencial en el nucli antic de Ciutadella.
Conclou i expressa el seu vot favorable a la proposta presentada.
El Sr. Servera Moll, com a portaveu de Gent x Ciutadella, valora l'ordenança que avui es
proposa aprovar i, sobretot, considera que s'ha de ressaltar que arriba a un equilibri entre els
interessos legítims dels bars i restaurants del nucli històric i els drets dels veïns al descans.
Segueix i diu que és cert que dins GxC, en un principi, els criteris a l'hora d'establir aquesta
ordenança no van ser unànimes ni molt manco, així com tampoc ho van ser amb les diferents
forces que conformen l'equip de govern. Prova evident de la dificultat per arribar a un consens;
i, per tant, es consideren inicialment satisfets. Un consens polític entre els que tenen la
responsabilitat de governar Ciutadella, que li hagués agradat fer-lo extensiu als partits que
conformen l'oposició, però que sobretot li hagués agradat que també fos un consens social
entre els restauradors (locals) i els residents que hi viuen. Però les postures i les visions en
aquest sentit han estat difícils i irreconciliables.
Per açò, continua, probablement o segurament, en un principi, i en són conscients, l'Ordenança
que avui es proposa aprovar no satisfà plenament ni uns ni altres. Però, a vegades, trobar
l'equilibri suposa no acontentar del tot cap de les parts; però tampoc es pot deixar cap
d'aquestes sense considerar-ne mínimament les demandes. La responsabilitat política dels que
governen no ha deixat, en aquest cas, altra opció, i ha obligat, sobretot veient les postures, a
trobar un punt intermedi, un punt en què ningú guanya del tot, però tampoc hi perd del tot, i que
pugui servir com a inici per desbloquejar el conflicte i atracar postures.
Per acabar, manifesta que governar és prendre decisions i la política és l'art del possible, el que
suposa moltes vegades haver de cedir en les pretensions, i per això aposten per aquesta
ordenança, que pretén regular una activitat als patis interiors que sempre s'ha considerat que
s'havia de permetre, perquè entenen Ciutadella com un municipi amb vida, actiu, social i turístic
i on el nucli antic té un paper primordial, com a espai que valora què som, i, per tant, volem
gaudir com a ciutadans d’aquest municipi i compartir-lo amb els que ens visiten.
La Sra. Marquès Seguí considera que s'ha escoltat a tothom i s'ha intentat arribar al màxim
d'identificació; i tot el que s'ha pogut tenir en compte s'ha fet, i això que es partia de dues
postures totalment oposades. Sobre la no-assistència d'Ashome, lamenta que a la primera
reunió no els va pensar a convidar i a la segona no hi van poder assistir; però va ser idea dels
restauradors mateixos posar cartells indicadors de l'aforament màxim, i és que es tracta de
dotar-nos d'eines per fer més fàcil per a tothom el compliment de l'Ordenança.
La regidora continua i diu, sobre el procediment sancionador, que s'ha introduït a criteri tècnic i
l'única cosa a destacar és que es va incrementar la qualificació de la falta consistent a tenir un
equip de música en el pati, que va passar d'infracció lleu a greu, però considera que és prou
important per ser descrita com a tal.

15

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
El Sr. Pons Anglada, en el torn de rèplica, manifesta que és cert que des de fa anys hi ha un
problema de manca de tècnics en sonometries, però ara pertoca a l'actual equip de govern
solucionar-ho. El seu grup insisteix que la millor forma de vetlar pels interessos contraposats és
aplicant l'Ordenança de renous, i, després d'onze mesos de govern de l'actual mandat, avui es
presenta una ordenança que pretén solucionar aquest problema amb unes eines que no
corresponen, amb el perill de perjudicar l'economia i els llocs de feina de molta gent de
Ciutadella. Comenta que és cert que el Pla especial del nucli antic no reconeix l'ús dels patis
interiors i, és cert, perquè tot evoluciona i les coses s'han d'anar revisant i interpretant de forma
que s'adaptin a la nova realitat.
Segueix i diu que el PP no defensa els restauradors sinó que intenta que l'economia vagi bé i
també pretén defensar els veïns mitjançant l'estricte compliment de l'Ordenança de renous.
A la Sra. Camps Villalonga, portaveu del PSOE, li recorda que aquest partit volia que els patis
estiguessin oberts fins a les 1.30 hores, com el PP, per la qual cosa s'hagués pogut arribar a un
altre acord.
Al Sr. Servera Moll, portaveu del GxC, li diu que el seu discurs és molt polit però que s'han de
trobar solucions.
A la Sra. Marques Seguí, li comenta que té mèrit convocar totes les reunions que s'han duit a
terme, però al final no han escoltat a ningú. Sobre la convocatòria d'Ashome a la segona
reunió, li recorda que es va fer en menys de 24 hores d'antelació; i és cert que ella va demanar
disculpes, però no s'ha d'estranyar si no hi assisteixen.
El Sr. Triay Lluch intervé en la rèplica i manifesta que és molt difícil conciliar punts de vista tan
oposats. Al Sr. Pons Anglada, li indica que ell sap que a la unitat nocturna de la Policia quasi no
hi ha tècnics en sonometria i en alguns torns no n'hi ha cap, situació que és així des de l'any
2007 i que ha anat empitjorant gradualment sense que ningú hi hagi posat remei.
Segueix i diu que no ha vist el mínim esforç per fer complir ni l'Ordenança de renous ni cap
altre; i que en l'única ocasió que ha vist una campanya de compliment d'ordenances va ser a
petició dels titulars d'activitats de la zona des Pla. Els primers perjudicats per l'incompliment de
les ordenances són els empresaris mateixos; dels quals segurament el 95% són responsables i
compleixen, però paguen pel percentatge mínim, però existent, que incompleix. Per tant,
segueix, si es complís l'Ordenança de renous, no hi hauria problema o n'hi hauria els mínims,
però és que des de l'any 2007 o des de l'any 2003, són tretze anys d'incompliments de la
normativa municipals, especialment de l'Ordenança de renous, i el seu grup d'UPCM va
intentar, durant 10 mesos, exercir un intent de responsabilitat.
Recorda que en una reunió la regidora de l'Àrea (encara que després va rectificar) va dir que es
penjaria una carta de garantia de la Policia assegurant el compliment d'aquesta ordenança, i els
veïns; a la mateixa reunió van demanar una dotació pressupostària per fer-la complir, la qual
cosa el seu grup va considera insòlita i una monstruositat jurídica, atès que s'ha de vetllar pel
compliment de totes les ordenances, i no es pot dotar pressupostàriament cada ordenança per
fer-la complir.
Al portaveu del PP, li aclareix que ell ha dit que hi havia pocs inspectors sonomètrics, que als
torns de vespres, en algunes ocasions, hi han d'anar policies de la diürna. El fet que no hi hagi
actius per fer sonometries al vespre el seu partit ho considera molt greu, i ratifica que és un fet
que es va produint des de l'any 2007, i que el seu partit ha manifestat i reiterat en moltes
ocasions el Ple, va creixent d'any en any i considera que no es fa res.
Segueix i diu que, exceptuant el grup de Gent per Ciutadella, que no formava part del Ple
Municipal, la resta de partits, quan han governat, no han fet res per obligar al compliment de les
ordenances, i que l'única vegada que es va poder constatar que s'aplicava l'Ordenança de
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renous, i es va arribar al tancament d'un establiment des Pla, va ser quan ho van demanar els
restauradors mateixos, que considera que són els més afectats, atès que el 95% dels
empresaris, creu, paguen per les irresponsabilitats del 5% restant.
Continua i diu que, de forma testimonial des de l'any 2003 i per experiència des de l'any 2007,
són tretze anys d'incompliments sistemàtics de la immensa majoria d'ordenances, especialment
les de renous, i han duit les conseqüències que han dut. Creu que el problema no hi seria si
s'hagués intentat, que ell ho va intentar durant deu mesos, però que no ha vist mai més la
intenció de fer-ho. Li resulta curiós, si més no, que s'intentin culpabilitzar UPCM i PSM, quan la
llei -tota la legislació de règim local- deixa clar que els responsables de les decisions
administratives dels òrgans col·lectius -com ho és aquest Ple- són els membres que les voten a
favor; i els que van votar aquesta normativa, que ara es considera tan restrictiva, i que ho és,
van ser el PP i el PSOE; el PSM es va abstenir i UPCM ni tan sols hi era.
Referint-se al que s'ha comentat del perjudici econòmic, considera que qualsevol mesura
reguladora, del que sigui, sempre crea un perjudici econòmic. Però considera que
l'intervencionisme del PP és sempre per a reforçar els forts enfront dels dèbils; i posa com a
exemple el famós decret de penalització de l'autoconsum per afavorir les grans companyies
elèctriques, i posant multes multimilionàries als petits consumidors i als petits productors
d'energia, o com el perjudici econòmic d'apujar l'IVA. Segueix i diu al portaveu del PP que
aquest partit també té paraules polides, però que a l'hora de la veritat es posiciona al costat
dels restauradors; demana al PP que no es faci més demagògia. Considera que si el tema
s'hagués parlat, s'hagués pogut arribar a un enteniment.
Reitera el seu vot d'abstenció, però no concretament pel tema dels horaris, sinó perquè creuen
que l'equip de govern també s'ha posicionat de la part dels empresaris, i creuen que haurien
d'haver estat més equitatius; i perquè pensen que és un concepte mal plantejat i parcial en
l'aplicació per part de l'equip de govern.
La Sra. Camps Villalonga respon que el PSOE va plantejar que els patis poguessin tancar a les
1.30 h per posar un punt de partida, conscients que es rebaixaria per arribar a un acord.
Al Sr. Pons Anglada li contesta que si el PP està tan preocupat pels llocs de feina no entén el
motiu pel qual no havia tramitat la modificació del Pla especial.
La batlessa, la Sra. Gomila Lluch, recorda que quan va entrar en vigor la normativa que
prohibia fumar als bars i restaurants, es va dir que es perdrien molts llocs de feina i al final no
va ser així i, és més, la majoria d'usuaris han agraït aquesta prohibició. Indica que per açò no
creu encertat recórrer a l'argument dels llocs de feina, i més quan els restauradors sabran com
han de gestionar els torns en funció de l'horari d'ús dels patis.
Acaba la seva intervenció i reconeix que hi ha una mancança a poder disposar de policies
tècnics en sonometries, i es compromet a fomentar la participació d'agents en futurs cursos de
formació sobre la matèria que organitzi l'EBAP.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'aprova per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 3
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria GOMILA LLUCH, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUí, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, el senyor
Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor SERGIO
SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i set (7) abstencions de vot (5
PP i 2 UPCM): les del senyor Joan Josep PONS ANGLADA, la senyora Ana María Bagur
López, el senyor Juan David Benejam Escanellas, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la
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senyora Nuria TORRENT PALLICER, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT
PONS.
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
La secretària
Caterina Barceló Martí

Vist i plau
L'alcaldessa
Joana Maria Gomila Lluch
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