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AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 16/2016
Caràcter: ordinari
Dia: 15 de desembre de 2016
Hora: de 19 a 22.20 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa accidental:
(2a tinent d'alcalde)

Sra. Noemí Camps Villalonga

(PSOE)

Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

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

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)
(UPCM)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S'han excusat d'assistir-hi:
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Alcaldessa:
1r tinent d'alcalde:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch
Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)

(PSM MxM)
(PSM MxM)

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 16 de juny de 2016.
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Proposta de rectificació de la plantilla de personal i d'adequació a l'assumpte relatiu a
secretari de Protocol (exp. 2016/010390).
4. Proposta d'aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per executar l'actuació «Restitució ambiental,
condicionament, delimitació i neteja de la zona recreativa del camí Vell de sa Farola i
l'entorn de sa Vinyeta" (exp. 2016/010500).
5. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la ubicació de la planta
d'emmagatzemament de gas natural a Ciutadella (exp. 2016/010569).
6. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) de
modificar com més prest millor el Reglament municipal del taxi a Ciutadella per a
adaptar-lo al que disposa la Llei 4/2014, de 20 de juny, i al Decret 56/2016, de 16 de
setembre, sobre la prestació del servei de taxis amb una capacitat màxima de fins a
set places (exp. 2016/010717).
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la seguretat i la il·luminació
dels passos de vianants (exp. 2016/010786).
8. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 16 de juny de 2016
L'alcaldessa accidental demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels
termes en què està redactat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de dia 16 de juny de
2016.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l'acta a aprovació, que s'APROVA per desset
(17) vots a favor (4 PSM MxM, 4 PSOE, 3 GxC i 6 PP): els de la senyora Marta MARQUÈS
SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, la senyora alcaldessa accidental, Noemí CAMPS VILLALONGA, el
senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el
senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor
Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Diego PONS
PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT
PALLICER i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; i dues (2) abstencions de vot
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(UPCM): les del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS.
2. Comunicacions d'Alcaldia
Es dóna compte de les comunicacions d'Alcaldia següents:
2.1. Resolució d'Alcaldia número 105, de 24 de novembre de 2016 sobre interposar
recurs de cassació contra la Sentència 535, de 18 d'octubre de 2016 (exp.
2016/010373).
"RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 000105 DE 2016
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (Sala Contenciosa
Administrativa), dia 18 d'octubre de 2016, va dictar la Sentència número 535 en els
processos d'apel·lació dels procediments ordinaris acumulats números 399/2013 i 401/2013
dels recursos contenciosos administratius seguits a instàncies, primer, de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, com a demandant i demandat; i, segon, de l'entitat «S'ALBUFERA DE
CIUTADELLA SL», i com a demandada l'Administració General de l'Estat (Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa);
Atès que l'objecte del recurs va ser la Resolució 3.933, dictada el 13 de setembre de 2013
pel Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa a Illes Balears, recaiguda en l'expedient 10/2011,
de determinació del preu just pel ministeri de la Llei, d'acord amb l'article 69 del text refós de
la Llei del sòl de 1976, corresponent a la finca registral número 25.830, amb referència
cadastral 2786501EE7228N0001 AX, del terme municipal de Ciutadella de Menorca,
propietat de l'entitat «S'ALBUFERA DE CIUTADELLA SL», classificada com a sistema
d'espais lliures, parcs i jardins (clau 6b), per a l'execució de l'obra «Possible projecte d'una
pista voltadora d'atletisme i tir amb arc a la zona sud del camí Vell de Maó, Ciutadella de
Menorca»;
Vist que la Sentència número 535, de 18 d'octubre de 2016, del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears estima, en part, el recurs contenciós administratiu interposat per la
mercantil «S'ALBUFERA DE CIUTADELLA SL» i desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per l'Ajuntament de Ciutadella, i que ha estat notificada a l'Ajuntament dia 3 de
novembre de 2016;
Vist que contra la Sentència 535, de 18 d'octubre de 2016, es pot interposar recurs de
cassació davant la sala que va dictar la Sentència;
Atès que es condemna l'Ajuntament a pagar una quantia molt important, que pot tenir
repercussions en el desenvolupament de l'activitat municipal; i que tant l'advocat que fins ara
ha defensat l'Ajuntament com els diferents lletrats als quals s'ha consultat sobre el tema
consideren que hi ha arguments més que suficients per presentar aquest recurs de cassació;
Ateses les diferents ofertes d'assistència lletrada presentades a sol·licitud de l'Ajuntament;
RESOLC:
PRIMER: Interposar recurs de cassació contra la Sentència número 535, de 18 d'octubre de
2016, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, atès que es considera que hi ha
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interès de cassació.
SEGON: Nomenar com a representants de l'Ajuntament: la senyora Montserrat Montané
Ponce, procuradora de Palma de Mallorca; i el senyor Alejandro González Salinas,
procurador de Madrid; i, per a la defensa jurídica, la senyora Cristina Gómez Nebrera.
TERCER: Donar compte d'aquesta resolució en el proper Ple que se celebri.
L'alcaldessa
Davant meu,
Joana Gomila Lluch
La secretària,
Caterina Barceló Martí
Ciutadella de Menorca, 24-11-2016"
2.2. Resolució de l'Àrea Socioeducativa número 223, de 22 de novembre de 2016, sobre
nomenament de vocals en el Consell Escolar Municipal (exp. 2016/010313).
"RESOLUCIÓ DE L'ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000223 DE 2016
"Vista la sol·licitud presentada per l'EQUIP D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA I
PSICOPEDAGÒGICA (EOEP), enregistrada en aquest ajuntament el dia 9-11-2016 i amb
registre d'entrada núm. 018009, demanant el nomenament de membres del Consell Escolar
Municipal;
Atès que el Consell Escolar Municipal és l'organisme de consulta i de participació dels
sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal;
Atès que en data del 14-04-2005 va quedar aprovat, definitivament, el Reglament del Consell
Escolar Municipal i publicats els seus estatuts en el BOIB número 78 de dia 21-05-2005;
Vist els articles 2 i 3 dels esmentats estatuts, relatius a la composició, al nomenament i a la
duració dels membres i càrrecs del Consell Escolar Municipal;
Vista la resolució de l'Àrea Socioeducativa número 30 de 2016, de dia 22-02-2016, relativa al
nomenament de vocals en el Consell Escolar Municipal;
Atès que s'han produït alguns canvis amb relació als vocals que s'havien nomenat en la
resolució esmentada;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
1) Nomenar N. M. C. com a vocal del Consell Escolar Municipal representant d'entitats
presents en el municipi (EOEP).
2) Donar de baixa l'anterior representant de l'EOEP, B. M. C.
3) Donar compte de la resolució en la propera sessió del Ple municipal.
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La regidora delegada
Natividad Benejam Bagur

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 22-11-2016"
2.3. Resolució de l'Àrea Socioeducativa número 240, de 14 de desembre de 2016, sobre
nomenaments vocals al Consell Escolar Municipal (exp. 2016/010961).
"RESOLUCIÓ DE L'ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000240 DE 2016
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. S. A. P., enregistrada en aquest Ajuntament el
dia 13-12-2016 i amb registre d'entrada núm. 019948, demanant NOMENAMENT VOCAL EN
EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL;
Atès que el Consell Escolar Municipal és l'organisme de consulta i de participació dels
sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal;
Atès que en data del 14-04-2005 va quedar aprovat, definitivament, el Reglament del Consell
Escolar Municipal i publicats els seus estatuts en el BOIB número 78 de dia 21-05-2005;
Vists els articles 2 i 3 dels estatuts esmentats, relatius a la composició, al nomenament i a la
duració dels membres i dels càrrecs del Consell Escolar Municipal;
Vista la resolució de l'Àrea Socioeducativa número 30 de 2016, de dia 22-02-2016, en la qual
es nomena, entre d'altres, com a representant del professorat M. R. C., a proposta del
sindicat ANPE;
Atesa la baixa comunicada per part del Sr. M. R. C. com a membre del Consell Escolar
Municipal;
Atès que el sindicat ANPE, en data del 23 de novembre, ha proposat nomenar la Sra. S. A. P.
com a substituta de M. R. C.;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
1) Nomenar la Sra. S. A. P. com a vocal representant del professorat en el Consell Escolar
Municipal.
2) Donar de baixa M. R. C. com a vocal representant del professorat en el Consell Escolar
Municipal.
3) Donar compte de la resolució en la propera sessió del Ple Municipal.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí
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Ciutadella de Menorca, 14-12-2016"
2.4. Acord de la Junta de Govern de dia 14-12-2016 sobre reconeixement de deute de
les factures de transport i repartiment de canals de l'Escorxador Municipal (exp.
010518/2016)
Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 14-12-16, a proposta del regidor delegat
de Serveis Escorxador, subscrita per la secretària Caterina Barceló Martí, va adoptar, entre
d'altres, l'acord següent:
Reconeixement de deute de les factures de transport i repartiment de canals de
l'Escorxador Municipal (exp. 10518/2016). Amb la votació prèvia de la urgència de
l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei d'Escorxador subscrita per Secretaria de dia 13-12-2016, que, literalment copiada, diu:
"INFORME PROPOSTA DE SECRETARIA SOBRE EL RECONEIXEMENT DE DEUTE PER
TRANSPORT DE CANALS A PROVEÏDORS (exp. núm. 10518/2016)
CATERINA BARCELÓ MARTÍ, secretària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, amb
relació a l'assumpte, informa el següent:
El tècnic responsable del Servei de l'Escorxador Municipal informa, dia 18-11-2016, que
compten pendents de pagament una sèrie de factures presentades per Serveis d'Escorxador
SCOOP (F07136195) en concepte de transport i repartiment de canals a clients.
Aquestes factures corresponen al període d'abril de 2015 a abril de 2016, ambdós inclosos, i
importen el total de 14.600,65 €, IVA inclòs.
El mateix tècnic informa que aquest servei es va haver de prestar necessàriament, atès que
l'Ajuntament, titular del Servei d'Escorxador, no disposa d'element de transport propi.
A dia d'avui i fins al dia 31-12-2016 es compta amb el corresponent contracte per a dur a
terme el transport dels canals, encara que aquest s'instrumentalitza mitjançant un contracte
menor que no es pot prorrogar.
En resulta que, aplicant la teoria jurisprudencial de l'enriquiment injust, per la qual si es
reconeix la prestació d'un servei a favor de l'administració per part d'un empresari, aquest té
dret al seu cobrament, amb independència que l'administració hagi procedit al marge del
procediment contractual pertinent.
Per tant, per tal d'evitar processos judicials perduts d'un inici, i atès que es reconeix la
prestació del servei, no queda altra opció que reconèixer extrajudicialment la despesa, a
partir del que estableix l'article 60 de l'RD 500/1990, de 20 d'abril, per aquest supòsit de
prestació d'un servei a favor de l'Ajuntament, malgrat no hi ha hagut el procediment adequat.
Per tant, atès que s'informa que, efectivament, el servei al qual corresponen les factures
presentades i relacionades en l'informe esmentat va ser prestat, i atès que la interventora
informa dia 13-12-2016 de l'existència del crèdit suficient en el vigent pressupost per assumir
aquesta obligació;
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Es proposa a la Junta de Govern que acordi:
Primer. APROVAR el reconeixement de crèdit a favor de Serveis Escorxador, SCOOP, per
import de 14.600,65 € (IVA inclòs), pels serveis de transport i repartiment de canals
procedents de l'Escorxador Municipal, des del mes d'abril de 2015 fins al mes d'abril de 2016,
ambdós inclosos.
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes
pertinents.
Tercer. DONAR compte al Ple de l'acord que en resulti.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà."
Per unanimitat, s'acorda aprovar la proposta.
3. Proposta de rectificació de la plantilla de personal i d'adequació a l'assumpte relatiu
a secretari de Protocol (exp. 2016/010390)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 25 de novembre de 2016, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 1
de desembre de 2016, amb 3 vots a favor (PSM i PSOE) i 4 reserves de vot (PP, UPCM i
GxC), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA SOBRE LA NECESSITAT DE SOTMETRE AL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL LA MODIFICACIÓ (CLARIFICACIÓ) DEL LLOC DE FEINA DE
SECRETARI DE PROTOCOL.
Vists els dos informes emesos per part de la tècnica en recursos humans (amb dates del 2308-2016 i del 07-11-2016) i l'emès per part de la secretària municipal (amb data del 24-102016), tots aquests incorporats a l'expedient administratiu de referència, en els quals es
posen de manifest una sèrie d'irregularitats detectades amb relació al lloc de treball de
secretari de Protocol (vegeu els informes esmentats) i a fi de clarificar el lloc de feina de
secretari de Protocol;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar la modificació (clarificació) del lloc de treball de “secretari de
Protocol”, que quedaria així com segueix (sens perjudici que el lloc de treball hagi de ser
objecte de revisió quan es dugui a terme l'obligada RLT, juntament amb el conjunt de llocs de
treball municipals i en virtut d'uns mateixos paràmetres de valoració per a tots els llocs):
Denominació del lloc: secretari de Protocol.
Categoria: Titulat mitjà (ass. A2). Règim laboral.
Descripció general de les funcions del lloc: direcció, organització i gestió dels honors, de les
distincions i del protocol de l'Ajuntament de Ciutadella i dels seus organismes dependents.
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Organització dels esdeveniments públics, socials i culturals de l'Ajuntament, coordinació dels
actes institucionals i culturals de la corporació amb altres institucions i organitzacions.
Direcció i gestió de la comunicació institucional, la premsa, la documentació, les publicacions
i la resta de relacions públiques i exteriors de l'Ajuntament. Assistència als membres de
l'equip de govern en les seves funcions de representació, comunicació, cultura,
documentació i publicacions de l'Ajuntament o qualsevol altra tasca de naturalesa anàloga.
Funcions de secretari de la Junta de Sant Joan.
Òrgan de qui depèn: Alcaldia.
Forma de provisió del lloc: totes les previstes a la legislació, excepte lliure designació.
Requisits d'accés: qualsevol diplomatura o grau directament relacionat amb les funcions
abans descrites.
Requisit de coneixements de la llengua catalana: B2 (nivell intermedi, equivalent a l'anterior
certificat B).
Jornada i horari de treball: jornada continuada de matí. Disponibilitat fora de la jornada. Inclou
la prestació de treballs urgents i puntuals que siguin necessaris durant el cap de setmana i
els festius.
Retribucions:
Sou base: 1.612,45 euros.
Complement de càrrec i funció: 246,60 euros. La valoració d'aquest complement comprèn els
factors d'especial dedicació (prestació de serveis urgents i puntuals durant els caps de
setmana i festius) i les tasques de secretari de la Junta municipal de Sant Joan (elements o
factors que van ser valorats amb la resolució 117 del 6-04-2001 i que es traspassen al CIF
per tractar-se de circumstàncies o factors que s'han d'entendre propis del lloc de treball).
SEGON. Acordar rectificar la plantilla de personal, en el sentit d'adequar-la al lloc de
treball de secretari de Protocol, titulat mitjà, amb les retribucions i els complements
salarials abans esmentats.
TERCER. Que el Ple de la corporació acordi suspendre cautelarment la resolució de
personal número 80/2011, de 23 de març, i iniciar un procediment de revisió d'ofici de
l'esmentat acte administratiu perquè, rere el corresponent dictamen del Consell Consultiu
de les Illes Balears, pugui ser declarada, si escau, la nul·litat de ple dret de la resolució
administrativa número 80/2011 i els seus efectes.
QUART. Que el Ple de l'Ajuntament, un cop aprovada la modificació (clarificació) del lloc de
treball, acordi la immediata inclusió del lloc de secretari de Protocol en la propera
oferta pública d'ocupació, a fi que pugui ser objecte del corresponent procediment selectiu
de personal laboral fix en compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat
en l'accés a l'ocupació pública.
No obstant, el Ple amb, el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervé la Sra. Alcaldessa accidental, que posa en coneixement dels presents que el regidor
Sr. García Corro farà la seva intervenció en representació del PSM i del PSOE i, en el seu
torn, Gent per Ciutadella farà palès el seu posicionament.
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Intervé el Sr. García Corro, que dóna compte de la proposta i indica que en la passada
Comissió Informativa del passat 1 de desembre del 2016 va donar compte de la proposta.
Comunica que la documentació de l'expedient està a disposició per poder ser consultada.
També fa evident que, després de la Comissió, es van reunir la secretària, la tècnica de
Recursos Humans i els assistents a la Comissió per tal que es poguessin plantejar i donar
resposta a tots els dubtes, la qual cosa, espera, hagi servit per poder aprovar la present
proposta.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que indica que es van detectar les irregularitats arran de la
sol·licitud del treballador d'una incompatibilitat, i d'aquí la necessitat de regularitzar-ho.
Confirma que el seu vot serà d'abstenció.
Intervé el Sr. Servera Moreno, que sol·licita el vot per separat dels punts de la proposta.
Indica que la solució trobada és l'acceptable, ateses totes les circumstàncies que envolten
aquest lloc de feina. Estan d'acord a incloure la plaça de secretari de Protocol dins la pròxima
oferta pública, per tal que sigui un lloc de feina de personal fix. Indica que el punt quart de la
proposta el votaran a favor, encara que volen incloure la següent esmena: eliminar el tros
que diu: «...un cop aprovada la modificació...», ja que no consideren que estigui lligada la
inclusió de la plaça a l'oferta pública amb la seva modificació. A la resta dels punts hi faran
una abstenció perquè aquests es basen en l'acord de Ple de 2008, per clarificar el lloc de
feina que es tracta, i el seu grup creu que el pla operatiu que va motivar-ne els canvis i
l'aplicació que se'n va fer els genera dubtes (per exemple: el canvi de grup C a grup A2,
sense tenir el compte l'article 14 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic).
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma que el seu vot serà d'abstenció, com ja ho va ser el
2008. Recorda que en el Ple del 2008 no solament es parlava d'aquest lloc de feina sinó de
75 treballadors laborals per un costat i de 17 que no havien acreditat la possibilitat del canvi
de grup. El procediment ja els va generar dubtes el 2008 i exposa que, per coherència,
s'abstindran.
Intervé el Sr. García Corro, que confirma que s'accepta l'esmena presentada pel grup Gent
per Ciutadella.
Acord
Se sotmet a votació el primer, el segon i el tercer punt de la proposta, que S'APROVEN per
vuit (8) vots a favor (4 PSM MxM i 4 PSOE) els de la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, l'alcaldessa accidental, senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor
Juan Andrés GARCÍA CORRO, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor
Joan SALORD JUSTO i onze (11) abstencions de vot (6 PP, 3 GxC i 2 UPCM) les del
senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria
TORRENT PALLICER i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, 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.
Se sotmet a votació el quart punt esmenat de la proposta, i que queda com segueix: «Que el
Ple de l'Ajuntament acordi la immediata inclusió del lloc de secretari de Protocol en la
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propera oferta pública d'ocupació, a fi que pugui ser objecte del corresponent procediment
selectiu de personal laboral fix en compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i
capacitat en l'accés a l'ocupació pública», que S'APROVA per onze (11) vots a favor (4
PSM MxM, 4 PSOE i 3 GxC) els de la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA,
l'alcaldessa accidental, senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Juan Andrés
GARCÍA CORRO, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, a senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL i vuit (8) abstencions de vot (6 PP, i 2
UPCM) les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la
senyora Nuria TORRENT PALLICER i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor
Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS.
4. Proposta d'aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per executar l'actuació «Restitució ambiental,
condicionament, delimitació i neteja de la zona recreativa del camí Vell de sa Farola i
l'entorn de sa Vinyeta" (exp. 2016/010500)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis Urbans de l'Àrea de Territori i
Entorn, de dia 28 de novembre de 2016, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa
Permanent ordinària de dia 2 de desembre de 2016, amb el vot favorable dels representants
del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1); i la reserva de vot dels representants del PP (2) i
d'UPCM (1), que, literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PER EXECUTAR L'ACTUACIÓ
"RESTITUCIÓ AMBIENTAL, CONDICIONAMENT, DELIMITACIÓ I NETEJA DE LA ZONA
RECREATIVA DEL CAMÍ VELL DE SA FAROLA I L'ENTORN DE SA VINYETA
Atès l'informe de necessitats del projecte de restitució ambiental, condicionament, delimitació
i neteja de la zona del camí Vell de sa Farola i l'entorn de sa Vinyeta de la inspectora de
consum emès en data de l'11-11-2016, que, copiat literalment, diu:
"Restituir i delimitar els espais públics existents per poder possibilitar el seu gaudiment és
una responsabilitat de l'Ajuntament, per tal d'evitar, a més, els abocadors incontrolats que es
produeixen en espais sense delimitació.
En aquest sentit es valora la necessitat de restituir el terreny, reconstruir parets delimitadores
de camins públics, i la retirada de tots els elements aliens a l'espai natural que s'hi han
concentrat amb el temps.
Restituir, delimitar i possibilitar el gaudiment per part dels ciutadans d'aquest gran espai
públic és el que justifica el projecte presentat";
Atès l'informe d'autorització i disposició de despesa signat per la interventora en data del 2811-16;
Vist el projecte de setembre de 2016 i el contingut del conveni de data de l'11-11-2016;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
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Primer. Aprovar el conveni de Col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i autoritzar l'alcaldessa per signar-lo, per executar
l'actuació "Restitució ambiental, condicionament, delimitació i neteja de la zona recreativa del
camí Vell de sa Farola i l'entorn de sa Vinyeta.
Segon. Comunicar al Consell Insular de Menorca el present acord, per al seu coneixement i
els efectes oportuns.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moll, que dóna compte de la proposta.
Intervé el senyor Carrasco Domingo, i diu que consideren que és una bona proposta, atesa la
greu problemàtica de residus i d'abocaments incontrolats; i, per tant, hi faran un vot
favorable.
Intervé el senyor Triay Lluch, i diu que consideren que la finalitat és correcta, però hi faran un
vot d'abstenció perquè consideren que s'haurien d'haver demanat pressuposts a diferents
empreses. Creuen que l'import que TRACSA ha presentat no es correspon totalment a
l'actuació que s'hi preveu. En desconèixer si l'actuació podria haver estat més econòmica si
la feia una altra empresa, hi faran un vot d'abstenció. També fa palès que al conveni que se'ls
va lliurar hi mancava l'annex 1, que inclou el desglossament de l'actuació.
Intervé el senyor Servera Moll, que agraeix el vot del grup Popular. Confirma que
l'Ajuntament no disposa de recursos per emprendre una actuació com la prevista amb
mitjans propis. Seguidament, fa una explicació de les diferents tasques que TRACSA pot dur
a terme i de les característiques de l'empresa. Confirma que l'actuació s'havia de fer enguany
per poder aprofitar la partida que hi havia a disposició.
Intervé el senyor Triay Lluch, que fa palesa una manca de previsió per l'actuació prevista.
Confirma que, amb igualtat de servei i preu, el seu grup també s'inclinaria per una empresa
pública, però considera que el fet de no haver demanat pressuposts no permet saber si el
preu que ha ofert TRACSA és el més econòmic. Explica que el grup UPCM en cap moment
ha suggerit que l'actuació es fes mitjançant recursos propis, però recorda que l'obligació de
l'Ajuntament és garantir els millors preus als ciutadans. Fa una puntualització respecte de les
característiques de l'empresa TRACSA. Confirma el seu vot d'abstenció.
Intervé el senyor Servera Moll, que indica que per al Sr. Triay no és urgent eliminar
abocadors. Considera que s'havia d'actuar i era el moment per aprofitar els recursos. No creu
que l'import de TRACSA sigui desorbitat. Accepta que no se n'ha comparat el preu, però
confirma que té confiança amb TRACSA com a empresa pública; altra cosa, diu, és que hi
hagi empreses que ho puguin fer amb una oferta més econòmica. S'han avaluat les garanties
de l'empresa, perquè en licitacions d'empreses privades en moltes ocasions sorgeixen
sobrecostos.
Intervé el senyor Triay Lluch, que confirma que el seu grup considera urgent la situació, però
s'havia d'haver previst amb antelació. Insisteix en la necessitat de comparar els preus
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Intervé el senyor Servera Moll, que indica que per a properes ocasions tindrà en compte
aquest consell.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S'APROVA per desset (17) vots a favor (4 PSM MxM,
4 PSOE, 3 GxC i 6 PP): els de la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA,
l'alcaldessa accidental, senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Juan Andrés
GARCÍA CORRO, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Diego PONS PONS, la senyora
María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la
senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER i el senyor
Juan CARRASCO DOMINGO; i dues (2) abstencions de vot (UPCM): les del senyor Juan
TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS.
5. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la ubicació de la planta
d'emmagatzemament de gas natural a Ciutadella (exp. 2016/010569)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 28 de novembre de
2016, amb registre d'entrada 019154 de 28 de novembre de 2016, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 2 de desembre de
2016, amb el vot favorable dels representants del PP (2) i la reserva de vot dels
representants d'UPCM (1), del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1), que, copiada literalment,
diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La construcció i l'explotació de les xarxes de distribució de gas natural a Menorca va ser
adjudicada el març del 2015 per l'anterior Govern de la Comunitat Autònoma a l'empresa Gas
Natural Distribución SDG, SA, avui Gas Natural Balears, SA, de la mateixa companyia.
Amb aquesta decisió, el Govern Balear del Partit Popular va ratificar l'acord de la "Comissió
Consultiva per a la implantació del gas natural a Menorca", creada expressament per la
Conselleria d'Economia i Competitivitat; una comissió que va fer possible i va garantir la
participació del Consell insular i també els tres grups polítics del Parlament de les Illes
Balears: PP, PSOE i Més.
Els diputats menorquins Marc Pons, pel PSIB-PSOE, avui conseller de Territori, Energia i
Mobilitat; i J. Manel Martí, de Més, van assistir i participar en les reunions d'aquesta comissió
consultiva, juntament amb el conseller Fernando Villalonga i el director insular José Luis
Orfila, en representació del Consell Insular i el Consorci de Residus Urbans i Energia de
Menorca.
L'execució del projecte implica la creació de tres plantes d'emmagatzemament —a
Ciutadella, as Mercadal i a Maó- i la construcció de les canalitzacions per subministrar el gas
natural, energia de transició cap a les renovables. Segons el projecte aprovat primer per la
Comissió Consultiva i després per la Conselleria d'Economia Competitivitat del Govern
balear, aquestes instal·lacions estan situades en sòl rústic.
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En el cas de Ciutadella, l'empresa adjudicatària l'ha projectada als terrenys de Rafal Amagat,
de propietat municipal, amb tràmit d'informació pública de la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat per a l'autorització d'utilitat pública del projecte, publicat al BOIB de 28 de novembre
de 2015; amb una ubicació alternativa a uns terrenys situats devora la ronda Sud.
El passat 13 d'octubre el conseller Marc Pons va presidir, al Consell insular, la constitució de
la Comissió Consultiva per a la Implantació del Gas Natural a les Illes Balears, amb
assistència de l'alcaldessa de Ciutadella, per a impulsar l'execució del projecte de gasificació
de Menorca.
L'equip de govern municipal ha manifestat el seu desacord amb la ubicació escollida per Gas
Natural Balears SA per a aquesta planta, a Rafal Amagat, afectada per una moció aprovada
pel Ple d'aquest ajuntament el 2008, que fa referència a la concentració d'instal·lacions en
aquests terrenys.
La proposta del govern municipal per a acollir la planta d'emmagatzemament de gas natural
són els terrenys del Sector B-9, on s'ha previst la futura ampliació del Polígon Industrial.
PROPOSTES D'ACORD:
1. EI Ple de l'Ajuntament de Ciutadella acorda impulsar i executar els tràmits i les gestions
administratives per al desenvolupament urbanístic del Sector B-9, atesa la demanda de sòl
industrial i de serveis.
2. Fixar un calendari i un pla d'actuació per a dur a terme aquesta ampliació de sòl industrial
al sector B-9.
3. Comunicar aquest calendari i aquest pla a Gas Natural Balears, SA, empresa adjudicatària
de la gasificació de Menorca.
4. En cas de no ser possible dur a terme aquesta actuació en el termini de què disposa Gas
Natural Balears, SA per a la gasificació de Menorca, definir amb els tècnics municipals altres
possibles ubicacions alternatives per a construir-hi la planta d'emmagatzemament de gas
natural al terme de Ciutadella.»
Intervencions
Intervé la Sra. Pons Fullana, que dóna compte de la proposta i afegeix algunes explicacions i
dades per ampliar-la, respecte de la comissió consultiva que es va crear i de l'aprovació de la
proposta. Indica que la presentació de la moció ve donada pel fet que la Sra. Alcaldessa hagi
qüestionat públicament la ubicació en els terrenys del Rafal Amagat, i proposa ubicar-los a la
zona que es preveu ampliar del Polígon Industrial de Ciutadella, en el sector B9, que encara
avui està pendent, la qual cosa no seria factible dins els tres anys dels quals disposa
l'empresa per dur a terme la gasificació de Menorca. Volen evitar que Ciutadella sigui l'únic
municipi que quedi exclòs de la xarxa de distribució de gas.
Intervé el Sr. López Bosch per confirmar que el debat se centra en la ubicació dels tres
dipòsits de gas natural durant el termini que no es faci la connexió subterrània amb Mallorca.
L'empresa és la responsable de trobar el lloc adient, encara que l'Ajuntament ha de facilitar,
en la mesura que li sigui possible, trobar aquest espai. El dubte respecte de la idoneïtat de la
zona del Rafal Amagat va sorgir arran d'assabentar-se d'un acord de Ple del 2008, en el qual
s'acordava que no s'instal·larien activitats de naturalesa semblant a les que ja hi havia en
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aquella zona, i per açò es van suggerir altres enclavaments dels dipòsits, es va pensar en el
B9, i s'estan estudiant les possibilitats reals d'aquest emplaçament. Especifica que si
existeixen les possibilitats reals d'emplaçar els dipòsits a la zona B9, es duria a terme, i en
cas contrari veurien bé la ubicació del Rafal Amagat. Confirma el vot favorable de l'equip de
govern a la moció.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que fa una exposició del plantejament inicial de la moció i fa
referència a una reunió on es va explicar que la intenció no era acabar el desenvolupament
del sector B9, i en la qual l'alcaldessa també va exposar que s'esgotarien totes les
possibilitats per tal d'ubicar els dipòsits en el B9. Fa esment de la moció i indica que
precisament el PP ha estat un partit que ha penalitzat les energies renovables i l'autoconsum,
així com creu que el gas natural, de cap manera és un camí de transició cap a les
renovables. Explica que la zona va ser qüestionada en primer terme pel seu grup perquè és
una zona, la del Rafal Amagat, saturada per infraestructures, com una planta de reciclatge,
una dessaladora i una comunitat de regants, entre d'altres. Exposa que a la moció s'hi
exposen dos temes distints, el desenvolupament del B9 i el tema del gas natural. Demanaran
la votació dels punts per separat, encara que exposa que, vist que ja tenen els vots
necessaris perquè s'aprovi la proposta, si no es fa per separat, tampoc no importa.
Intervé la Sra. Pons Fullana, que explica que s'han apropat postures entre el PP i l'equip de
govern per tal de poder dur a terme una acció en la qual ambdós estaven interessats i
lamenta que no hagi passat amb UPCM. Dóna les gràcies a l'equip de govern pel seu suport.
Considera que s'han d'evitar més retards. El partit PP ve d'acord a esgotar totes les
possibilitats del B9, sempre que no impliqui un retard en el procés. Puntualitza que quan
parla del Gas Natural com a energia de transició cap a les renovables vol dir que és poc
contaminant.
Intervé el Sr. López Bosch, que confirma, respecte del primer punt, que el procés del B9
seguirà el seu camí de desenvolupament, totalment desvinculat de la possibilitat que s'hi
ubiqui el gas o no, perquè confirma que són dos temes diferents. Fa menció del quart punt i
exposa que no hi ha un canvi de posicionament de l'equip de govern, s'esgotaran totes les
possibilitats d'ubicació en el B9 en el termini dels tres anys de què es disposa per fer-ho.
Davant la impossibilitat que es puguin ubicar els dipòsits al B9, es retornaria a l'opció
primera, que és el Rafal Amagat. Afirma que açò és el que es va dir als veïns de la zona.
Creu que el punt quart reflecteix el que es va dir i el que s'està fent.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que creu que no és el moment de parlar d'aquesta possibilitat, atès
que no s'han pogut considerar tots els impediments que suposa, com podria ser el fet que
una empresa tan gran com Gas Natural decidís que no considera adients els terrenys del B9,
i considera que no queda prou especificat a la moció. Vol deixar clar que quan es parla de
gasificar Menorca es parla de transportar i repartir el gas en camions. Afirma que ells es van
comprometre a fer el que fos possible per no concentrar més activitats a la zona del Rafal
Amagat, però no impossibles. Fa la concreció que l'empresa Gas Natural no deu considerar
la seva inversió com una transició a les energies renovables, com s'indica a la moció, sinó
que deu considerar la possibilitat de subministrar gas com més temps millor, com és natural
en qualsevol empresa amb afany de lucre. El seu grup no considera el gas com una energia
renovable, encara que es pugui dir que contamina manco que altres. Anul·la la sol·licitud de
fer la votació per punts.
Intervé la Sra. Pons Fullana, que torna a plantejar que s'han d'esgotar totes les vies per
14

ubicar el gas al B9; si aquest fet suposa retardar el projecte, s'ha de considerar un altre lloc,
com pugui ser Rafal Amagat, sempre que es vulgui el gas.
Es deixa constància que, finalment, els punts de la moció, aprovats i esmenats de via veu per
la Sra. Fullana, són el que es reflecteixen seguidament:
PROPOSTES D'ACORD:
1. EI Ple de l'Ajuntament de Ciutadella acorda impulsar i executar els tràmits i les
gestions administratives per al desenvolupament urbanístic del sector B-9, atesa la
demanda de sòl industrial i de serveis.
2. Analitzar la possibilitat que els dipòsits de Gas Natural s'instal·lin al sector B-9,
tenint en compte els usos permesos en el Pla parcial, el termini d'execució de l'obra, i
la disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament de Ciutadella.
3. Comunicar el resultat d'aquesta anàlisi a Gas Natural Balears SA, empresa
adjudicatària de la gasificació de Menorca.
4. En cas que no sigui possible dur a terme aquesta actuació en el termini de què
disposa Gas Natural, revisar l'acord de Ple del 2008 per SITUAR els dipòsits de Gas
Natural ALS TERRENYS de Rafal Amagat, TAL COM JA PREVEU EL PROJECTE
ADJUDICAT PEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que s'APROVA per desset (17) vots a favor (4
PSM MxM, 4 PSOE, 3 GxC i 6 PP): els de la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor
José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA
SEARA, la senyora alcaldessa accidental, Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Juan
Andrés GARCÍA CORRO, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan
SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio
SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Diego PONS PONS, la
senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS,
la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER i el senyor
Juan CARRASCO DOMINGO; i dues (2) abstencions de vot (UPCM): les del senyor Juan
TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS.
6. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) de
modificar com més prest millor el Reglament municipal del taxi a Ciutadella per a
adaptar-lo al que disposa la Llei 4/2014, de 20 de juny, i al Decret 56/2016, de 16 de
setembre, sobre la prestació del servei de taxis amb una capacitat màxima de fins a set
places (exp. 2016/010717) [encara que de viva veu, i d'acord amb la redacció del punt de
l'ordre del dia, l'alcaldessa accidental llegeix: «...capacitat màxima de fins a deu places...»; i
ha de dir «... capacitat màxima de fins a set places...», com s'indica a l'enunciat de la moció
que es va registrar].
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), amb registre d'entrada 019377, de dia 1 de desembre de 2016, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 1
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de desembre de 2016 —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia per
urgència aprovada per unanimitat— amb 1 vot a favor (UPCM) i 6 reserves de vot (PSM,
PSOE, GxC i PP), que, traduïda del castellà al català, diu:
Hi ha membres del col·lectiu de taxistes de Ciutadella que han posat en coneixement de
l'Ajuntament el seu interès a posar en marxa el servei de taxis de fins a 7 places (conductor
inclusivament) per a millorar les condicions d'aquest servei públic, que actualment és de fins
a 5 places (conductor inclusivament). Es tracta d'una ampliació del servei sol·licitada per
usuaris de taxis del sector del turisme familiar, que, sense cap dubte, repercutirà en una
millora de la imatge turística de la nostra ciutat en permetre als usuaris de famílies integrades
per 5 o 6 membres viatjar en un sol taxi en comptes d'haver d'utilitzar-ne dos, amb el
consegüent abaratiment del servei i que, a més, és susceptible de potenciar-lo i facilitar-ne la
utilització en fer-lo més assequible per a aquest tipus d'usuaris.
Els membres del col·lectiu de taxistes de Ciutadella tenen tot el dret del món, en vista de la
normativa vigent, de poder prestar aquests tipus de serveis, i per açò fa falta que l'equip de
govern adapti el Reglament municipal del taxi de Ciutadella al que disposa la Llei 4/2014, de
20 de juny, que ja considerava la possibilitat de poder prestar aquests serveis, i al Decret
56/2016, de 16 de setembre.
El "Decret 56/2016, de 16 de setembre, de desplegament de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, amb relació als vehicles
dedicats a l'activitat de transport públic urbà i interurbà de viatgers en vehicles de turisme",
entre altres coses, disposa:
"La Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes
Balears, estableix en els articles 49 b i 73.1 que el servei de taxi, tant de caràcter urbà com
interurbà, es prestarà amb vehicles de turisme amb una capacitat màxima de fins a set
places, comptant la persona que condueix.
No obstant això, la disposició transitòria primera de l'esmentada llei subjecta l'aplicació
d'aquests articles al desplegament reglamentari d'aquests.
Part del sector del taxi ha sol·licitat en reiterades ocasions la necessitat que s'habiliti, com
més prest millor, poder prestar el servei de taxi en vehicles de fins a set places, per tractar-se
d'una demanda dels usuaris, sobretot en les zones on hi ha majoria de turisme familiar. Per
aquest motiu, és convenient desenvolupar els esmentats articles 49 b i 73.1.". (Que és
precisament el que s'ha fet per mitjà del Decret.)
Òbviament, el turisme familiar té una importància bàsica a Ciutadella com a destinació
d'aquest tipus de turisme.
El Decret 56/2016, de 16 de setembre, també estableix, en l'article 3: "Correspondrà als
ajuntaments l'expedició de les llicències municipals d'autotaxi" de fins a set places.
Per la seva banda, la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible
de les Illes Balears regula, entre altres coses, en els articles 48 "Competències" i 49
"Condicions generals de prestació del servei":
"Article 48. Correspon als ajuntaments, amb caràcter general, exercir les competències
administratives amb relació al servei d'autotaxi; en particular, fixar la normativa, atorgar i
revocar llicències, definir el marc tarifari, acreditar l'aptitud dels conductors per mitjà del
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procediment establert, així corn, si escau, les seves incompatibilitats, i exercir les tasques
d'inspecció i sanció...
49 b) El servei es prestarà per mitjà de vehicles de turisme amb capacitat de fins a set
places, inclosa la de la persona conductora. Els vehicles adaptats per a persones amb
discapacitat podran tenir fins a nou places, però no podran transportar més de set persones
comptant la persona conductora."
I l'article 73, titulat "Condicions generals de prestació del servei", reitera a l'apartat 1: "El
servei es prestarà per mitjà de vehicles de turisme amb una capacitat màxima de fins a set
places, comptant la persona conductora".
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella
la MOCIÓ següent:
Instar l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella, i especialment les àrees de
Governació i Mobilitat, a modificar tan ràpidament com sigui possible el corresponent
reglament per a adaptar-lo al que disposa la Llei 4/2014, de 20 de juny, i al Decret 56/2016,
de 16 de setembre, sobre la prestació del servei de taxis amb una capacitat màxima de fins a
set places.
Intervencions
Intervé el Sr. Triay Lluch, que indica que el fet de dur mocions al Ple provoca, en moltes
ocasions, agilitzar els procediments, i considera que aquest n'és un, ja que en el dia d'avui el
regidor de l'Àrea ha lliurat el nou reglament del taxi, amb les modificacions que es pensen
introduir i que el seu grup considera molt correctes, i a les quals s'inclou el que es demana a
la moció presentada al Ple. Vol introduir-hi una aportació, perquè a l'esborrany que han rebut,
a l'article 83c, es parla del carnet BTP, el qual ja no existeix. Per tant, quan es parla de la
caducitat, no s'hi hauria d'incloure aquest tipus de carnet. Seguidament, dóna compte de la
proposta.
Intervé el Sr. Baradad Baldomà, que fa una exposició cronològica de totes les actuacions i els
acords que s'han fet i que han donat com a conseqüència un primer esborrany a principis de
novembre. Es va aprofitar per assistir a una reunió, que va ser el dilluns passat, i que van fer
els taxistes de Ciutadella, per entregar un esborrany i per afavorir que hi poguessin fer
aportacions. Tenen previst que el document estigui fet abans de l'inici la temporada turística.
Intervé el Sr. Pons Pons, que puntualitza que en el punt de l'ordre del dia hi posa «deu
places» en tost de set, com hi indica la moció. Indica que la moció d'UPCM dóna continuïtat a
la bona feina feta pel passat Govern Balear del Partit Popular amb la Llei 4/2014. Creu que
s'hauria d'haver consensuat una mica més i dialogat amb els professionals del sector de
Ciutadella. El seu grup considera que s'hauria de modificar ràpid, atès que implicarà uns
canvis importants. Confirma que el seu vot serà favorable.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que agraeix els vots favorables.
Intervé el Sr. Baradad Baldomà per puntualitzar al Sr. Pons que el decret posterior, 56/2016,
el que fa és rectificar tots els conflictes que presentava la Llei 4/2014 que van impedir la seva
aplicació de bon començament dels taxis de cinc a set places. És conscient dels canvis que
implicarà el nou reglament i el que implicarà, i per açò explica que hi ha una part que es pot
17

regular mitjançant el Reglament, mentre que hi ha una altra part de funcionament que s'haurà
de regular de manera interna entre ells.
Intervé el Sr. Pons Pons per indicar que ell ha dit que el que s'ha fet és una continuïtat a la
feina iniciada.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma que la feina es va iniciar amb la Llei 4/2014, però no
es va finalitzar fins al 2016, i amb un govern de diferent tendència ideològica.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que confirma que es passarà a votació la moció tal com va ser
registrada.
Acord
Se sotmet la moció a votació, que s'APROVA per unanimitat (19 vots dels membres
presents).
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la seguretat i la il·luminació
dels passos de vianants (exp. 2016/010786)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 1 de desembre de
2016, amb registre d'entrada telemàtic 019453 de dia 1 de desembre de 2016, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 2 de
desembre de 2016, amb el vot favorable dels representants del PP (2) i la reserva de vot dels
representants d'UPCM (1), PSM (2), PSOE (1) i GxC (1), que, copiada literalment, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La seguretat i la integritat física dels ciutadellencs ha d'esser la principal prioritat que
l'Ajuntament ha de procurar atendre i garantir. Els vianants, especialment els fillets, les
persones grans i les persones amb mobilitat reduïda són els col·lectius més vulnerables
davant els vehicles amb motor, per la qual cosa requereixen una protecció específica; i, a
l'hora de garantir-la, els passos de vianants són els punts més conflictius.
L'any 2015, a Espanya, hi va haver un total de 14.522 vianants víctimes d'accidents de
trànsit. D'aquestes 14.522 persones, 367 van ser víctimes mortals, 1.999 van requerir
hospitalització i 12.156 no van haver d'esser hospitalitzades. D'aquest total, la gran majoria
van ser accidents ocorreguts en vies urbanes, concretament 13.683.
La il·luminació i determinades condicions atmosfèriques influeixen clarament en
l'accidentalitat dels vianants. El major nombre d'accidents amb implicació de vianants es
produeixen a ple dia, moment en què la circulació és més nombrosa; i al vespre, en vies
suficientment il·luminades. S'ha de destacar, però, que les víctimes mortals i els accidents
amb víctimes greus són molt més elevats en zones insuficientment il·luminades o no
il·luminades. En aquestes situacions, el conductor tarda més a veure el vianant o,
directament, no el veu; i, per tant, les conseqüències i la gravetat d'un accident en aquestes
condicions són majors.
Així, la mortalitat dels vianants en accidents que es produeixen a ple dia és d'entre el 2 i el
4%. Aquest mateix percentatge augmenta fins a quasi el 9% quan l'accident es produeix de
nit i en una via insuficientment il·luminada, i fins al 20.51% quan la via no està il·luminada.
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És important, per tant, fer una aposta forta i clara per tal d'augmentar i garantir al màxim la
seguretat dels nostres vianants.
A Ciutadella, tot i no ser habitual haver de lamentar víctimes mortals causades per accidents
de trànsit, tenim alguns passos de vianants conflictius on la visibilitat és reduïda i la
il·luminació és escassa. Aquests fets augmenten considerablement la perillositat d'aquestes
zones.
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple la moció següent:
1. Instar l'equip de govern a elaborar un estudi sobre la situació, la ubicació, la senyalització i
la il·luminació dels passos de vianants del terme municipal de Ciutadella.
2. Instar l'equip de govern a remetre còpia de l'estudi esmentat al Consell Insular de Menorca
per tal que tenguin coneixement, si és el cas, d'aquells passos de vianants que siguin de la
seva competència i que necessiten millorar les condicions de seguretat.
3. Instar l'equip de govern a elaborar un pla de millora dels passos de vianants de Ciutadella.
4. Instar l'equip de govern a elaborar un informe econòmic per tal de conèixer el cost de
millora de la senyalització i la il·luminació d'aquells passos de vianants que ho requereixen.
5. Instar l'equip de govern a cercar ajuts d'altres administracions, en concepte d'implantació
de sistemes d'il·luminació de major eficiència i menor consum».
Intervencions
Intervé el Sr. Carrasco Domino, que dóna compte de la moció.
Intervé el Sr. Baradad Baldomà, que confirma que els passos de vianants han estat una
prioritat dins el servei de mobilitat. Indica que s'han repintat els passos de vianants del nucli
urbà, s'han posat senyals lluminosos a les zones escolars, s'han posat indicadors de velocitat
a les zones esportives, canvis d'estacionament per augmentar la visibilitat, s'han eliminat
barreres arquitectòniques dels accessos als passos de vianants, i s'han pintat nous passos
de vianants. Tenen consciència que hi ha mancances com la que s'indica a la moció i que
s'ha de millorar la il·luminació; i confirma que es tindrà en compte el suggeriment presentat
pel grup d'UPCM, respecte del pas de vianants del camí de Maó amb el carrer Barcelona.
Creu convenient fer l'estudi de la situació dels passos de vianants, encara que comporta un
volum de feina considerable. Indica que, actualment, el servei de mobilitat no té prevista cap
partida específica per fer un estudi, i, per tant, implicaria que es dugués a terme en gent de la
casa, i en aquests moments es prioritza fer actuacions de millora. Entén que s'ha de fer
l'informe, però no en pot donar una data de finalització. Així, explica que, una volta acabat, no
veu cap inconvenient que sigui lliurat al Consell Insular.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma el seu vot favorable. No creu que sigui una actuació
tan sobredimensionada, ni tan complicada, i els sembla positiu el que es demana a la moció.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo per agrair els vots favorables d'UPCM, opina també que no
creuen que la feina sigui tanta, i és conscient que no es pot posar una data límit.
Intervé el Sr. Baradad Baldomà, que confirma que el vot de l'equip de Govern serà favorable.
Explica el procés de feina per fer un estudi sobre els estacionaments de velos i motos, per tal
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de deixar palès el temps que s'haurà de dedicar per fer l'estudi dels passos de vianants.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo per agrair el vot favorable de l'Equip de Govern.
Acord
Se sotmet la moció a votació, que s'APROVA per unanimitat (19 vots dels membres
presents).
8. Precs i preguntes
Precs
1. Prec del Grup Municipal Popular de dia 13 de desembre de 2016, amb registre
d'entrada 019916. de dia 13 de desembre de 2016, que, copiat, diu:
"Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a exercir la feina d'oposició
a l'Ajuntament de Ciutadella
Atès que el Grup del Partit Popular està format per sis regidors de la corporació municipal,
als quals ens correspon exercir la feina d'oposició, el control de l'equip de govern i la
presentació de propostes a l'Ajuntament de Ciutadella;
I atès que des de l'inici d'aquest mandat, el juny de 2015, no disposam ni d'un espai a les
dependències municipals ni podem accedir a la consulta informàtica d'expedients, registres
d'entrada i sortida, i pagaments a proveïdors, PREGAM a l'equip de govern:
1. Que posi a disposició del Grup Municipal del Partit Popular un espai, a l'Ajuntament, on
pugui dur a terme les seves funcions.
2. Que faciliti un equip informàtic per al seguiment i la consulta d'expedients, registres
d'entrada i sortida, i pagaments de factures a proveïdors.
3. Que l'ordre del dia de la Junta de Govern sigui remès als 21 membres de la corporació
municipal.
Ciutadella de Menorca, 13 de desembre de 2016.
Asunción Pons Fullana
Regidora de Partit Popular"
Intervé la Sra. Pons Fullana, que dóna compte del prec.
Intervé el Sr. Servera Moreno, que indica que en una Junta de Portaveus açò es va explicar
al Sr. Benejam Escanellas per tal que se'ls fes extensiu. Cofirma que des de l'inici del mandat
i fins un any després, hi va haver, a l'oficina de Turisme, un ordinador a disposició de
l'oposició, que no es va emprar mai. Amb l'entrada de deu alumnes de Garantia Juvenil,
aquest ordinador es va fer necessari, i, atesa la circumstància que mai no se n'havia fet ús,
es va habilitar per a un d'aquests alumnes. Indica que, en cas que sigui necessari, ho
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comuniquin en el present Ple i la setmana que ve el tindran a disposició. Diu que fa èmfasi en
el fet d'emprar-lo de manera immediata, perquè a finals del mes de febrer està previst que
tots els regidors rebin formació dels mòduls d'òrgans col·legiats, ja que dins l'administració
electrònica ara s'estan canviant tots els programes de gestió d'expedients i de consultes de
registres, i potser valia la pena esperar. Confirma que la comunicació dels ordres del dia de
les juntes de govern es passa cada setmana a tots els portaveus, i aquests haurien de ser els
que la remetin a la resta de membres del grup; encara que, diu, també la tenen a l'abast al
web de l'Ajuntament.
Intervé la Sra. Pons Fullana, que considera que l'oposició ha de tenir un espai per treballar i
que ha de ser facilitat per l'equip de govern mateix. Creu que no tenir-ho dificulta la feina de
control de govern que els ciutadans els ha encomanat. Diu que desconeixia que des de l'inici
de la legislatura el seu grup disposàs d'un equip informàtic per treballar-hi, i creu que no s'ha
de tenir en compte la quantitat de vegades que sigui usat. Respecte del tema de rebre la
comunicació de l'ordre del dia de les juntes de govern, confirma que el Sr. Benejam la fa
extensiva a la resta de membres, però considera que, ja que els vint-i-un formen part de la
corporació, i atesa les facilitats que ofereixen les noves tecnologies, tampoc no pot
representar un gran inconvenient.
Intervé el Sr. Servera Moreno, que exposa no entendre la dificultat de fer la consulta al web.
Confirma que l'ordinador, a Turisme, hi va ser posat per l'anterior govern del PP, i comunica
que durant els dos darrers anys de mandat tampoc va ser emprat per l'oposició d'aquella
anterior legislatura. Accepta que l'ordinador havia d'estar a disposició, però davant la
necessitat i la manca de recursos, es podria entendre que es destinés a un treballador, o a un
alumne, com és el cas.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que confirma que a la Junta de Portaveus arran d'aquest
tema a la pregunta de si seria un canvi immediat, se li va contestar que es tardaria mesos; i
davant aquesta resposta va demanar disposar d'un ordinador. Explica que ell, com a
portaveu, manté una comunicació fluida amb la resta de membres del seu partit.
2. Prec del Grup Municipal Popular, de dia 13 de desembre de 2016, amb registre
d'entrada telemàtic 019970, de 13 de desembre de 2016, que, copiat, diu:
"PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Es passat dijous, dia 1 de desembre, des des Grup Municipal vam voler registrar a l'OAC la
moció referent a passos de vianants que hem tractat fa uns moments, i el funcionari que ens
va atendre es va negar a registrar la moció esmentada en al·legar que, amb l'entrada en
vigor de la nova llei que afecta l'administració electrònica, teníem s'obligació de fer-ho en
línia.
Ens en vam informar i els tenen l'obligació d'entrar les coses telemàticament són els
professionals, les empreses, les associacions, etc. En cap cas afecta ciutadans, particulars o
regidors.
Per tot açò, el Grup Municipal Popular prega al regidor corresponent:
1. Que informi el Ple des procediment que es va seguir per informar els funcionaris de l'OAC
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de com havien d'aplicar aquesta llei.
2. Que s'informi el Ple de qui fa d'intermediari entre ell i els funcionaris de l'OAC.
3. Que informi el Ple sobre la periodicitat amb què es reuneix amb els funcionaris de l'OAC
per coordinar ses seves funcions.
4. Que ens expliqui per quin motiu se'ns va privar del nostre dret de poder registrar
presencialment a l'OAC la moció en qüestió.
Ciutadella de Menorca, 13 de desembre de 2016
JOAN CARRASCO DOMINGO
Regidor del Grup Municipal Popular
de l'Ajuntament de Ciutadella"
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, que dóna compte del prec.
Intervé el Sr. Servera Moll, que confirma que els grups polítics no tenen personalitat jurídica, i
en actuar, per tant, com a persona física, no tenen l'obligació de presentar els seus
documents telemàticament. Comunica que des de Secretaria es va informar els treballadors
de l'OAC de com els afectava la nova normativa amb vista a l'atenció als ciutadans. Fa una
explicació de les conseqüències de la llei a les administracions públiques i als seus usuaris;
les persones físiques les poden presentar de forma presencial, quan presenten la instància
és signada electrònicament pel funcionari. L'original passarà a ser el que queda a la memòria
del sistema informàtic. Pel que fa les persones jurídiques, la llei obliga que presentin les
sol·licituds telemàticament. Seguint instruccions de Secretaria, quan una empresa presenta
un document de manera presencial, se'ls fa el registre i se'ls requereix perquè en deu dies ho
facin de manera telemàtica. En cas que no ho facin, s'entén que desisteixen de la seva
sol·licitud. Per tant, des de l'OAC no es deixa de registrar presencialment cap instància.
Afirma que el que s'exposa en el prec és fals, atès que cap altre membre del Ple ha tingut
problemes per presentar registres. Explica que la coordinadora de l'OAC és la persona que fa
d'intermediària entre l'OAC i el regidor, amb la qual confirma que té unes comunicacions
habituals encara que no tenguin un calendari marcat. Afirma de nou que, en cap cas, se li va
negar el dret a fer un registre presencial.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, que insisteix que en el moment de fer el registre la
funcionària es va negar a fer el registre en al·ludir que l'obligació era fer-ho telemàticament.
Fa menció de dues persones presents que confirmen que açò va ser el que va succeir.
Exposa que va trobar a faltar una comunicació del Sr. Servera Moreno amb ell personalment
per explicar el que havia passat. Fa palès que la Sra. Alcaldessa, a través del portaveu, sí
que va presentar una disculpa, pel fet que s'ha considerat un error.
Intervé el Sr. Servera Moreno, que també creu que abans de fer una denúncia a la premsa, el
Sr. Carrasco hagués pogut contactar amb ell. Fa palesa la presumpció de veracitat dels
funcionaris i adverteix al Sr. Carrasco que s'està fent una acusació molt greu, perquè s'indica
que un treballador de la casa ha incomplert la seva obligació.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, que especifica que ell no va anar a la premsa, sinó que la
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premsa, en estar assabentada dels fets, es va posar en contacte amb ell. Confirma que ell no
dubta de la professionalitat dels funcionaris, però sí que hi va haver un fall de comunicació.
Sol·licita que consti en acta que ell respecta i admira la professionalitat dels funcionaris de
l'Ajuntament, ja que ells són els que en moltes ocasions solucionen situacions greus que
provoquen els polítics mateixos.
3. Prec del Grup Municipal Popular de dia 13 de desembre de 2016, amb registre
d'entrada telemàtic 019972, de dia 13 de desembre de 2016, que, copiat, diu:
"PREC DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al carnaval del 2016 l'Ajuntament va tenir la iniciativa d'englobar les activitats que se solen
fer per aquesta festivitat amb un mateix lema, i l'escollit va ser el salvatge oest.
Per portar a terme aquesta iniciativa des de l'Ajuntament es va demanar la col·laboració
d'establiments, associacions i ciutadans.
L'èxit de la iniciativa va ser atès, entre d'altres coses, per aquesta implicació dels
ciutadellencs i també perquè el tema donava bastant de joc. Queda clar que els temes que
s'han de tenir en compte han d'esser prou amplis perquè la gent pugui emprar la seva
imaginació per implicar-s'hi.
El març de l'any passat el Consell de Patrimoni Històric va escollir la candidatura de Menorca
Talaiòtica, presentada pel Consell Insular, perquè fos la candidatura d'Espanya per ser
reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO.
Atès, com es deia anteriorment, que el tema talaiòtic pot donar molt de joc amb vista al
carnaval, es prega:
- Que el tema del carnaval del proper any 2017 sigui el de Menorca Talaiòtica.
Ciutadella de Menorca, 13 de desembre de 2016
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l'Ajuntament de Ciutadella"
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que dóna compte de la proposta i exposa que avui ha
sabut per diferents xarxes socials que el Sr. Juaneda li fa saber que aquest tema ja s'havia
tractat i resolt fa uns mesos en una reunió amb associacions, la qual cosa diu que li sembla
perfecta. Proposa que alguns elements decoratius de carnaval es puguin ubicar en algunes
zones que no siguin pròpiament i exclusiva el nucli antic, ja que hi ha molts comerços ubicats
en altres zones.
Intervé la Sra. Alcaldessa accidental, que confirma que a la reunió per fer les valoracions del
carnaval 2016 ja es va rallar de la possibilitat de fer l'any vinent referència a la Menorca
Talaiòtica i durant l'estiu es va decidir com es podria dur a terme. El setembre es va
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comunicar al Consell Insular, amb l'objectiu d'aconseguir la seva implicació, i es va obtenir
una resposta positiva respecte a açò. Dia 13 de setembre es va convocar un espai de
ciutadania, en el qual hi estava convidada l'oposició, per tractar, entre d'altres, aquest tema.
Confirma que es va parlar amb els comerços i les empreses, els van sol·licitar la seva
implicació, i n'obteniren també una resposta positiva. Explica també que aquesta setmana hi
ha prevists uns documents pedagògics per a centres educatius, comerços i entitats. També
s'han fet gestions amb el Ministeri.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que agraeix les explicacions i dóna per molt bona la idea
de la temàtica.
Intervé l'Alcaldessa accidental, que exposa les passes que s'han fet respecte al fet de poder
atracar el carnaval a altres zones amb comerços.
4. Prec del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d'entrada 020097 de dia 14 de desembre de 2016, que, traduït del castellà al
català, diu:
"1r Com s'observa en fotografies adjuntes, davant del número 61 del carrer Camí de Baix,
sobre el port, es troba un tram de paviment de la vorera clivellat i, encara que de moment
encara no sembla amenaçar perill, el mur de damunt el penya-segat ha fet moviment cap a la
mar, probablement per efecte de la pressió de les arrels d'un ullastre i dels matolls que
proliferen a la zona.
Ja fa anys que, pel fet que el mateix mur s'havia desplaçat "davant del número 61 i, en menor
grau, davant del número 75, amb el consegüent perill de desplomar-se sobre la passarel·la
de fusta transitada per persones, i d'altra banda, als voltants de la mateixa zona, algun dels
sortints rocosos de dimensions i pes considerables, situats després del mur", podien "caure
sobre la passarel·la freqüentada per transeünts, a causa de la separació de la roca mare i de
la pressió de les arrels dels arbustos", per mitjà d'una moció d'UPCM, aprovada per
unanimitat, l'Ajuntament de Ciutadella va instar Ports IB a escometre les obres de
consolidació que es van executar en aquell moment.
Actualment n'hi ha prou a escometre una actuació molt més limitada, però necessària per la
falta de manteniment de la zona, consistent a desbrossar matolls, eliminar arrels i tapar la
clivella per a prevenir nous moviments de la paret i revisar-ne l'estat, per la qual cosa instam
l'equip de govern a reclamar aquesta senzilla intervenció davant de Ports IB.
2n Des del "Consorci de Residus i Energia de Menorca" han remès a l'Ajuntament de
Ciutadella una proposta de "Contracte del Servei de Gestió de la Xarxa de Deixalleries", que
implica, segons el full de càlcul que s'inclou en aquesta, que s'augmentaria l'import de
l'aportació de Ciutadella amb l'increment del preu del servei que hauria d'assumir
l'Ajuntament, que passaria dels 102.874,48 euros més IVA pagats pel servei el 2015 als
347.623,14 euros més IVA que costaria a partir de l'entrada en vigor del nou contracte, amb
un increment del 237,91%, encara més pronunciat que el del conjunt de Menorca (181,02%).
No obstant açò, a pesar d'un augment tan important en els costos del servei que veim que no
se soluciona amb mitjans, com per exemple l'adquisició d'una deixalleria mòbil, l'adquisició
del vehicle de la qual costaria 19.500 euros més IVA, despeses a les quals caldria sumar-n'hi
d'altres considerables, com les de personal per l'import de les 2.340 hores anuals en què
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estaria en funcionament, Seguretat Social, manteniment, combustible, etc., al mateix temps
que es preveu reduir ingressos i deixar de cobrar pel servei als grans generadors de residus,
així com es fa en l'actualitat.
Instam l'equip de govern a gestionar davant del Consorci la racionalització i l'adequació
d'aquest servei sense sobredimensionar-lo, amb la reducció de l'excessiu increment previst
en els costos d'aquest i, amb açò, el perjudici per als contribuents en general.
Joan Triay, portaveu d'UPCM"
Intervé el Sr. Triay Lluch, que dóna compte de la primera part del Ple, que fa referència al fet
que hi hagi un tram de paviment de la vorera clivellat davant el nombre 61 del carrer Camí de
Baix.
Intervé el Sr. López Bosch, que confirma que l'equip de govern no té cap inconvenient a
posar en coneixement de Ports IB la petició d'UPCM.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que dóna compte de la segona part del prec referent a una proposta
de «Contracte del Servei de Gestió de la Xarxa de Deixalleries.»
Intervé el Sr. Baradad Baldomà, que indica que l'augment que hi havia a la proposta feta pel
Consorci es dóna perquè es van voler tenir en compte totes les peticions, necessitats i
propostes fetes pels municipis, quan el consorci va avisar que es faria un nou concurs per
adjudicar la gestió de les deixalleries. Exposa que els principals canvis introduïts són la
quantitat d'hores que s'incrementa, i la quantitat de residus que es poden rebre a les
deixalleries; d'aquí l'increment a la part fixa i a la part variable. Un dels fets que va induir a
incloure la possibilitat de la compra de la deixalleria portàtil va ser que es Castell no té
deixalleria. Exposa que a les diferents reunions es va tractar el tema d'eliminar costos per tal
d'afavorir i facilitar l'ús de les deixalleries als ciutadans. Explica que, atesa la complexitat dels
plecs de la licitació i per problemes sorgits al Consorci per l'abocador de residus de la planta
de Milà, es va prorrogar el contracte del servei de deixalleries. Es va passar aquesta
proposta des del Consorci, per tal que els ajuntaments poguessin fer-ne la seva valoració.
L'equip de govern creu que no s'han d'augmentar costos, encara que tenen clar que s'han fet
una sèrie de peticions per millorar el servei. Indica que, després de la reunió de batles, ja han
sortit en premsa algunes de les decisions preses respecte d'aquest assumpte.
Intervé el Sr. Triay Lluch per agrair les explicacions i per comentar que aquesta darrera
proposta no era la més cara de totes les que s'havien remès. Considera caòtic el fet de voler
aplicar totes les sol·licituds de cada municipi. Fa menció que es Castell té molt a prop els
municipis de Sant Lluís i Maó, que sí que tenen deixalleria. Considera que la proposta que
partint del fet que els particulars no pagaven, li sembla una mala política que els grans
productors de deixalles deixin de pagar, no tant per la quantitat econòmica que significa, sinó
més aviat per una funció pedagògica. Avalua com a positiva la postura davant certs
augments per part de la reunió de batles.
Intervé el Sr. Baradad Baldomà, que exposa que s'havia parlat de trobar una forma de pagar
la factura conjunta, atès que es Castell, com que no té deixalleria, no paga; però tot aquest
material va a parar, eminentment, a Sant Lluís.
Intervé el Sr. Triay Lluch, per exposar que considera que de no pagar res a pagar 70.000
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euros, com es Castell, era una quantitat important; però la quantitat que s'augmentava a
Ciutadella del 237,91% era un disbarat.
Intervé el Sr. Baradad Baldomà, que fa una breu explicació de les anteriors propostes, i els
seus imports.
Preguntes
1. Preguntes del Grup Municipal del Partit Popular, amb registre d'entrada 019917 de
dia 13 de desembre de 2016, que, copiades, diuen:
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA 15 DE DESEMBRE DE 2016

AL

PLE

DE

1.1 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Després del canvi d'ubicació de la Fira de Nadal
d'enguany, que no s'ha celebrat a la Sala Multifuncional del Canal Salat, i ha tingut lloc a la
plaça de la Catedral, amb una menor participació d'expositors i manco assistència de públic,
el Grup Municipal demana al govern municipal: Quins han estat els motius d'aquest canvi
d'ubicació?
Respon la Sra. Camps Villalonga que el motiu és principalment perquè els mateixos
expositors han demanat ser al carrer.
1.2 Pregunta la Sra. Pons Fullana: S'han explicat i consensuat aquests motius amb els
expositors participants en la Fira de Nadal?
Respon la Sra. Camps Villalonga que confirma que en el 2016 s'han fet tres reunions pel
tema de la Fira de Nadal, i a la segona reunió tots els expositors manco un van demanar
d'anar al carrer. Es va tractar el tema d'ubicar-lo a la plaça de La Catedral, però en ser un
espai limitat, ells mateixos van proposar la possibilitat de repartir-se també pel carrer del
Seminari. A la reunió de dia 2 de novembre es van confirmar aquestes peticions als
expositors.
1.3 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Quin ha estat el cost de la participació enguany per
als expositors?
Respon la Sra. Camps Villalonga, que indica que els expositors que han estat a la Catedral
han pagat 73,50 euros pels tres dies, mentre que els ubicats al carrer del Seminari han pagat
37 euros pels tres dies.
1.4 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Quin va ser el cost a la Fira de Nadal del 2015?
Respon la Sra. Camps Villalonga que van ser 57,35 euros per participant i pels tres dies.
1.5 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Han estat avisats i convidats tots els expositors que
havien participat en aquesta fira en anys anteriors?
Respon la Sra. Camps Villalonga que sí que hi van participar tots, i se'ls va recordar amb
un missatge de correu electrònic.
1.6 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Com valora el fet d'una disminució en el nombre
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d'expositors que enguany hi han participat i la menor assistència de públic?
Respon la Sra. Camps Villalonga que confirma que del 2015 hi ha hagut menys expositors.
De 24 que n'hi havia del 2015, enguany hi ha hagut 19 sol·licituds (6 per a la plaça de la
Catedral i 13 per al carrer del Seminari), d'aquestes n'hi va haver 4 que van declinar la
sol·licitud per motius personals. Pel que fa a la menor assistència, s'han fet algunes
telefonades per contrastar la informació i alguns dels expositors del carrer del Seminari amb
els quals s'ha parlat estaven contents amb la ubicació i amb l'afluència de gent que havien
tingut. Igual resposta s'ha obtingut dels que estaven a la zona de la Catedral. També posa de
manifest que li han plantejat la possibilitat de fer més activitats paral·leles.
1.7 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Davant d'aquests resultats, i per a les festes de Nadal
del 2017, té intenció el govern municipal de revocar aquesta decisió i tornar a celebrar
la Fira de Nadal a la Sala Multifuncional?
Respon la Sra. Camps Villalonga que no es prendrà cap decisió que no sigui amb el
consens dels participants.
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) de dia 13 de desembre de 2016, amb
registre d'entrada 020014 de dia 14 de desembre de 2016.
La Sra. Pons Fullana indica que són preguntes que va registrar per tal que poguessin ser
respostes per escrit. Finalment, s'acorda que siguin respostes per escrit, encara que la Sra.
Marquès Seguí hi voldrà fer unes puntualitzacions.
Les preguntes són les següents:
2.1 Atès que l'Ajuntament de Ciutadella ha fixat un termini, que finalitza el 31 de desembre de
2016, per a la regularització de les llicències d'activitats al municipi; quantes inspeccions
s'han fet durant el 2015?
2.2 Quantes inspeccions s'han fet durant el 2016?
2.3 Quants locals i establiments s'han detectat sense llicència d'activitat?
2.4 Quins són?
2.5 S'ha dictat ordre de clausura per a algun d'aquests locals o establiments sense
llicència d'activitat?
2.6 Quins?
2.7 Ha estat sancionat algun dels locals o establiments sense llicència d'activitat?
2.8 Quins?
Intervé la Sra. Marquès Seguí per explicar que, atès que al polígon s'havia detectat la
possibilitat que no totes les activitats tinguessin en ordre la documentació, es va acordar fer
amb dues fases unes primeres inspeccions per clarificar on era el problema. Explica que a
finals de desembre acabava el primer termini, i el segon termini acabarà a finals de gener.
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Confirma que les inspeccions no es fan si no hi ha sospita que no hi hagi llicència.
3. Preguntes del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
amb registre d'entrada 020098 de dia 14 de desembre de 2016, que, traduïdes del castellà
al català, diuen:
3.1 Pregunta del Sr. Triay Lluch. Des del Consorci de Residus i Energia de Menorca han
remès a l'Ajuntament de Ciutadella diferents propostes de contracte del Servei de
Gestió de la Xarxa de Deixalleries, l'última de les quals implica, segons el full de càlcul,
que s'inclou en aquesta, que s'augmentaria l'import total del contracte per a tot
Menorca des dels 401.783,96 euros més IVA que va costar el servei el 2015, i fins a
1.129.106,34 euros més d'IVA que costaria a partir de l'entrada en vigor del nou
contracte, amb un espectacular increment del 181,0 %?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que sí.
3.2 Pregunta del Sr. Triay Lluch. Segons aquesta última proposta, pel que fa al cas
concret de Ciutadella, l'augment en el preu del servei que hauria d'assumir
l'Ajuntament passaria dels 102.874,48 euros més d'IVA pagats pel servei el 2015 als
347.623,14 euros més d'IVA que costaria a partir de l'entrada en vigor del nou
contracte, amb un increment del 237,91%, encara més pronunciat que el del conjunt de
Menorca?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que sí.
3.3 Pregunta del Sr. Triay Lluch. No considera l'equip de govern desproporcionada
aquesta pujada de 244.748,66 euros equivalents al 237,91% del cost del servei en
comparació amb l'augment de prestacions que a penes s'incrementarien de les 45
hores a la setmana a l'hivern i les 47,5 a l'estiu a 54 (menys del 20%) i es reforçaria
amb un treballador als matins?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que entén que si l'increment fos solament per a personal sí
que seria desproporcionat, però l'increment de 244.748,66, inclou també tota la tipologia de
residus que es podran gestionar.
4. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) de dia 14 de desembre de 2016, amb
registre d'entrada telemàtic número 020103 de dia 14 de desembre de 2016, que,
traduïdes del castellà al català, diuen:
SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2014
Abans d'iniciar el torn de preguntes, la Sra. Pericás Negrete posa de manifest que al seu
escrit parla de la Llei 11/2014 i la seva publicació pendent, quan en realitat volia dir la seva
aprovació, cosa que fa palesa per si ha pogut provocar algun malentès a l'hora de respondre
les preguntes. Explica que la seva intenció era saber el parer de l'equip de govern sobre
aquesta modificació i com afectaria Ciutadella.
Intervé la Sra. Alcaldessa acctal. per indicar que l'equip de govern no ha fet un estudi profund
de la modificació, atesa la seva recent aprovació, i encara ha de passar tot el tràmit
d'exposició pública. Respecte a la pregunta que fa referència a com se substituiran dos dels
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diumenges autoritzats, explica que s'haurà d'estar al que digui la resolució emesa per la
Conselleria i, si hi ha peticions, s'haurà de rallar amb els afectats. Així mateix indica que no
entén que la modificació no afectaria Ciutadella, perquè aquesta fa referència a la delimitació
de les zones de mercat, i inclou els establiments propers, encara que s'està pendent de fer
un estudi més profund.
La Sra. Pericás Negrete proposa esperar a l'aprovació de la Llei 11/2014 per formular les
preguntes sobre aquest tema.
Les preguntes presentades són les següents:
- El passat 7 de desembre de 2016 en la Comissió d'Economia del Govern de les Illes
Balears es va aprovar la modificació de la Llei 11/2014, ara pendent d'aprovació, per la qual
cosa demanam: té establert aquest ajuntament els criteris en els quals es basarà per
emetre l'informe establert en l'article 14 de la citada modificació de la Llei quant a la
incidència d'un gran establiment comercial a Ciutadella?
- Si és que sí: quins són?
- Si és que no: en què es basaran?
- Com té previst aquest ajuntament establir els dos dies que podran substituir dos dels
diumenges autoritzats? Es tindrà en compte el sector per a aquesta decisió?
- Com afecta la modificació de l'article 19.e) en l'autorització de la venda ambulant a
Ciutadella?
SOBRE LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM ABUSIU D'ALCOHOL A LES
FESTES POPULARS DEL GOVERN BALEAR
La Sra. Alcaldessa acctal. comunica a la Sra. Pericás que les preguntes d'aquest tema
correspondrien que fossin respostes pel Sr. Juaneda, avui absent, i que li seran respostes en
el proper Ple.
Les preguntes són les següents:
- El Govern Balear ha anunciat la continuïtat de la companyia #nosiguisase sobre prevenció
del consum abusiu de l'alcohol en les festes populars: què opina aquesta corporació
respecte d'açò sobre aquesta campanya? Sap quin n'és el cost?
- Està previst que es realitzi alguna activitat o actuació a Ciutadella?
- Ha participat o participa d'alguna manera aquesta corporació en la campanya?
- No creu que hauria estat millor estendre aquesta campanya a tots els actes, festius o
no, i que no es destini únicament a les festes populars?
- Es realitza alguna campanya d'aquest tipus des del Pla de drogodependència o els
socials?
- Quines actuacions té pensades aquesta corporació per al control i seguiment de les
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festes de Nadal, atès que són unes festes on l'alcohol pot fer-se evident?
SOBRE LA JUNTA D'URBANITZACIONS MUNICIPAL
4.1 Pregunta la Sra. Pericàs Negrete: quan es té previst convocar la Junta
d'Urbanitzacions Municipal?
Respon la Sra. Anglada Seara que no es té previst convocar-la. Explica que està formada
solament per associacions d'urbanitzacions; i, com que es va entendre que estaven
representades dins les comissions de veïns, eren espais duplicats.
SOBRE L'AFLUÈNCIA DE CREUERS AL PORT DE CIUTADELLA
4.2 Pregunta la Sra. Pericàs Negrete: quants creuers han passat pel port de Ciutadella
durant el 2015 i el 2016? Quants de visitants? De quina nacionalitat?
Respon la Sra. Alcaldessa acctal. que el mes d'abril ja s'havien respost unes preguntes en
el mateix sentit a l'anterior portaveu del grup Popular, però no veu cap inconvenient a tornarho a fer. Confirma que durant el 2015 hi va haver sis creuers i el 2016 també sis, amb la
diferència que un d'aquests va pernoctar al port i hi va fer dos dies. Desconeix, actualment,
quin era el nombre de turistes que portaven aquests creuers, encara que li pot dir el nombre
de places del creuer, que és el majoritari, que són 452. Quant a la nacionalitat, el majoritari
partia d'Anglaterra, però hi havia diferents nacionalitats que, ara mateix, no pot especificar.
Creu que, en tot cas, s'hauria de demanar a les concessionàries.
4.3 Preguntra la Sra. Pericàs Negrete: se'ls han fet actes de benvinguda?
Respon la Sra. Alcaldessa acctal. que, com ja va indicar el mes d'abril, no es disposava de
partida pressupostària prevista per a aquests actes, i no s'han fet tampoc perquè el Consell
havia comunicat que no hi havia intenció de continuar amb aquest conveni; en canvi, si que
s'ha mantingut el punt d'informació per atendre els turistes dels creuers.
La pregunta: S'ha formalitzat el conveni que se solia dur a terme amb el Consell per a
aquest tipus d'esdeveniments? Ha quedat resposta en l'anterior contesta de la Sra.
Alcaldessa acctal.
SOBRE ABAQUA I LA SEVA ADJUDICACIÓ PER A LA NETEJA DE RESIDUS SÒLIDS I
URBANS, I ALTRES
4.4 Pregunta de la Sra. Pericás Negrete. El mes passat es va realitzar davant d'aquest Ple la
pregunta sobre l'aprovació, el passat 2 de novembre de 2016, de l'adjudicació per a Menorca
des d'ABAQUA d'un total de 47.834,91 € per a la neteja de residus sòlids urbans i altres:
quines han estat les actuacions realitzades al canal Salat i al canal dels Horts?
Respon la Sra. Marquès Seguí que en aquestes zones encara no s'ha fet res. Explica que
es va passar a ABAQUA una llista de tots els barrancs municipals, i volen veure com són, per
saber-ne la naturalesa i quins tipus de residus hi ha. Avui s'ha fet aquesta visita amb un
tècnic de l'Ajuntament, i s'espera que en uns dies puguin donar una contestació del que
faran.
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SOBRE PROMOCIÓ TURÍSTICA PER ATREURE TURISTES FORA DELS MESOS DE
TEMPORADA
4.5 Pregunta de la Sra. Pericás Negrete. Amb relació a la promoció turística de Menorca,
també es va preguntar que, segons notícia en un mitjà de comunicació, se citava que
s'havien plantejat 24 suggeriments a través dels quals semblava que atraurien turistes fora
dels mesos de temporada: quants dels 24 suggeriments afecten el terme municipal de
Ciutadella?
Respon la Sra. Alcaldessa acctal. que recorda que a l'anterior Ple ja se li va sol·licitar que
facilitàs la notícia i la data per poder saber exactament de què es rallava. Ella mateixa va dir
que es podia demanar al Consell, però li va passar per alt, encara que avui matí ha telefonat
al director insular, i tampoc li ha sabut dir a què es fa referència. Sol·licita a la Sra. Pericás
que li faciliti la notícia per tal de poder-ho fer extensiu al Consell, per tal d'obtenir una
resposta.
4.6 Pregunta de la Sra. Pericás Negrete. El passat 18 d'octubre de 2016 es van presentar
instàncies telemàtiques a través de les quals se sol·licitava, entre altres coses, còpia de les
concessions realitzades per aquest ajuntament amb relació a la publicitat i de la qual, a hores
d'ara, no es té coneixement: quan podrà disposar de la documentació esmentada i de la
documentació sol·licitada amb relació als replans de cala en Blanes, atès que han
passat ja quasi dos mesos des de la petició?
Respon la Sra. Alcaldessa Acctal. Quant als replans de cala en Blanes, avui matí ha signat
la resposta, que rebrà.
Respon el Sr. Servera Moreno que, revisada la instància on es feia la sol·licitud respecte de
les concessions, comunica que és informació que s'ha de rebre de diferents àrees. Explica
que farà les respectives consultes per tal que s'hi pugui donar resposta. La informació de què
disposa, respecte de les concessions, acorden que serà enviada per correu electrònic.
4.7 Pregunta de la Sra. Pericás Negrete. El passat 24 de novembre de 2016 es van realitzar
les proves per a accedir a la bossa d'arquitecte municipal: per què no se n'han publicat els
resultats al web de l'Ajuntament?
4.8 Esqueien al·legacions davant dels resultats de les proves? Si és que sí, quin
termini tenien per a al·legar?
4.9 Si és que no, quan comença el nou arquitecte/la nova arquitecta a exercir les seves
funcions en aquesta corporació municipal?
Respon el Sr. García Corro, que farà una exposició i respondrà a totes les preguntes. La
normativa diu que s'han de publicar els resultats i que en tres dies es fa la contractació,
mitjançant la resolució, sempre donant per bo que s'havia comprovat que no hi havia
al·legacions. Quan la secretària i ell mateix reben la resolució, donen per entès que no hi ha
hagut al·legacions. Tot i açò es faran investigacions per saber per què no es van publicar els
resultats al web, la qual cosa havia d'estar feta. Es revisarà l'acord de contractació; i l'inici de
treball del candidat es retardarà fins que s'hagin complert els tres dies d'exposició pública a al
web. Si la persona reclama danys i perjudicis, sí que s'haurà d'indemnitzar una vegada que
s'hagin depurat responsabilitats
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La Sra. Pericás Negrete demana que se'ls faciliti també la resposta per escrit.
La Alcaldessa acctal. posa de manifest el missatge correu electrònic enviat per l'alcaldessa,
la Sra. Gomila Lluch, sobre la intenció de fer un aperitiu el pròxim 21 de desembre amb el
personal per celebrar les pròximes festes de Nadal i els desitja unes bones festes.
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
La secretària,

Vist i plau
L'alcaldessa
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