AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2017
Caràcter: ordinari
Dia: 15 de juny de 2017
Hora: de 19 a 22.10 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

1r tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d'alcalde:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
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
Sr. Adolfo Vilafranca Florit
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. José Felipe Negrete Caballero

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(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'ha excusat d'assistir-hi:
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Regidora:

Sra. Marta Marquès Seguí (IND)

(PSM MxM)

Ordre del dia
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors (extraordinària de dia 24 de novembre de
2016
i
ordinària
de
dia
15
de
desembre
de
2016)
(https://vimeo.com/227693965#t=00m01s).
2. Comunicacions d'Alcaldia (https://vimeo.com/227693965#t=00m50s).
3. Proposta d'aprovar la rectificació de l'inventari consolidat de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca; i d'aprovar l'inventari classificat comptablement (exp.
2017/005653) (https://vimeo.com/227693965#t=07m00s).
4. Proposta d'anul·lar rebuts d'exercicis anteriors a l'exercici corrent perquè les
liquidacions són incorrectes (descàrrecs 2/2017 i 4/2017), i aprovar nous rebuts en
substitució dels que s'anul·len (càrrecs 64/2017 i 65/2017), (exp. 2017/004402)
(https://vimeo.com/227693965#t=08m31s).
5. Proposta d'aprovar inicialment el Reglament de l'agrupació local de voluntaris de
Protecció
Civil
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2017/005502)
(https://vimeo.com/227693965#t=10m45s).
6. Proposta
d'adhesió
al
Pacte
(https://vimeo.com/227693965#t=25m26s).

de

Milà

(exp.

2017/005333)

7. Proposta de dotació de recursos necessaris per atendre la diversitat de tots els
centres educatius (exp. 2017/005161). (https://vimeo.com/227693965#t=31m35s).
8. Proposta d'aprovar inicialment el Reglament municipal del Servei de Menjar a
Domicili (exp. 2017/003363) (https://vimeo.com/227693965#t=37m13s).
9. Proposta d'aprovar el text refós de la modificació puntual del PGOU de Ciutadella
relativa a l'ampliació d'usos del sistema general d'equipament públic de Santa Rita, el
qual compleix les prescripcions imposades en virtut de l'acord del Ple del Consell
Insular de Menorca de data del 28 de setembre de 2009 (exp. 2017/005441)
(https://vimeo.com/227693965#t=50m05s).
10. Proposta d'aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla especial de Santa
Rita relativa a l'ampliació d'usos del sistema general d'equipament públic de Santa
Rita, el qual compleix les prescripcions imposades en virtut de l'acord del Ple del
Consell Insular de Menorca de data del 28 de setembre de 2009 (exp. 2017/005442).
(https://vimeo.com/227693965#t=52m50s)
11. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d'instar l'equip de govern a sol·licitar els informes tècnics pertinents per a poder
establir i reconvertir en aparcaments en rotació els situats en les parts més pròximes
possible al carrer Mallorca; i de procedir a habilitar aquests aparcaments en rotació
d'acord
amb
els
informes
sol·licitats
(exp.
2017/005633)
(https://vimeo.com/227693965#t=57m43s).
12. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
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d'instar l'equip de govern a negociar un preu raonable de l'aigua dessalada en unes
condicions equitatives similars a les pactades entre ABAQUA i diferents ajuntaments
de Mallorca; i d'instar ABAQUA a fer l’oferta d’un preu més barat per als mesos de
novembre a abril (exp. 2017/005704) (https://vimeo.com/227693965#t=1h02m03s).
PUNT D'URGÈNCIA. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de
Menorca (UPCM) relativa a la participació de voluntaris menors d’edat en el
dispositiu
de
les
festes
de
Sant
Joan
(exp.
2017/006102)
(https://vimeo.com/227693965#t=1h38m16s).
13. Precs i preguntes (https://vimeo.com/227693965#t=2h04m50s).
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors (extraordinària de dia 24 de novembre de
2016
i
ordinària
de
dia
15
de
desembre
de
2016)
(https://vimeo.com/2276993965#t=00m01s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què estan redactats els esborranys de les actes de la sessió extraordinària de dia 24 de
novembre de 2016 i ordinària de dia 15 de desembre de 2016.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmeten les actes a votació, que s'APROVEN per
dotze (12) vots a favor (5 PSM MxM, 4 PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana
Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora
Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor
Sebastià SERVERA MOLL; i vuit (8) abstencions de vots (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, el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
2. Comunicacions d'Alcaldia (https://vimeo.com/2276993965#t=00m50s)
2.1. Acord de la Junta de Govern de dia 31-05-2017 d’aprovació de la relació de
factures número 15/2017 de crèdit reconegut (exp. 2017/005393).
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 31-05-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 15/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 15/2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 2.480,51 € (import líquid de 2.480,51 €;
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
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de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.2. Acord de la Junta de Govern de dia 31-05-2017 d’aprovació de la relació de
factures número 16/2017 de crèdit reconegut (exp. 2017/005426).
«Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 31-05-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 16/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 16/2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 872,78 € (import líquid de 0 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.3. Acord de la Junta de Govern de dia 14-06-2017 d’aprovació de la relació de
factures número 17/2017 de crèdit reconegut (exp. 2017/005904).
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 14-06-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 17/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 17/2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 5.506,50 € (import líquid de 5.506,50 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.
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Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.4. Resolució d’Alcaldia número 000047 de 2017 de modificar el règim de delegacions
de competències (exp. 2015/006005)
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 000047 DE 2017
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 133 de 2015, de 7 de juliol, es va resoldre
estructurar l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament en quatre àrees, en virtut
del que s'estableix a la disposició addicional quarta de l'RD 2568/1986, i delegar el
coneixement previ, la preparació dels acords, i la resolució dels assumptes que
s'especifiquen en els següents regidors i regidores, en compliment del que s'estableix a
l'article 23 de la Llei 7/1985 i el Reglament orgànic municipal (articles 90 i 91 amb relació al
38);
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 157 de 2015, de 30 de juliol, es va
resoldre, entre d'altres coses, refondre la resolució d'Alcaldia número 133, de 7 de juliol de
2015;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 160 de 2015, d'11 d'agost; la resolució
196 de 2015, d'1 d'octubre; la resolució 5 de 2016, de 27 de gener; la resolució 25 de 2016,
de 2 de març, la resolució 60 de 2016, de 7 de juny, la resolució 85 de 2016, de 8 de
setembre, es van produir modificacions en el règim de delegacions de competències;
Atès que, mitjançant la resolució 3 de 2017, de 13 de gener, es va posar de manifest
l'assignació de més tasques de les delegacions que tenia atorgades la regidora Laura
Anglada Seara (exp. 2015/006119);
Atesa la renúncia del senyor Juan Andrés García Corro com a regidor de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca en el Ple, en sessió extraordinària de dia 27 d'abril de 2017;
Atesa la presa de possessió de la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull com a regidora del
Grup Municipal Socialista Obrer Espanyol (PSOE) en el Ple, en sessió ordinària de dia 18 de
maig de 2017;
Atès que, a causa dels canvis esdevinguts, es fa necessària una modificació en el règim de
delegacions de competències d'aquesta alcaldia en la regidora senyora Noemí Camps
Villalonga i en el regidor senyor Joan Salord Justo; i de delegar competències a la regidora
entrant, la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Delegar a la regidora senyora NOEMÍ CAMPS VILLALONGA les facultats de
dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a
CEMENTERI, i deixar sense efecte la delegació que sobre aquesta matèria es va delegar
en el regidor senyor JOAN SALORD JUSTO.
Així mateix, la senyora Noemí Camps Villalonga manté les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en temes de SERVEI D'AIGÜES
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(Àrea de Territori i Entorn); de TURISME, FORMACIÓ I OCUPACIÓ, COMERÇ, FIRES I
MERCATS (Àrea de Dinamització Econòmica).
SEGON: Delegar al senyor JOAN SALORD JUSTO les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a RECURSOS
HUMANS (excepte en aquells assumptes la resolució dels quals hagin estat delegats per
aquesta batlia en la Junta de Govern Municipal).
TERCER: Delegar a la senyora MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL les facultats de
dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a
ESCORXADOR, SALUBRITAT PÚBLICA, CANERA, I MANTENIMENT I MILLORA
D'EDIFICIS (inclosa la neteja d'edificis); i deixar sense efecte la delegació del manteniment i
la millora d'edificis (inclosa la neteja d'edificis) en el regidor senyor JOAN SALORD JUSTO,
a qui se li va atorgar mitjançant la resolució d'Alcaldia número 000085 de 8 de setembre de
2016.
QUART: Refondre les resolucions d'Alcaldia relatives a les delegacions de competències
amb la present resolució, de manera que el text íntegre de les delegacions, l'estructuració de
les àrees organitzatives i els serveis siguin els següents:
"Estructurar l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament en quatre àrees, en
virtut del que s'estableix a la disposició addicional quarta de l'RD 2568/1986, i delegar el
coneixement previ, la preparació dels acords i la resolució dels assumptes que s'especifiquen
en els següents regidors i regidores en compliment del que s'estableix a l'article 23 de la Llei
7/1985 i del Reglament orgànic municipal (articles 90 i 91 amb relació al 38).
ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Serveis Econòmics: hisenda i gestió tributària, i compres.
Serveis Jurídics: contractació i altres serveis.
Recursos Humans.
Seguretat Ciutadana: Policia, Protecció Civil, circulació i trànsit, parquímetres.
Atenció Ciutadana: OAC, defensor del ciutadà, consum, padró d'habitants,
assessorament lingüístic.
6. Activitats i Disciplina Governativa: instal·lació sense obres, accés i exercici d'activitats,
compliment i seguiment d'ordenances.
7. Noves Tecnologies i Informàtica
8. Comunicació, Transparència i Protocol.
Al regidor senyor JOSÉ LÓPEZ BOSCH, les facultats de dirigir, gestionar, i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a HISENDA I GESTIÓ
TRIBUTÀRIA.
Al regidor senyor JOAN SALORD JUSTO, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a RECURSOS HUMANS
(excepte en aquells assumptes la resolució dels quals hagin estat delegats per aquesta batlia
en la Junta de Govern Municipal).
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Al regidor senyor ORIOL BARADAD BALDOMÀ, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a PROTECCIÓ CIVIL,
POLICIA LOCAL, CIRCULACIÓ, TRÀNSIT, PARQUÍMETRES, LLICÈNCIES I
AUTORITZACIONS RELACIONADES AMB AQUESTES MATÈRIES (GUALS, TARGETES
VERDES, ETC.).
Al regidor senyor SERGIO SERVERA MORENO, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a temes d'ATENCIÓ
CIUTADANA (OAC, DEFENSOR DEL CIUTADÀ, CONSUM, PADRÓ D'HABITANTS i
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC), NOVES TECNOLOGIES I INFORMÀTICA; i
COMUNICACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTOCOL.
A la regidora senyora MARTA MARQUÈS SEGUÍ, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a matèria de DISCIPLINA
GOVERNATIVA, COMPLIMENT I SEGUIMENT D'ORDENANCES, INSTAL·LACIONS
SENSE OBRES, ACCÉS I EXERCICI D'ACTIVITATS I TOTS ELS PERMISOS I/O
AUTORITZACIONS RELACIONATS AMB AQUESTES MATÈRIES (TENDALS, OCUPACIÓ
DE VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES, PER OBRES, ETC.).
ÀREA DE TERRITORI I ENTORN
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
•
•
•
•
•
•
•

Ordenament del Municipi: planificació, gestió, execució i disciplina urbanística,
comunicacions prèvies, tramitació de les llicències urbanístiques d'obres amb
projectes, i dels permisos d'obra i activitat que es tramiten conjuntament.
Manteniment i Millora de la Via Pública: brigada, planificació obra pública.
Manteniment i Millora dels Camins Rurals.
Edificis Públics: manteniment i millora d'edificis, planificació d'obra dels edificis, neteja
d'edificis.
Serveis Urbans: salubritat pública, cementeri, escorxador, canera, servei d'aigües,
recollida de fems i neteja viària.
Medi Ambient: PAES (Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible).
Patrimoni Històric.

Al regidor senyor JOSÉ LÓPEZ BOSCH, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers en temes de MANTENIMENT I MILLORA
DE LA VIA PÚBLICA I DELS CAMINS RURALS, COMUNICACIONS PRÈVIES, LLICÈNCIES
DE PRIMERA OCUPACIÓ I CANVIS DE CONTRACTISTA, I DISCIPLINA URBANÍSTICA
(excepte en aquells assumptes la resolució dels quals hagin estat delegats per aquesta batlia
en la Junta de Govern Municipal).
A la regidora senyora MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL, les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a
ESCORXADOR, SALUBRITAT PÚBLICA, CANERA, I MANTENIMENT I MILLORA
D'EDIFICIS (inclosa la neteja d'edificis).
A la segona tinent d'alcalde, senyora NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a
CEMENTERI i en temes de SERVEI D'AIGÜES.
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Al regidor senyor SEBASTIÀ SERVERA MOLL les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a RECOLLIDA DE FEMS I
NETEJA VIÀRIA.
A la regidora senyora MARTA MARQUÈS SEGUÍ, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a matèria de MEDI AMBIENT.
Al primer tinent d'alcaldessa, senyor JOSÉ ANTONIO JUANEDA MERCADAL, les facultats
de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers el relacionat
amb PATRIMONI HISTÒRIC.
ÀREA SOCIOEDUCATIVA
Dins aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
•
•
•
•
•
•
•

Atenció Social: Serveis Socials i Patronat Municipal de l'Hospital.
Educació i Convivència: programes educatius i Patronat Municipal d'Escoles Infantils.
Cultura.
Esports: esport escolar, Eduquem amb l'Esport, instal·lacions esportives.
Promoció Sociocultural/ Joventut.
Cooperació i Igualtat.
Projecte de Ciutat i Participació Ciutadana.

A la regidora senyora MARIA GRÀCIA MERCADAL MARQUÈS, les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers les matèries relatives a
SERVEIS SOCIALS, PATRONAT MUNICIPAL DE L'HOSPITAL I COOPERACIÓ.
A la tercera tinent d'alcalde, la senyora NATIVIDAD ISIDORA BENEJAM BAGUR, les
facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en
les matèries d'EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA, PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES
INFANTILS, PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I JOVENTUT.
Al primer tinent d'alcalde, senyor JOSÉ ANTONIO JUANEDA MERCADAL, les facultats de
dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers els assumptes
relacionats amb CULTURA, i ESPORTS.
A la regidora, senyora LAURA ANGLADA SEARA, les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers pel que fa al PROJECTE DE
CIUTAT I a LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA; I IGUALTAT.
ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
•
•
•
•
•

Turisme.
Planificació Cultural i Esportiva.
Festes.
Formació i Ocupació.
Comerç, Fires i Mercats.
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Al primer tinent d'alcalde, senyor JOSÉ ANTONIO JUANEDA MERCADAL, les facultats de
dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers els assumptes
relacionats amb FESTES.
A la segona tinent d'alcalde, senyora NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en temes de
TURISME, FORMACIÓ I OCUPACIÓ, COMERÇ, FIRES I MERCATS.
CINQUÈ: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord
amb l'article 44 del ROF, i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que
se celebri.
SISÈ: L'Alcaldia es reserva l'exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés de
revocació d'aquestes, en aquells casos que s'estimin urgents per l'Alcaldia.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 22/05/2017"
[Publicada al BOIB número 68 de dia 3 de juny de 2017]
2.5. Resolució d’Alcaldia numero 000048 de 2017 de modificar l’assignació de les
dedicacions i retribucions (exp. 2015/006119)
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 000048 DE 2017
Atès que, el Ple de la corporació en sessió extraordinària de dia 10 de juliol de 2015, al punt
4 de l'ordre del dia, va acordar la determinació del règim de retribucions econòmiques, dels
drets de concurrència efectiva a les sessions d'òrgans col·legiats i de les indemnitzacions
dels membres de la corporació (exp. 2015/005922);
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 000138 de 2015, de 13 de juliol, es va
resoldre determinar el règim de DEDICACIONS I RETRIBUCIONS de l'Alcaldia, dels tinents i
de les tinentes d'Alcaldia i dels regidors i de les regidores delegats de conformitat amb
l'establert a aquest efecte pel Ple de l'Ajuntament;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 000193 de 2015, de 30 de setembre, es
va resoldre modificar el règim de DEDICACIONS I RETRIBUCIONS en els regidors i
regidores delegats, de conformitat amb l'establert a tal efecte en el darrer acord en aquesta
matèria del Ple de la corporació, en sessió ordinària, en data 17 de setembre de 2015, punt 2
de l'ordre del dia —exp. 2015/005922— (i en l'establert en el decret d'Alcaldia 138/2015),
ateses les noves circumstàncies professionals d'un dels membres de la corporació local;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 000060 de 2016, de 7 de juny, es va
aprovar, entre d'altres coses, la dedicació d'una regidora en un 33 % de la jornada sencera
(exp. 2015/006005);
Atès que, mitjançant la Resolució d'Alcaldia número 000086 de 2016, de 8 de setembre, es
va modificar el règim de DEDICACIONS I RETRIBUCIONS entre dos regidors delegats;
9

Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 000003 de 2017, de 13 de gener, es va
aprovar, entre d'altres coses, la dedicació d'una regidora en un 80 % de la jornada sencera,
de conformitat amb l'establert a tal efecte en el darrer acord en aquesta matèria del Ple de la
corporació —exp. 2015/005922—, en sessió extraordinària i urgent, en data del 28 de
desembre de 2016, punt 4 de l'ordre del dia;
Atesa la renúncia del senyor Juan Andrés García Corro com a regidor de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca en el Ple en sessió extraordinària de dia 27 d'abril de 2017;
Atesa la presa de possessió de la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull com a regidora del
Grup Municipal Socialista Obrer Espanyol (PSOE) en el Ple en sessió ordinària de dia 18 de
maig de 2017;
Atesa la resolució d'Alcaldia número 000047 de 2017, de 22 de maig, que modifica el règim
de delegacions en determinats regidors, es fa necessari l'adopció d'un nou acord que
modifiqui l'assignació de les dedicacions i retribucions aprovades pel Ple, entre diferents
regidors;
En virtut de les facultats conferides a aquesta alcaldia
RESOLC:
PRIMER: Modificar l'assignació de les DEDICACIONS I RETRIBUCIONS en els regidors i les
regidores en el sentit següent:
a) Deixar sense efecte la dedicació de la senyora Maria Gràcia Mercadal Marquès d'un 33 %
de jornada sencera; i aprovar, en el seu lloc, la dedicació en un 50 % de la jornada sencera; i
percebre en concepte de retribucions la quantia bruta mensual de 1.055 € per 14 pagues (2
extres els mesos de juny i desembre).
b) Aprovar la dedicació de la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull en un 33 % de la jornada
sencera, i percebre en concepte de retribucions la quantia bruta mensual de 696,30 € per 14
pagues (2 extres els mesos de juny i desembre),
SEGON: Refondre les resolucions d'Alcaldia relatives a l'assignació de les dedicacions i
retribucions amb la present resolució, de manera que quedarà de la manera següent:

NOM I LLINATGES

DEDICACIÓ
EXCLUSIVA

Sra. Joana Maria
Gomila Lluch

DEDICACIONS Sra. Noemí Camps
PARCIALS
Villalonga

CÀRREC

RETRIBUCIÓ
BRUTA
MENSUAL PER
DEDICACIÓ
14 PAGUES (2
(% JORNADA
EXTRES ELS
SENCERA)
MESOS DE
JUNY I
DESEMBRE)

alcaldessa

100 %

2.400,00 €

segona tinent
d'alcaldessa

92 %

1.941,20 €
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Sr. José López
Bosch

regidor delegat

92 %

1.941,20 €

Sra. Laura Anglada
Seara

regidora delegada

80 %

1.688,00 €

Sr. Sergio Servera
Moreno

regidor delegat

60 %

1.266,00 €

Sra. Marta Marquès
Seguí

regidora delegada

50 %

1.055,00 €

Sra. Maria Gràcia
Mercadal Marquès

regidora delegada

50 %

1.055,00 €

tercera tinent
d'alcaldessa

40 %

844,00 €

33 %

696,30 €

Sra. Natividad
Isidora Benejam
Bagur

Sra. Maria Alexandra
regidora delegada
Moll Taltavull

TERCER: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i donarne compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebri.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 23/05/2017"
[Publicada al BOIB número 68 de dia 3 de juny de 2017]
2.6. Resolució d’Alcaldia número 000049 de 2017 de modificar l’actual composició de
la Junta de Govern (exp. 2015/005923)
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 000049 DE 2017
Mitjançant la resolució d'Alcaldia número 131 de 2015, de 6 de juliol, es van nomenar
diferents tinents i tinentes d'alcaldessa, regidors i regidores com a membres de la Junta de
Govern Local, en virtut de l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, el Reial decret, i els articles 41 i 52 de l'RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 194 de 2015, de 30 de setembre, es va
modificar la composició de la Junta de Govern Local perquè es va produir un canvi en el
règim de dedicacions parcials de jornada sencera en algun dels regidors i regidores delegats;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 87 de 2016, de 13 de setembre, es va
modificar la composició de la Junta de Govern Local, atesa la modificació en el règim de
dedicacions i retribucions entre dos regidors delegats a través de la resolució d'Alcaldia
número 86 de 2016, de 8 de setembre;
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Atesa la renúncia del senyor Juan Andrés García Corro com a regidor de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca en el Ple en sessió extraordinària de dia 27 d'abril de 2017;
Atesa la presa de possessió de la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull com a regidora del
Grup Municipal Socialista Obrer Espanyol (PSOE) en el Ple en sessió ordinària de dia 18 de
maig de 2017;
Atesos els canvis produïts, es fa necessari un canvi en la composició de la Junta de Govern
Local;
D'acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local,
RESOLC:
PRIMER: Modificar l'actual composició de la Junta de Govern i nomenar la senyora Maria
Alexandra Moll Taltavull, en substitució per renúncia al càrrec de regidor del senyor Juan
Andrés García Corro, en virtut de l'article 23 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, de l'article 22 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, i dels articles 41 i 52 del ROF aprovat per
l'RD 2568/1986.
SEGON: Determinar que la Junta de Govern Local, presidida per l'alcaldessa, quedarà
integrada pels regidors i per les regidores següents:
SRA. JOANA MARIA GOMILA LLUCH (alcaldessa presidenta)
SR. JOSÉ ANTONIO JUANEDA MERCADAL (primer tinent d'alcalde)
SR. JOSÉ LÓPEZ BOSCH
SRA. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA (segona tinent d'alcalde)
SRA. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL
SRA. NATIVIDAD ISIDORA BENEJAM BAGUR (tercera tinent d'alcalde)
SR. SERGIO SERVERA MORENO
TERCER: Notificar personalment aquesta resolució als regidors afectats, publicar-la en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb l'article 46 del ROF, i donar-ne compte
en la primera sessió del Ple municipal que se celebri.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 23/05/2017"
[Publicada al BOIB número 68 de dia 3 de juny de 2017]
2.7. Resolució d’Alcaldia número 000050 de 2017 d’aprovar la modificació de la
composició de les diferents comissions informatives del Grup Municipal Socialista
Obrer Espanyol (PSOE) (exp. 2015/005921)
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 000050 DE 2017
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Atès que la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull, en el Ple ordinari de dia 18 de maig de
2017, va prendre possessió del càrrec de regidora del Grup Municipal Socialista Obrer
Espanyol (PSOE) a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en substitució, per renúncia, del
senyor Juan Andrés García Corro, i amb la renúncia anticipada prèvia del senyor Ramon Fritz
Navarro;
Atès que, d'acord amb l'article 125 c del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals (ROF) i l'article 94 del Reglament orgànic municipal (ROM),
l'adscripció a les comissions informatives es realitzarà mitjançant escrit del portaveu, dirigit a
l'alcalde o president, i se'n donarà compte al Ple;
Vist l'escrit de la portaveu del Grup Municipal Socialista Obrer Espanyol (PSOE), la senyora
Noemí Camps Villalonga, amb registre d'entrada 008699, de dia 24 de maig de 2017, en què
comunica les persones titulars i suplents del seu partit a les diferents comissions
informatives, arran de la presa de possessió de la regidora Maria Alexandra Moll Taltavull i
del canvi de delegacions entre els regidors del seu grup;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la modificació de la composició de les diferents comissions informatives
del Grup Municipal Socialista Obrer Espanyol (PSOE), que quedarà de la manera següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORGANITZACIÓ I DE SEGURETAT
Titular: Sr. Joan Salord Justo
Suplent: Noemí Camps Villalonga
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I D'ENTORN
Titular: Sr. Joan Salord Justo (president de la Comissió)
Suplent: Maria Alexandra Moll Taltavull
COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIOEDUCATIVA
Titular: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Suplent: Sr. Joan Salord Justo
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Titular: Sra. Noemí Camps Villalonga
Suplent: Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
SEGON: Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.
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TERCER: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)."
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 25/05/2017"
[Publicada al BOIB número 68 de dia 3 de juny de 2017]
2.8. Resolució d’Alcaldia número 000051 de 2017 d’aprovar la modificació de la
composició de les diferents comissions informatives del Grup Municipal Popular (PP)
(exp. 2015/005921)
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 000051 DE 2017
Atès que el senyor Adolfo Vilafranca Florit, en el Ple ordinari de dia 18 de maig de 2017, va
prendre possessió del càrrec de regidor del Grup Municipal Popular (PP) a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, en substitució, per renúncia, de la senyora Nuria Torrent Pallicer, i
amb la renúncia anticipada prèvia de la senyora Emma López Sans;
Atès que, d'acord amb l'article 125 c del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals (ROF) i l'article 94 del Reglament orgànic municipal (ROM),
l'adscripció a les comissions informatives es realitzarà mitjançant escrit del portaveu dirigit a
l'alcalde o president, i se'n donarà compte al Ple;
Vist els escrits del portaveu del Grup Municipal Popular (PP), el senyor Juan David Benejam
Escanellas, amb registres d'entrada telemàtics 008849 i 008850, de 25 de maig de 2017, en
què comunica les persones titulars i suplents del seu partit a les diferents comissions
informatives, arran de la renúncia produïda;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la modificació de la composició de les diferents comissions informatives
del Grup Municipal Popular (PP), que quedarà de la manera següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORGANITZACIÓ I DE SEGURETAT
Titulars: Sr. Juan David Benejam Escanellas i Sr. Juan Carrasco Domingo
Suplents: Sra. Raquel Pericás Negrete i Sra. Maria Asunción Pons Fullana
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I D'ENTORN
Titulars: Sr. Juan David Benejam Escanellas i Sr. Juan Carrasco Domingo
Suplents: Sr. Diego Pons Pons i Sra. María Asunción Pons Fullana
COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIOEDUCATIVA
Titulars: Sra. Raquel Pericás Negrete i Sra. María Asunción Pons Fullana
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Suplents: Sr. Diego Pons Pons i Sr. Juan David Benejam Escanellas
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Titulars: Sra. María Asunción Pons Fullana i Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplents: Sr. Juan David Benejam Escanellas i Sr. Diego Pons Pons
SEGON: Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.
TERCER: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
L'alcaldessa
Davant meu,
Joana Gomila Lluch
La secretària,
Caterina Barceló Martí
Ciutadella de Menorca, 26/05/2017"
[Publicada al BOIB número 68 de dia 3 de juny de 2017]
2.9. Resolució d’Alcaldia número 000054 de 2017 d’aprovar l’adscripció del Servei
d’Arxiu Administratiu a Alcaldia (exp. 2015/006005)
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000054 DE 2017
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 133 de 2015, de 7 de juliol, es va resoldre
estructurar l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament en quatre àrees, en virtut
del que s'estableix a la disposició addicional quarta de l'RD 2568/1986, i delegar el
coneixement previ, la preparació dels acords, i la resolució dels assumptes que
s'especifiquen en els següents regidors i regidores, en compliment del que s'estableix a
l'article 23 de la Llei 7/1985 i el Reglament orgànic municipal (articles 90 i 91 amb relació al
38);
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 157 de 2015, de 30 de juliol, es va
resoldre, entre altres coses, refondre la resolució d'Alcaldia número 133, de 7 de juliol de
2015;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 160 de 2015, d'11 d'agost; la resolució
196 de 2015, d'1 d'octubre; la resolució 5 de 2016, de 27 de gener; la resolució 25 de 2016,
de 2 de març, la resolució 60 de 2016, de 7 de juny, la resolució 85 de 2016, de 8 de
setembre, es van produir modificacions en el règim de delegacions de competències;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia 47, de 22 de maig, es va modificar la delegació de
competències; i es va aprofitar per refondre les resolucions d'Alcaldia relatives a aquest
tema, de manera que el text íntegre de les delegacions, l'estructuració de les àrees
organitzatives i dels serveis van quedar refosos en una única resolució;
Vist que en cap de les resolucions es posa de manifest en quina àrea està adscrit el Servei
d'Arxiu Administratiu;
Vist que, comptablement, l'Arxiu Històric és al programa 3321, Biblioteques i Arxius (Política
de despesa 33. Cultura); i l'Arxiu Administratiu, al programa 920, Administració General;
Vist el Reglament de l'Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de Ciutadella (BOIB número 95 de
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23-06-2005), que diu: "L'Arxiu Municipal és un servei públic de caràcter administratiu, integrat
per un patrimoni documental que té la condició de bé de domini públic i que està integrat dins
l'àrea administrativa corresponent a l'Ajuntament de Ciutadella, del qual depèn a l'efecte de
titularitat i gestió";
Vist l'informe emès per part del tècnic de l'Arxiu Administratiu, el senyor Marc Pallicer
Benejam, de data del 15 d'abril de 2017, que diu, entre altres coses, que l'Arxiu Administratiu,
d'ençà que va néixer, sempre ha format part del Servei de Cultura i que no tindrà mai una
vocació cultural;
Atès que es considera necessari que el Servei d'Arxiu Administratiu consti i que estigui
adscrit a Alcaldia;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar l'adscripció del Servei d'Arxiu Administratiu a Alcaldia.
SEGON: Fer pública aquesta resolució, i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que se celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 06/06/2017»
2.10. Resolució d’Alcaldia número 000056 de 2017 d’aprovar els canvis en la
composició dels membres del Grup Municipal Socialista Obrer Espanyol (PSOE) als
òrgans, a les comissions o als ens (exp. 2015/006554)
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000056 DE 2017
Atès que la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull, en el Ple ordinari de dia 18 de maig de
2017, va prendre possessió del càrrec de regidora del Grup Municipal Socialista Obrer
Espanyol (PSOE) a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en substitució, per renúncia, del
senyor Juan Andrés García Corro, i amb la renúncia anticipada prèvia del senyor Ramon Fritz
Navarro;
Vist l'escrit de la portaveu del Grup Municipal Socialista Obrer Espanyol (PSOE), la senyora
Noemí Camps Villalonga, amb registre d'entrada telemàtic 009265, d'1 de juny de 2017, en
què comunica els canvis amb relació a la representació del seu grup als diferents òrgans, a
les comissions o als ens arran de la renúncia produïda;
Atès que l'aprovació d'aquests nomenaments correspon a l'Alcaldia;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
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PRIMER: Aprovar els canvis, ressaltats en negreta, en la composició dels membres del Grup
Municipal Socialista Obrer Espanyol (PSOE), a proposta de la seva portaveu, després de la
presa de possessió de la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull, als òrgans, a les comissions
o als ens següents:
ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
CONSELL DE CIUTAT

•

2a tinent d'alcalde: Noemí Camps Villalonga
Titular: Sr. Joan Salord Justo
Suplent: Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES
BALEARS

•

Titular: Noemí Camps Villalonga
1r suplent: José López Bosch (PSM)
2n suplent: Oriol Baradad Baldomà (PSM)
ÀREA DE TERRITORI I ENTORN
COMISSIÓ INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRIC

•

Titular: José Antonio Juaneda Mercadal (PSM)
Suplent: Maria Gràcia Mercadal Marquès
COMISSIÓ D'ANÀLISI, ESTUDI I VALORACIÓ DE LES POSSIBLES
MODIFICACIONS, ACTUALITZACIONS I REFOSOS DE LES NORMATIVES
URBANÍSTIQUES ACTUALS EXISTENTS I QUE AFECTEN ELS PRINCIPALS
INSTRUMENTS URBANÍSTICS MUNICIPALS, ESSENT AQUESTS EL PGOU I EL
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC I ARTÍSTIC DE
CIUTADELLA

•

Titular: Sra. Noemí Camps Villalonga
Suplent: Maria Gràcia Mercadal Marquès
ÀREA SOCIOEDUCATIVA
•

CONSELL MUNICIPAL D'ACCIÓ SOCIAL

Titular: Maria Gràcia Mercadal Marquès
Suplent: Joan Salord Justo
•

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE
EI ES PORIOL

Titular: Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur (GxC)
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Suplent: Sra. Noemí Camps Villalonga
•

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE
EI JOGUINA

Titular: Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur (GxC)
Suplent: Sr. Joan Salord Justo
•

CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES INFANTILS

Titular: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Suplent: Noemí Camps Villalonga
•

FÒRUM DE LA IMMIGRACIÓ DE MENORCA

Titular: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Suplent: Sra. Noemí Camps Villalonga
•

COMISSIÓ DE VEÏNS

Titular: Sra. Noemí Camps Villalonga (vicepresidenta)
Suplent: Sr. Joan Salord Justo
ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

•

Titular: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Suplent: Sr. Joan Salord Justo
•

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PATRIMONI HISTÒRIC DE CIUTADELLA

Titular: José López Bosch (PSM) (regidor d'Urbanisme)
Suplent: Maria Gràcia Mercadal Marquès
•

COMISSIÓ PER A L'AVALUACIÓ DE L'ORDENANÇA I ALTRES ASPECTES DE
LES FESTES DE SANT JOAN

Titular: Sra. Noemí Camps Villalonga
Suplent: Maria Alexandra Moll Taltavull
SEGON: Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 09/06/2017»
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2.11. Resolució d’Alcaldia número 000060 de 2017 d’aprovar els canvis en la
composició dels membres del Grup Municipal Popular (PP) en diferents órgans,
comissions o ens d’àmbit local (exp. 2015/006554)
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000060 DE 2017
Atès que el senyor Adolfo Vilafranca Florit, en el Ple ordinari de dia 18 de maig de 2017, va
prendre possessió del càrrec de regidor del Grup Municipal Popular (PP) a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, en substitució, per renúncia, de la senyora Nuria Torrent Pallicer, i
amb la renúncia anticipada prèvia de la senyora Emma López Sans;
Vist els escrits del portaveu del Grup Municipal Popular (PP), el senyor Juan David Benejam
Escanellas, amb registres d'entrada telemàtics 008849 i 008850, de 25 de maig de 2017, i
l'escrit amb registre d'entrada 009822 de 12 de juny de 2017, en què, arran de la renúncia
produïda, comunica les persones titulars i suplents del seu partit a les diferents comissions
informatives i proposa la designació en representació d'aquest grup a diferents òrgans o ens
d'àmbit local;
Atès que, aquesta alcaldia, mitjançant la resolució número 51, de 26 de maig de 2017, va
aprovar la modificació de la composició de les diferents comissions informatives del Grup
Municipal Popular (PP);
Atès que resten pendents de resoldre els nomenaments a diferents òrgans, comissions o
ens;
Atès que l'aprovació d'aquests nomenaments correspon a l'Alcaldia;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar els canvis, ressaltats en negreta, en la composició dels membres del Grup
Municipal Popular (PP), a proposta del seu portaveu, en diferents òrgans, comissions o ens
d'àmbit local, després de la presa de possessió del senyor Adolfo Vilafranca Florit, que
quedarà tal com es detalla a continuació:
ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
•

CONSELL DE CIUTAT

Titular: Sra. María Asunción Pons Fullana
Suplent: Sra. Raquel Pericás Negrete
•

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI

Titular: Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplent: Maria Asunción Pons Fullana
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• MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE PERSONAL LABORAL
Titular: Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplent: Maria Asunción Pons Fullana
• MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL
Titular: Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplent: Maria Asunción Pons Fullana
ÀREA DE TERRITORI I ENTORN
COMISSIÓ D'ANÀLISI, ESTUDI I VALORACIÓ DE LES POSSIBLES
MODIFICACIONS, ACTUALITZACIONS I DELS REFOSOS DE LES NORMATIVES
URBANÍSTIQUES ACTUALS EXISTENTS I QUE AFECTEN ELS PRINCIPALS
INSTRUMENTS URBANÍSTICS MUNICIPALS, ESSENT AQUESTS EL PGOU I EL
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC I ARTÍSTIC DE
CIUTADELLA

•

Titulars: Sr. Juan David Benejam Escanellas i Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplents: Maria Asunción Pons Fullana i Sr. Juan Carrasco Domingo
ÀREA SOCIOEDUCATIVA
CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HOSPITAL

•

Titulars: Sra. María Asunción Pons Fullana i Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplents: Sr. Juan David Benejam Escanellas i Sr. Juan Carrasco Domingo
CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES INFANTILS

•

Titular: Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplent: Sr. Juan Carrasco Domingo
ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA

•

Titular: Sra. María Asunción Pons Fullana
Suplent: Sra. Raquel Pericás Negrete
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

•

Titular: Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplent: Sr. Juan Carrasco Domingo
•

CONSELL MUNICIPAL D'ACCIÓ SOCIAL

Titulars: Sra. Raquel Pericás Negrete i Sra. María Asunción Pons Fullana
Suplents: Sr. Juan David Benejam Escanellas i Sr. Diego Pons Pons
•

COMISSIÓ MUNICIPAL D'ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS
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Titular: Sra. María Asunción Pons Fullana
Suplent: Sra. Raquel Pericás Negrete
•

COMISSIÓ DE VEÏNS

Titular: Sr. Juan Carrasco Domingo
Suplent: Sra. Raquel Pericás Negrete
ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
•

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

Titulars: Sr. Juan David Benejam Escanellas i Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplents: Sr. Juan Carrasco Domingo i Sr. Diego Pons Pons
•

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PATRIMONI HISTÒRIC DE CIUTADELLA

Titular: Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplent: Sr. Adolfo Vilafranca Florit
•

COMISSIÓ MUNICIPAL D'ARTS PLÀSTIQUES

Titular: Sra. Raquel Pericás Negrete
Suplent: Sr. Juan David Benejam Escanellas
•

COMISSIÓ PER A L'AVALUACIÓ DE L'ORDENANÇA I ALTRES ASPECTES DE
LES FESTES DE SANT JOAN

Titulars: Sr. Juan David Benejam Escanellas i Sra. María Asunción Pons Fullana
Suplents: Sra. Raquel Pericás Negrete i Sr. Diego Pons Pons
SEGON: Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 14/06/2017»
Els presents acorden de restar-ne assabentats.
3. Proposta d'aprovar la rectificació de l'inventari consolidat de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca; i d'aprovar l'inventari classificat comptablement (exp.
2017/005653) (https://vimeo.com/227693965#t=07m00s)
Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària
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de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 31 de maig de 2017, signada
digitalment el dia 1 de juny de 2017, que va ser dictaminada, en sessió ordinària celebrada el
dia 1 de juny de 2017, a la Comissió d’Organització i Seguretat —amb la votació prèvia de la
seva inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat— amb 3 vots a favor
(PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que, copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació de l'inventari municipal el 31-12-16.
Atès que l’empresa SILME SA ha lliurat els treballs relatius a la situació real de l’inventari
municipal el 31-12-16, es proposa que el Ple de l’Ajuntament acordi el següent:
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la rectificació de l’inventari consolidat de l’Ajuntament reflectit en el resum
següent:
RESUM PER EPÍGRAFS
1. Immobles

AJUNTAMENTS

PMEI

PMH

72.858.723,37€ 435.716,28€

CONSOLIDAT

123.375,76€ 73.417.815,41€

2. Drets reals

0'00€

0'00€

0'00€

0'00€

3. Mobles històrics/artístics

0'00€

0'00€

0'00€

0'00€

23.820,26€

0'00€

0'00€

23.820,26€

921.107,61€

0'00€

66.794,97€

987.902,58€

0'00€

0'00€

0'00€

0'00€

5.937.197,84€ 166.093,27€ 1.380.453,69€

7.483.744,80€

4. Valors mobiliaris
5. Vehicles
6. Semovents
7. Altres béns mobles
8. Béns i drets revertibles

0'00€

0'00€

0'00€

0'00€

79.740.849,08€ 601.809,55€ 1.570.624,42€ 81.913.283,05€
SEGON: Aprovar l’inventari classificat comptablement segons el resum següent:
VALOR
Ajuntament
Patronat Hospital
Patronat E. Infantils

AMORTITZACIÓ

VALOR ACTUAL

79.740.849,08€

1.300.713,98€

52.584.080,16€

1.570.624,42€

52.840,10€

137.844,48€

601.809,55€

15.408,08€

281.895,00

TERCER: Trametre còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzada per la secretària i amb el
vistiplau de l’alcaldessa presidenta, a la Delegació del Govern a la CAIB.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà».
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Intervé el senyor López Bosch, que dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més
intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per dotze (12) vots a favor (5 PSM MxM, 4
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD
BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA,
la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM
BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i vuit
(8) abstencions de vots (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, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor
Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO.
4. Proposta d'anul·lar rebuts d'exercicis anteriors a l'exercici corrent perquè les
liquidacions són incorrectes (descàrrecs 2/2017 i 4/2017), i aprovar nous rebuts en
substitució dels que s'anul·len (càrrecs 64/2017 i 65/2017), (exp. 2017/004402)
(https://vimeo.com/227693965#t=08m31s)
Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària
de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 4 de maig de 2017, signada
digitalment dia 5 de maig de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa
d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 1 de juny de 2017, amb 3 vots a favor
(PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que copiada, diu:
«ASSUMPTE: Revisió de la proposta dels descàrrecs 2/2017 i 4/2017 del Servei de
Recaptació, d'anul·lació de liquidacions.
INFORME: Vistes les propostes de descàrrec 2/2017 i 4/2017 de liquidacions per diversos
conceptes presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE
TRIBUTOS LOCALES SL, per imports respectius de 157.445,64 € i 111.905,61 €, basant-se
en els motius que consten en els informes del Departament de Rendes que acompanyen les
liquidacions;
Vist que totes les liquidacions de la proposta pertanyen a exercicis anteriors a l’exercici
corrent de 2017 i, per tant, la proposta d’anul·lar-les s’ha de dur a Ple;
Atès que una part d’aquestes liquidacions que no han prescrit s'ha pogut refer i confeccionar
de nou i, per tant, correspon també aprovar les noves liquidacions en substitució de les que
s’han d’anul·lar i descarregar, el funcionari que subscriu, amb la prèvia fiscalització
econòmica financera que correspongui per part d’Intervenció, emet la següent
PROPOSTA TÈCNICA:
a) Anul·lar, per acord del Ple, per correspondre a exercicis anteriors a l’exercici corrent, les
relacions adjuntes de rebuts, que comprenen les propostes de descàrrec 2/2017 i 4/2017, i
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que comencen i acaben per les persones que figuren en les llistes esmentades, per imports
respectius de 157.445,64 € i 111.905,61 €, per ser les LIQUIDACIONS INCORRECTES, i, per
tant, els rebuts, incobrables, tal com estan confeccionats.
b) Aprovar, en substitució dels rebuts que s'anul·len, els annexos en la relació, pels imports,
conceptes i exercicis expressats en les relacions detallades:
Descàrrec

Import
anul·lat

Imports noves
liquidacions

Càrrec comptable de les noves
liquidacions

2/2017
4/2017

157.445,64
111.905,61

113.994,42
20.244,43

64/2017
65/2017

c) Aprovar el càrrec de les noves liquidacions a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
d) Compensar el cànon de sanejament (dels rebuts d’aigua) i el recàrrec del Consell Insular
(dels rebuts d’IAE) que es descarreguen i que estiguin formalitzats amb les administracions
corresponents (Conselleria d’Hisenda i Consell Insular), amb el qual s’aproven.
e) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL SL.
No obstant, el Ple Municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà».
Intervé el senyor López Bosch, que dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més
intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per dotze (12) vots a favor (5 PSM MxM, 4
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD
BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA,
la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM
BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i vuit
(8) abstencions de vots (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, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor
Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO.
5. Proposta d'aprovar inicialment el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de
Protecció
Civil
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2017/005502)
(https://vimeo.com/227693965#t=10m45s).
Es dóna compte d’una proposta d’Alcaldia, de dia 29 de maig de 2017, signada digitalment el
mateix dia, d'aprovació inicial del Reglament esmenat a la present sessió en els punts
12,20,27,31,44,46,i 54 (es posa de manifest que, encara que a la gravació el Sr. Baradad
indica canvis a l'article 15 del Reglament, arran d'aportacions del Grup Municipal Popular,
l'article correcte i al que fa referència és el 54), en el sentit de recollir-hi les aportacions, i que
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va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària
de dia 1 de juny de 2017, amb 3 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), que, copiada, diu:
«ASSUMPTE: REGLAMENT DE L’AGRUPACIÓ
PROTECCIÓ CIVIL DE CIUTADELLA DE MENORCA

LOCAL

DE

VOLUNTARIS

DE

Atès que El Ple de l'Ajuntament, en sessió de dia 9-01-2003, va aprovar la creació i
constitució de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella de Menorca,
així com també EN va aprovar inicialment el Reglament;
Atès que, des de llavors, aquesta agrupació duu a terme una important feina per a la
col·lectivitat, dona suport de forma voluntària i desinteressada a la prevenció de situacions
d'emergència, i duu a terme controls de serveis de Protecció Civil, entre d'altres, sempre amb
benefici de l'interès general;
Vist que la Llei 2/98 de 13 de març, del Govern de les Illes Balears, sobre ordenació
d'emergències a les Illes, estableix que les agrupacions podran tenir uns reglaments que
regulin els drets i deures dels voluntaris, la seva organització, les seves tasques generals,
així com un règim de funcionament:
Atès que s'ha redactat una proposta de reglament, de la qual se n'ha informat l'Agrupació; i
vist l'informe jurídic emès en data del 29-05-17;
Per tot l'exposat, la regidora que subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció
Civil de Ciutadella de Menorca, tal com s'ha esmenat i consta a l'expedient.
SEGON. Sotmetre aquest acord al tràmit d'informació pública, per tal que durant el termini de
trenta dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOIB, es puguin
presentar al·legacions per part de qualsevol ciutadà.
TERCER. Concedir audiència a l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de
Ciutadella de Menorca i comunicar aquest acord a l'Institut Balear de la Dona per tal que
n’emeti l’informe corresponent».
Es posa de manifest que, encara que a la gravació el Sr. Baradad indica canvis a l'article 15
del Reglament, arran d'aportacions del Grup Municipal Popular, l'article correcte i al qual fa
referència és el 54.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=13m35s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=16m35s)
Intervé el Sr. Barada Baldomà (https://vimeo.com/227693965#t=17m22s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=21m41s)
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Intervé el Sr. Baradad Baldomà (https://vimeo.com/227693965#t=23m26s)
Acord
Se sotmet la proposta esmenada a votació, que s’APROVA per unanimitat (20 vots).
6.
Proposta
d'adhesió
al
Pacte
(https://vimeo.com/227693965#t=25m26s)

de

Milà

(exp.

2017/005333)

Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i Convivència
de l’Àrea Socioeducativa, de dia 26 de maig de 2017, signada digitalment dia 30 de maig de
2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària
de dia 2 de juny de 2017, amb els vots a favor del PSM (2) i del PSOE (1); i les reserves de
vot del PP (2) i d’UPCM (1), que, copiada, diu:
«ASSUMPTE: ADHESIÓ AL PACTE DE MILÀ
Tenint en compte que l’alimentació és un aspecte vital per la salut i el benestar dels ciutadans
i contribueix de manera directa al desenvolupament de l’agricultura de l’illa de Menorca, amb
un impacte directe als cicles d’energia i d’aigua, als residus i a la preservació del territori;
Atès que el passat 15 d’octubre de 2015, dins el marc de l’Expo 2015, que portava com a títol
principal «Alimentar el planeta, energia per la vida», es va signar a la ciutat de Milà el Pacte
de política alimentària urbana de Milà per tal de treballar pels sistemes alimentaris
sostenibles;
Atès que la FAO va definir com a sistemes alimentaris sostenibles «els sistemes alimentaris
que tenen conseqüències limitades sobre el medi ambient, que contribueixen a la seguretat
alimentària i nutricional, i provoquen una vida sana de les generacions presents i futures; els
sistemes alimentaris sostenibles contribueixen a protegir i a respectar la biodiversitat i els
ecosistemes, són acceptats culturalment, són econòmicament equitatius i accessibles,
assequibles, nutricionalment segurs i sans, i permeten optimitzar els recursos naturals i
humans”;
Per tant, les polítiques alimentàries que poden dur a terme diferents entitats públiques tenen
una influència directa i transversal en altres polítiques públiques, com les de benestar social,
educació, salut, economia, agricultura i medi ambient, entre altres, i viceversa, per la qual
cosa cal avançar en una visió conjunta on s’actuï de forma coordinada i sinèrgica;
Hem de destacar que Menorca, com a reserva de biosfera, ha apostat per avançar de forma
decidida cap a la sostenibilitat en tots els sentits;
En considerar també que la política alimentària sostenible pot ser un ajuda fonamental per
garantir la supervivència i la dignificació en valoritzar l’agricultura menorquina;
En destacar que, a Menorca, la societat civil, reunida a Mongofre el 13 de juny de 2015, ja va
signar la declaració «Gastronomia i producte de Menorca», amb objectius similars al Pacte
de Milà i en el qual s’instaven els poders públics a adherir-s’hi i a actuar de forma
consensuada i amb una visió estratègica en la seva acció política i de gestió;
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A més a més, el passat 8 d’octubre de 2016, dins el marc de l’aniversari de la declaració de
Menorca com a reserva de biosfera, es va dur a terme un taller amb totes les entitats
implicades en el sector per revisar el pacte de Mongofre, en el qual es va recomanar
l’adhesió, com a illa sencera, al Pacte de Milà, per coherència amb la realitat insular;
En saber que l’Ajuntament de Ciutadella ja actua en alguns casos promovent la coherència
entre les polítiques i els programes municipals i que, per tal d’adherir-se al Pacte de Milà,
seguirà les següents línies estratègiques:
· Promoure dietes saludables als menjadors escolars i altres entitats públiques municipals.
· Lluitar contra les malalties associades a una mala alimentació.
· Compra pública (difusió).
· Assegurar l’accés a una alimentació saludable a la població més vulnerable.
· Donar suport a activitats d’economia social i solidària.
·Donar suport a xarxes de la societat civil, com horts comunitaris, menjadors comunitaris,
menjadors socials...
· Promoure la producció alimentària sostenible al municipi.
· Treballar per a reduir el malbaratament d’aliments;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Que l’Ajuntament de Ciutadella reculli les recomanacions emanades del Compromís
de Mongofre per treballar per una alimentació saludable, i que contribueixi al benestar social i
a la generació de sostenibilitat.
Segon. Que l'Ajuntament de Ciutadella s'adhereixi al Pacte de Milà.
Tercer. Que l’Ajuntament de Ciutadella elabori una estratègia d’acció que fomenti la
col·laboració entre les diferents entitats públiques i privades implicades en política
alimentària, que propiciï la participació, promogui una alimentació saludable, que doni suport
al sector primari de Menorca i contribueixi a la sostenibilitat local i global de l’illa.»
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227693965#t=29m32s)
Intervé la Sra. Benejam Bagur (https://vimeo.com/227693965#t=31m05s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per unanimitat (20 vots).
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227693965#t=31m30s)
7. Proposta de dotació de recursos necessaris per atendre la diversitat de tots els
centres educatius (exp. 2017/005161) (https://vimeo.com/227693965#t=31m35s)
Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i Convivència
de l’Àrea Socioeducativa que s'esmena en la present sessió per la regidora que en dóna
compte, en el sentit d'eliminar del tercer paràgraf la frase: «Atès que el Consell Escolar
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Municipal per unanimitat»; i del punt 4 la frase que diu: «que es facin les correccions
pertinents a les instruccions donades als centres per al curs 2016-2017 i», de dia 25 de maig
de 2017, signada digitalment dia 26 de maig de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 2 de juny de 2017, amb els vots a
favor del PSM (2) i del PSOE (1); i les reserves de vot del PP (2) i d’UPCM (1), que, copiada,
diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA DE DOTACIÓ DE RECURSOS NECESSARIS PER ATENDRE LA
DIVERSITAT DE TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS
Atès que, des del Consell Escolar Municipal, els centres educatius han exposat en diferents
ocasions les dificultats que tenen per atendre l’alumnat d’atenció a la diversitat per la manca
de personal especialitzat que pugui cobrir les necessitats de l’escola, en funció de les ràtios,
els diagnòstics i les necessitats reals de cada fillet i filleta;
Atès que els centres educatius, en reiterades ocasions, han elevat a la Conselleria
d’Educació del Govern Balear peticions directes perquè l’administració balear resolgui i doti
adequadament les plantilles dels centres, amb els professionals que es requereixen per a
cobrir les necessitats de l’alumnat amb més dificultats;
Atès que el Govern Balear no ha donat suficient resposta a les peticions presentades pels
centres educatius de Ciutadella, va consensuar que aquest fos un objectiu a treballar dins el
curs 2016-2017;
Atès que s’ha elaborat una proposta conjunta durant el present curs, amb la participació
activa de tots els centres educatius, representants sindicals, representants de pares i mares,
equips especialitzats i la resta de membres del CEM, que recull les necessitats de l’alumnat
d’atenció a la diversitat, les aules UECCO i les dificultats que tenen els centres per poder fer
front a una atenció de màxima qualitat;
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella, com a Ciutat Educadora i Ciutat Amiga de la Infància,
aposta per una ciutat que iguali en oportunitats de formació i el desenvolupament personal,
independentment de les característiques individuals;
Atès que tot l’alumnat del nostre municipi mereix, per tant, que els centres educatius els
puguin oferir la màxima qualitat educativa i l’acompanyament en el seu creixement;
Atès el CEM proposa que aquesta petició, per elevar a la Conselleria d’Educació del Govern
Balear, sigui aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Ciutadella;
Vist l'informe emès per part de la tècnica del Servei d'Educació, en data del 24-05-17;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar per Ple els acords especificats a l’escrit presentat pel Consell Escolar Municipal, per
elevar a la Conselleria d’Educació, que són els següents:
1. Que la Conselleria d'Educació faci la dotació de recursos necessaris per a atendre la
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diversitat de tots els centres, tenint en compte els diferents diagnòstics i les seves
característiques, i no a partir d’un paràmetre numèric que no reflecteix la realitat.
2. Que els criteris de dotació de recursos a les UEECO permetin una vertadera educació
inclusiva, que suposa acompanyament constant de l'alumnat, per tal que pugui participar en
activitats de grups ordinaris.
3. Que la Conselleria vetlli per tal que els recursos que corresponen a les necessitats de
cada centre arribin a principi de curs, fruit d’una planificació i una previsió adequades.
4. Que la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears compleixi amb les ràtios
que fixen l'RD 132/2010 i l'Ordre del 18 de setembre de 1990 com a criteri orientatiu i, per
tant, que s'apliquin el proper curs 2017-2018.
5. Que es facin les actuacions oportunes per tal que la plantilla de les ATE passi a ser
personal propi de la Conselleria d'Educació i/o se'n revisin les condicions laborals i
contractuals, i s'adeqüin a les necessitats reals dels centres educatius de Menorca, i en
particular de Ciutadella. l que s'ofereixi i es garanteixi la formació específica per als ATE que
han d'atendre l'alumnat de les aules UEECO.»
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227693965#t=35m22s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=36m10s)
Intervé la Sra. Benejam Bagur (https://vimeo.com/227693965#t=36m39s)
Acord
Se sotmet la proposta esmenada a votació, que s’APROVA per unanimitat (20 vots).
8. Proposta d'aprovar inicialment el Reglament municipal del Servei de Menjar a
Domicili (exp. 2017/003363) (https://vimeo.com/227693965#t=37m13s)
Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social de l’Àrea
Socioeducativa, de dia 7 d’abril de 2017, signada digitalment el dia 12 de maig de 2017, que
va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 2 de
juny de 2017, amb els vots a favor del PSM (2) i del PSOE (1); i les reserves de vot del PP
(2) i d’UPCM (1), que, copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació del Reglament municipal del Servei de Menjar a Domicili de
Ciutadella de Menorca.
Atès que des del Servei d’Atenció Social es va informar de la necessitat de fer un nou
reglament municipal de la prestació de menjar a domicili, ja que en els darrers anys s’han
produït canvis importants quant a la forma de cobrir aquesta prestació bàsica;
Atès que la redacció d’aquest nou reglament ha d’anar d’acord amb la prestació que s’ofereix
actualment al municipi i s’ha d’ajustar als canvis socials i demogràfics, i donar especial
èmfasi a l’augment de la població gran, als col·lectius que presenten dificultats econòmiques i
a les persones que es troben en situacions d’exclusió social, canvis produïts d’ençà de
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l'aprovació del primer reglament, encara ara vigent i que data de l’any 2004 (publicació BOIB
número 171 de 2 de desembre de 2004);
Atès que el Servei de Menjar a Domicili és un servei que ofereix l’Ajuntament de Ciutadella a
través del servei d’atenció social bàsica, per tal que les persones que, per motius diversos,
presenten una limitació en aquest sentit i puguin veure coberta la necessitat bàsica de rebre
una alimentació adequada, en tractar-se, en definitiva, d’un suport domèstic de caràcter
assistencial dirigit a millorar les condicions de vida de les persones beneficiàries en el seu
entorn, cosa que contribueix a retardar processos d’institucionalització innecessaris i al
benestar de menors dins les famílies en situacions d’especial necessitat;
Atès, així mateix, que s’ha fet constar diligència d’arxiu de l’expedient 2016/3691, de Serveis
Socials, atès que es fa necessària l’aprovació d’un nou reglament, amb la incorporació de les
dades imprescindibles per a l’efectivitat d'aquest;
Vist l’informe tècnic de Serveis Socials, emès en data del 6 d’abril de 2017, per part de la
directora de Serveis Socials, en sentit favorable;
Per tot l’exposat, qui subscriu,
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament municipal del Servei de Menjar a Domicili, tal com
consta a l’expedient.
SEGON. Publicar l’acord d’aprovació inicial d’aquest reglament 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.
TERCER. Concedir audiència a les associacions veïnals i/o entitats que tenguin relació
directa amb l’objecte de la disposició. També se n’informarà l’Institut Balear de la Dona
perquè emeti l'informe pertinent.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227693965#t=38m40s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=44m35s)
Intervé la Sra. Mercadal Marqués (https://vimeo.com/227693965#t=46m31s)
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227693965#t=47m33s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227693965#t=47m50s)
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227693965#t=48m15s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227693965#t=48m28s)
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227693965#t=48m40s)
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Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227693965#t=49m00s)
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227693965#t=49m18s)
Intervé la Sra. Mercadal Marqués (https://vimeo.com/227693965#t=49m34s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per catorze (14) vots a favor (5 PSM MxM,
4 PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el
senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol
BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, 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 Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i sis
(6) vots d’abstenció (PP): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO.
9. Proposta d'aprovar el text refós de la modificació puntual del PGOU de Ciutadella
relativa a l'ampliació d'usos del sistema general d'equipament públic de Santa Rita, el
qual compleix les prescripcions imposades en virtut de l'acord del Ple del Consell
Insular de Menorca de data del 28 de setembre de 2009 (exp. 2017/005441).
(https://vimeo.com/227693965#t=50m05s)
Lectura punt 9
(https://vimeo.com/227693965#t=52m50s)
Lectura punt 10
Es fa el debat conjunt dels punts 9è i 10è de l’ordre del dia.
Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de
l’Àrea de Territori i Entorn, de dia 30 de maig de 2017, signada digitalment el mateix dia, que
va ser dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia
2 de juny de 2017, amb el vot favorable dels representants del PSM (1), PSOE (1), GxC (1) i
UPCM (1); i la reserva de vot dels representants del PP (2), que, copiada, diu:
«Atès que en data de l’1-12-2006 s’emet informe jurídic favorable a l’aprovació inicial de la
modificació puntual del PGOU de Ciutadella i del Pla especial de Santa Rita relativa a
l’ampliació d’usos;
Atès que en data del 14-12-2006 el Ple de l’Ajuntament acorda l’aprovació inicial de la
modificació puntual del PGOU de Ciutadella i del Pla especial de Santa Rita relativa a
l’ampliació d’usos;
Atès que en data del 28-12-2006 es publica al diari Ultima Hora el corresponent edicte
d'informació pública;
Atès que en data del 6-01-2007 es publica al BOIB l’acord d’aprovació inicial de la “Modificació puntual del PGOU i del Pla especial de Santa Rita, relatiu a l’ampliació d’usos admesos
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en l’àmbit dels dos instruments de planejament”:
Atès que en data del 12-04-2007, mitjançant la resolució número 2007/114 el Departament
d’Ordenació del Territori del CIM emet el corresponent informe de sostenibilitat ambiental,
resolent que el procediment que s’ha de seguir és el de, en primer lloc modificar el PGOU, i,
un cop aprovada definitivament aquesta modificació, procedir a la modificació del Pla
especial de Santa Rita;
Atès que en data del 2-07-2008 la CBMA acorda la no-necessitat de subjecció a avaluació
ambiental estratègica de la modificació puntual del PGOU i la modificació del PE per
l’ampliació d’usos de l’equipament públic de Santa Rita;
Atès que en data de l’11-02-2009 s’emet informe tècnic i jurídic favorable per sotmetre a
informació publica el nou document per a la modificació puntual del PGOU, relativa a
l’ampliació d’usos del sistema general d’equipament públic de Santa Rita;
Atès que en data del 12.02.2009 el Ple de l’Ajuntament resol sotmetre a informació pública el
nou document per a la modificació puntual del PGOU relativa a l’ampliació d’usos del sistema
general d’equipament públic de Santa Rita;
Atès que en data del 24-02-2009 es publica al diari Ultima Hora el corresponent edicte
d'informació pública;
Atès que en data del 7-03-2009 es publica al BOIB número 34 l’acord de sotmetre a
informació publica el nou document de la “Modificació puntual del PGOU del sistema general
d’equipament públic de Santa Rita relativa a l’ampliació d’usos”;
Atès que en
provisional;

data del 8-04-2009 s’emet Informe tècnic i jurídic previ a la aprovació

Atès que en data del 8-04-2009 el Ple de l’Ajuntament acorda l’aprovació provisional de la
modificació puntual del PGOU del sistema general d’equipament públic de Santa Rita,
relativa a l’ampliació d’usos;
Atès que, en data del 15-05-2009, l’Ajuntament de Ciutadella remet al CIM (registre d’entrada
número 8391) l’expedient del títol, per a la seva aprovació definitiva;
Atès que, en data 28 de setembre de 2009, el Ple del CIM, en sessió extraordinària, va
acordar:
«Aprovar definitivament la modificació del Pla general d’ordenació urbana de
Ciutadella, el sistema general d’equipament públic de Santa Rita, amb les
prescripcions següents:
PRIMER. El document ha de quedar estructurat segons l’índex següent:
- Memòria
1. Antecedents, objecte i justificació
2. Règim legal
3. Àmbit
4. Descripció de la modificació de la normativa i planimetria
- Estudi econòmic i financer i programa d’actuació
- Normativa: nova redacció de l’articulat
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- Plànols
. Plànol 38 actual. “Sòl urbanitzable“. Full EF-09/16
. Plànol 38 modificat. “Sòl urbanitzable“. Full EF-09/16
SEGON. S’han de treure de l’apartat "Normativa" totes les descripcions de les
modificacions que es fan a l’articulat vigent i traslladar-les a l’apartat corresponent
de la memòria.
TERCER. S’ha d’incorporar a la documentació gràfica el plànol núm 38 modificat
“Sòl urbanitzable“. Full EF-09/16, el qual assenyalarà els usos admesos a l’àmbit
objecte de la modificació i que són el sanitari i assistencial, el docent,
l’administratiu i el cultural.
QUART. S’ha d’incorporar un nou article 3 en la normativa del Sistema General
Públic a Santa Rita, que digui així:
Article 3. S’ha de conservar l’era catalogada amb el codi CIU/B-E371 en el seu lloc
original, i d’acord amb els criteris bàsics i d’actuació establerts per la fitxa de
catalogació.»
Ateses les consideracions tècniques i jurídiques que hi ha a l’informe de dia 29-05-2017,
següents:
“II. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I JURÍDIQUES
Àmbit de la modificació puntual:
Aquesta modificació puntual de planejament afecta la totalitat de l’àmbit qualificat
com a Sistema general d’equipament públic de Santa Rita de 37.928,224 m².
Objecte:
El document que s’informa, redactat pels serveis tècnics i jurídics i municipals en
data del maig de 2017, té per objecte complir les prescripcions imposades en virtut
de l’acord del CIM de data del 28 de setembre de 2009.
Així doncs, es redacta un text refós on es realitza el següent:
1. Per tal de complir la prescripció assenyalada en el punt primer de l’acord, es
modifica l’estructura del document que fou aprovat definitivament en data del 28-92009. El nou document constarà d’una memòria justificativa (amb els seus apartats
corresponents), d’un estudi econòmic i financer, d’un apartat normatiu i d’una
planimetria informativa i d’ordenació.
Amb relació a la redacció del nou document, cal dir que l’únic que es fa és
reestructurar-lo amb el contingut que es va aprovar definitivament, ja que no era
objecte de prescripció incorporar cap més canvi que els establerts en la resta de
punts del mateix acord.
2. Per tal de complir el punt segon de l’acord esmentat, s’eliminen de la normativa
totes les explicacions de les modificacions realitzades i es traslladen al nou apartat
incorporat a la memòria i denominat "4. Descripció de la modificació de la
normativa i planimetria".
3. Per tal de complir el punt tercer de l’acord del CIM, s’incorpora a la modificació
el Full EF-09/16, on s’assenyalen els usos admesos en l’àmbit objecte de
modificació.
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4. Per tal de complir el punt quart de l’acord del CIM, s’incorpora un nou article 3
en la normativa del sistema general públic de l’equipament sanitari assistencial de
Santa Rita amb el tenor literal següent:
"Article 3. S’ha de conservar l’era catalogada amb el codi CIU/B-E371
en el seu lloc original, i d’acord amb els criteris bàsics i d’actuació
establerts per la fitxa de catalogació."
Procediment:
La modificació puntual del Pla general d’ordenació Urbana relativa a l’ampliació
d’usos del sistema general d’equipament públic de Santa Rita es va tramitar pel
procediment establert al text refós de la Llei del sòl de 1976 i el seu reglament.
Aquest document de modificació puntual, en data del 15 de maig de 2009, es va
remetre al CIM per a la seva aprovació definitiva.
Un cop emesos els informes corresponents, el Ple del CIM, en sessió
extraordinària de dia 28 de setembre de 2009, va acordar aprovar definitivament la
modificació del PGOU de Ciutadella de Menorca relativa a l’ampliació d’usos del
sistema general d’equipament públic de Santa Rita, amb una sèrie de
prescripcions.
En data del 10 de novembre de 2009, amb registre número 19210, va entrar a les
dependències municipals escrit del CIM en el qual es notifica que es tramet una
còpia diligenciada del document aprovat definitivament amb prescripcions i
es recorda la necessitat que, per part de l’Ajuntament, s’aprovi el
corresponent text de complementació de prescripcions, el qual haurà de ser
remès al Consell Insular per tal dur-ne a terme l’aprovació i procedir a la
publicació del text normatiu al BOIB.
D’aquesta manera, la redacció del text refós d'aquesta modificació del PGOU i la
seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament i del Consell Insular permetrà que es pugui
procedir a la publicació de la normativa modificada, encara pendent, que és
requisit indispensable per a l'entrada en vigor dels canvis urbanístics.”
PROPÒS:
Primer. Aprovar el text refós de la modificació puntual del PGOU de Ciutadella relativa a
l’ampliació d’usos del sistema general d’equipament públic de Santa Rita, el qual compleix
les prescripcions imposades en virtut de l’acord del Ple del CIM de data del 28 de setembre
de 2009, redactat pels serveis tècnics i jurídics municipals el 26 de maig de 2017.
Segon. Trametre el text refós al departament d’Ordenació Territorial i Turística del CIM per tal
que aprovi la complementació de prescripcions i es pugui procedir a la publicació del text
normatiu al BOIB."
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=53m07s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=53m25s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227693965#t=54m55s)
Votació del punt 9 (https://vimeo.com/227693965#t=54m55s)
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per unanimitat (20 vots).
10. Proposta d'aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla especial de Santa
Rita relativa a l'ampliació d'usos del sistema general d'equipament públic de Santa
Rita, el qual compleix les prescripcions imposades en virtut de l'acord del Ple del
Consell Insular de Menorca de data del 28 de setembre de 2009 (exp. 2017/005442).
(https://vimeo.com/227693965#t=52m50s)
Es fa el debat conjunt dels punts 9è i 10è de l’ordre del dia.
Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de
l’Àrea de Territori i Entorn, de dia 30 de maig de 2017, signada digitalment el mateix dia, que
va ser dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia
2 de juny de 2017, amb el vot favorable dels representants del PSM (1), PSOE (1), GxC (1) i
UPCM (1); i la reserva de vot dels representants del PP (2), que, copiada, diu:
«Atès que, en data de l’1-12-2006, s’emet informe jurídic favorable a l’aprovació inicial de la
modificació puntual del PGOU de Ciutadella i del Pla especial de Santa Rita relativa a
l’ampliació d’usos;
Atès que, en data del 14-12-2006, el Ple de l’Ajuntament acorda l’aprovació inicial de la
modificació puntual del PGOU de Ciutadella i del Pla especial de Santa Rita, relativa a
l’ampliació d’usos;
Atès que, en data del 28-12-2006, se’n publica al diari Última Hora un EDICTE;
Atès que, en data del 6-01-2007, es publica al BOIB número 4 (número 46) l’acord
d’aprovació inicial de la “Modificació puntual del PGOU i del Pla especial de Santa Rita,
relatiu a l’ampliació d’usos admesos en l’àmbit dels dos instruments de planejament”;
Atès que, en data del 12-04-2007, mitjançant la Resolució número 2007/114, el Departament
d’Ordenació del Territori del CIM emet el corresponent informe de sostenibilitat ambiental i
resol que el procediment que s’ha de seguir és el de, en primer lloc, modificar el PGOU i, un
cop aprovada definitivament aquesta modificació, procedir a la modificació del Pla especial
de Santa Rita;
Atès que, en data del 2-07-2008, la CBMA acorda la no-necessitat de subjecció a avaluació
ambiental estratègica de la modificació puntual del PGOU i la modificació del PE per a
l’ampliació d’usos de l’equipament públic de Santa Rita;
Atès que, en data de l’11-02-2009, s’emet informe tècnic i jurídic favorable per sotmetre a
informació publica el nou document per a la modificació puntual del Pla especial de Santa
Rita relativa a l’ampliació d’usos;
Atès que, en data del 12-02-2009, el Ple de l’Ajuntament resol sotmetre a informació pública
el nou document per a la modificació puntual del Pla especial de Santa Rita relativa a
l’ampliació d’usos;
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Atès que, en data del 24.02.2009, se’n publica al diari Última Hora un EDICTE;
Atès que, en data del 7-03-2009, es publica al BOIB número 34 (número 3637) l’acord de
sotmetre a informació pública el nou document de la “Modificació puntual del Pla especial de
Santa Rita relativa a l’ampliació d’usos”;
Atès que, en data del 8-04-2009, s’emet informe tècnic i jurídic de l’aprovació provisional;
Atès que, en data del 8-04-2009, el Ple de l’Ajuntament acorda l’aprovació provisional de la
modificació puntual del Pla especial de Santa Rita, relativa a l’ampliació d’usos;
Atès que, en data del 15-05-2009, l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca remet al CIM
(registre d’entrada número 8.392) l’expedient del títol, per a l’aprovació definitiva;
Atès que, en data 28 de setembre de 2009, el Ple del CIM, en sessió extraordinària, va acordar:
«Aprovar definitivament la modificació del Pla especial del sistema general
d’equipament públic de Santa Rita, amb les prescripcions següents:
PRIMER. El document ha de quedar estructurat segons l’índex següent:
- Memòria
1. Antecedents, objecte i justificació
2. Règim legal
3. Àmbit
4. Descripció de la modificació de la normativa del Pla especial i planimetria
•
Estudi econòmic i financer, i programa d’actuació
•
Normativa: nova redacció de l’articulat
•
Plànols informació:
. Plànol número 2 actual “Plànol número 38. Planta general de situació.”
. Plànol número 4 actual. “Plànol general d’ordenació del Pla especial"
- Plànols d’ordenació:
. Plànol número 2 modificat “Plànol número 38 .Planta general de situació”
. Plànol núm. 4 modificat. “Plànol general d’ordenació del Pla especial"
SEGON. S’han de treure de l’apartat "Normativa" totes les descripcions de les
modificacions que es fan a l’articulat del pla especial vigent i traslladar-les a
l’apartat corresponent de la Memòria.
TERCER. S’ha d’incorporar a la documentació gràfica el Plànol número 2 actual
“Plànol número 38. Planta general de situació”.
QUART. S’ha d’incorporar a la documentació gràfica el Plànol número 2 modificat
“Plànol número 38 Planta general de situació”, on es recullin els nous usos
admesos a l’àmbit del Pla especial de Santa Rita i que són el sanitari i assistencial,
l’administratiu, el docent i el cultural
CINQUÈ. S’ha de modificar la numeració dels plànols anomenats “Plànol general
d’ordenació del pla especial” perquè siguin concordats amb el document del pla
especial vigent, aprovat definitivament en data del 25-11-2002 i hauran de tenir el
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seu mateix grau de precisió.
SISÈ. Les determinacions gràfiques del document que es tramita han d’incorporar
l’era catalogada amb el CODI CIU/B-E371.
SETÈ. S’ha d’incorporar al document de “Modificació del Pla especial
d’equipament públic de Santa Rita, relativa a l’ampliació d’usos“ un nou article
relatiu a la protecció del patrimoni històric i que s’ha de redactar de la manera
següent :
"S’ha de conservar l’era catalogada amb el codi CIU/B-E371 en el seu lloc original,
i d’acord amb els criteris bàsics i d’actuació establerts per la fitxa de catalogació"
Ateses les consideracions tècniques i jurídiques que hi ha a l’informe de dia 30-05-2017, i
que són les següents:
“II. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I JURÍDIQUES
Àmbit de la modificació puntual:
Aquesta modificació puntual del pla especial afecta la totalitat de l’àmbit qualificat
com a Sistema general d’equipament públic de Santa Rita de 37.928,224 m².
Objecte:
El document que s’informa, redactat pels serveis tècnics i jurídics i municipals en
data del maig de 2017, té per objecte complir les prescripcions imposades en virtut
de l’acord del CIM de data del 28 de setembre de 2009.
Així doncs, es redacta un text refós on es realitza el següent:
1. Per tal de complir la prescripció assenyalada en el punt primer de l’acord, es
modifica l’estructura del document que fou aprovat definitivament en data del 28-92009. El nou document constarà d’una memòria justificativa (amb els seus apartats
corresponents), un estudi econòmic financer, un apartat normatiu i una planimetria
informativa i d’ordenació.
Amb relació a la redacció del nou document, cal dir que l’únic que es fa és
reestructurar-lo amb el contingut que es va aprovar definitivament, ja que no era
objecte de prescripció incorporar cap més canvi que els establerts en la resta de
punts del mateix acord.
2. Per tal de complir el punt segon de l’acord esmentat, s’eliminen de la normativa
totes les explicacions de les modificacions realitzades i es traslladen al nou apartat
incorporat a la memòria i denominat "4. Descripció de la modificació de la
normativa i planimetria".
3. Per tal de complir el punt tercer de l’acord, s’incorpora al document de
modificació puntual el plànol número 2 vigent denominat «Plànol número 38.
Planta general de situació”, el qual fou aprovat definitivament en data del 25-112002
4. Per tal de complir el punt quart de l’acord, s’incorpora a la modificació puntual
del Pla especial el plànol número 2 denominat «Plànol número 38. Planta general
de situació. Modificat”, en el qual s’incorporen els nous usos previstos a
l’equipament de Santa Rita i que són el sanitari i assistencial, l'administratiu, el
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docent i el cultural.
5. Per tal de complir el punt cinquè de l’acord es modifica la numeració dels
plànols que es van incorporar a la modificació puntual aprovada definitivament pel
CIM en data del 28 de setembre de 2009. Així tenim el següent:
- El plànol denominat "1. Actual. Plànol general d’ordenació del Pla especial"
passa a denominar-se "4. Actual. Plànol general d’ordenació del Pla especial".
Aquest plànol haurà de concordar amb l’aprovat definitivament pel CIM en data del
25-11-2002 i, en conseqüència, haurà de tenir el mateix grau de precisió
(reculades, amplada de vials, contingut de la llegenda, etc. )
- El plànol denominat "2. Proposta Plànol general d’ordenació del Pla especial"
passa a denominar-se "4. Modificat. Plànol general d’ordenació del Pla especial".
En aquest plànol, que tindrà el mateix grau de precisió que el vigent,
s’incorporaran els nous usos admesos. Així mateix, per tal de complir el punt sisè
de l’acord esmentat, es grafiarà també en aquest plànol l’era amb codi CIU/BE371, la qual és objecte de protecció.
6. Per tal de complir el punt setè de l’acord del Ple del Consell, en el capítol relatiu
a la gestió del pla s’incorpora un nou article -el número 19- relatiu a la protecció de
l’era, amb codi CIU/B-E371, per tal que es conservi, tant en el procés urbanitzador
com en l’edificatori, la seva situació actual.
Aquest article tindrà el següent tenor literal:
«Article 19. Protecció del patrimoni històric
S’ha de conservar l’era catalogada amb el codi CIU/B-E371 en el seu lloc original, i
d’acord amb els criteris bàsics i d’actuació establerts per la fitxa de catalogació.»
Procediment:
La modificació puntual del Pla especial de Santa Rita, relativa a l’ampliació d’usos
del sistema general d’equipament públic de Santa Rita, es va tramitar pel
procediment establert al text refós de la Llei del sòl de 1976 i el seu reglament.
Aquest document de modificació puntual, en data del 15 de maig de 2009, es va
remetre al CIM per a la seva aprovació definitiva.
Un cop emesos els corresponents informes, el Ple del CIM, en sessió
extraordinària de dia 28 de setembre de 2009, va acordar aprovar definitivament la
modificació puntual del PE de Santa Rita relativa a l’ampliació d’usos del sistema
general d’equipament públic de Santa Rita amb una sèrie de prescripcions.
En data del 10 de novembre de 2009, amb registre número 192102, va entrar a les
dependències municipals escrit del CIM en el qual es notifica que es tramet una
còpia diligenciada del document aprovat definitivament amb prescripcions i
es recorda la necessitat que, per part de l’Ajuntament, s’aprovi el
corresponent text de complementació de prescripcions, el qual haurà de ser
remès al Consell Insular per tal dur a terme la seva aprovació i procedir a la
publicació del text normatiu al BOIB.
D’aquesta manera, la redacció del text refós d'aquesta modificació de Pla especial
i la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament i del Consell Insular permetran que es
pugui procedir a la publicació de la normativa modificada, encara pendent, que és
requisit indispensable per a l'entrada en vigor dels canvis urbanístics.”
PROPÒS:
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Primer. Aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla especial de Santa Rita, relativa
a l’ampliació d’usos del sistema general d’equipament públic de Santa Rita, el qual dóna
compliment a les prescripcions imposades en virtut de l’acord del Ple del CIM de data del 28
de setembre de 2009, redactat pels serveis tècnics i jurídics municipals el 30 de maig de
2017.
Segon. Trametre el text refós al Departament d’Ordenació Territorial i Turística del CIM per
tal que aprovi la complementació de prescripcions i es pugui procedir a la publicació del text
normatiu al BOIB.
El punt 10è es va debatre conjuntament amb el punt 9è de l’ordre del dia.
Votació del punt 10 (https://vimeo.com/227693965#t=57m13s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per unanimitat (20 vots).
11. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d'instar l'equip de govern a sol·licitar els informes tècnics pertinents per a poder
establir i reconvertir en aparcaments en rotació els situats en les parts més pròximes
que sigui possible al carrer Mallorca; i de procedir a habilitar aquests aparcaments en
rotació
d'acord
amb
els
informes
sol·licitats
(exp.
2017/005633)
(https://vimeo.com/227693965#t=57m43s)
Es dóna compte d’una moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), amb registre d’entrada 009050 de 30 de maig de 2017, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 1 de juny de
2017, —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada
per unanimitat—, amb 1 vot a favor (UPCM) i 5 reserves de vot (PP, PSM, PSOE i GxC), que,
traduïda del castellà al català, diu:
Després que prou veïns i comerciants del Carrer Mallorca presentassin al·legacions al
projecte d'obres que s'executa actualment en el sentit de mantenir els "aparcaments en
rotació" existents en aquest carrer, se'l va contestar que la nova ordenació del carrer Mallorca
era incompatible amb els aparcaments i que "tampoc es poden mantenir tots els de rotació
existents", ja que "els itineraris de vianants accessibles han de tenir una amplada mínima
d'1,80 m" i no es poden mantenir els aparcaments "si s'ha de preveure un carril bici".
No obstant açò, s'estimaven parcialment les al·legacions i es deixaven únicament tres places
d'aparcaments en rotació en tot el carrer (un en cada una de les confluències amb els carrers
Lepant, des Castell i des Mercadal).
Sobre la creació d'aparcaments en rotació alternatius situats als voltants del carrer Mallorca,
es contestava que "no es pot tenir en compte, ja que no és objecte del projecte". I els tècnics
que van informar les al·legacions van considerar que no tenien competència -per a entrar a
valorar aquest tipus de solucions per a pal·liar els efectes de la dràstica disminució
d'aparcaments en el carrer- al marge del que era el propi projecte sobre el qual informaven.
En tractar-se d'una decisió essencialment política adoptar aquesta solució viable
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tècnicament, sol·licitada per comerciants i veïns per a millorar l'accessibilitat de vehicles al
carrer Mallorca i minimitzar l'impacte negatiu de la important disminució d'aparcaments en
rotació, amb la consegüent previsible disminució de persones que accedeixen amb els seus
vehicles a un carrer que compta amb un important teixit comercial que pot veure's afectat, el
Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
1r Instar l'equip de govern a sol·licitar els informes tècnics pertinents per a poder establir i
reconvertir en aparcaments en rotació els situats en les parts més pròximes que sigui
possible al carrer Mallorca, dins dels carrers perpendiculars a aquest i especialment en les
zones més pròximes a les cantonades dels carrers esmentats que conflueixen amb el carrer
Mallorca.
2n Procedir a habilitar aquests aparcaments en rotació d'acord amb els informes sol·licitats,
per a poder pal·liar en la mesura que es pugui els efectes de la disminució d'aparcaments en
el carrer Mallorca.
Intervé el Sr. Baradad Baldomà (https://vimeo.com/227693965#t=1h00m00s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=1h01m05s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=1h01m30s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que s'APROVA per unanimitat (20 vots).
12. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
d'instar l'equip de govern a negociar un preu raonable de l'aigua dessalada en unes
condicions equitatives similars a les pactades entre ABAQUA i diferents ajuntaments
de Mallorca; i d'instar ABAQUA a fer l’oferta d’un preu més barat per als mesos de
novembre a abril (exp. 2017/005704) (https://vimeo.com/227693965#t=1h02m03s)
Es dóna compte d’una moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), que esmena el Sr. Triay a la present sessió, en el sentit de substituir íntegrament
ambdós punts, amb registre d’entrada 009244, de dia 1 de juny de 2017, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 2 de
juny de 2017, amb el vot favorable del representant d’UPCM (1); i la reserva de vot dels
representants del PP (2), del PSM (1), del PSOE (1) i de GxC (1), que, traduïda del castellà
al català, diu:
«Després que l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella s'interessàs fa mesos per la
possibilitat de consumir 761.802 metres cúbics d'aigua dessalada cada any, que es
destinarien principalment a abastir la zona de Cala en Bosc, l'Agència Balear de l'Aigua i la
Qualitat Ambiental (ABAQUA), adscrita a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear,
ha fet arribar una oferta a l'Ajuntament de Ciutadella que proposa signar un conveni que,
resumidament, consisteix a subministrar una producció d'aigua dessalada de 750.000 metres
cúbics a l'any a 1,238 euros cada metre cúbic o, alternativament, subministrar 1.500.000
metres cúbics a 0,819 euros el metre cúbic.
Des de fa temps, a través de l'ABAQUA el Govern Balear ha anat anunciant diferents preus
de l'aigua dessalada de la planta de Ciutadella, sempre amb un denominador comú: uns
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preus notablement més alts que els que es facturen pel subministrament d'aigua dessalada a
Mallorca. El 2011, des del Govern, van arribar a anunciar que aplicarien "una tarifa
provisional d'1,25 €/m3" per a l'aigua dessalada de la dessaladora de Ciutadella, i,
posteriorment, van arribar a aparèixer informacions que aquest preu podria ser fins i tot
superior a 1,30 €/m3.
En resposta a un prec presentat el 12-07-2012 per UPCM, ens assabentàvem del fet que
-mentre per aquelles dates es parlava d'un preu aproximat d'1,30 euros per metre cúbic de
l'aigua dessalada a Ciutadella- s'havia signat un conveni per a subministrar aigua a Pollença
des de la dessaladora d'Alcúdia per un preu de 0,86 euros el metre cúbic els primers 150.000
metres cúbics, i de 0,80 euros el metre cúbic en un segon tram pel consum que superàs els
150.000 metres cúbics. És a dir, el preu que el Govern Balear aplicava a Pollença —a partir
dels 150.000 primers metres cúbics de consum- anava a 50 cèntims per davall del preu que
pensaven aplicar per metre cúbic a Ciutadella, essent un 38,47 % més barat que el que
proposaven per a Ciutadella.
En el debat d'una moció d'UPCM sobre el preu de l'aigua de la dessaladora de Ciutadella, en
el Ple del 20-10-2016, des de l'equip de govern van assegurar amb una certa imprecisió que
el preu de l'aigua dessalada a Pollença era de «0,86 euros el m3, encara que el conveni va
caducar i actualment és paga a 1 euro el m3» (quasi un 20 % més barat que el preu
proposat per ABAQUA a l'Ajuntament de Ciutadella per a un consum de 750.000 m3); i
diem que es fa amb una certa imprecisió perquè per a ser exactes, segons informació
subministrada pel director general de Recursos Hídrics, en resposta a un prec d'UPCM i que
es va fer arribar a tots els portaveus, el preu era de 0,86 euros el metre cúbic per al tram de
consum comprès fins als 150.000 metres cúbics i de 0,80 euros per metre cúbic per al volum
consumit a partir dels primers 150.000 metres cúbics. Per la qual cosa procurarem esbrinar si
aquest preu d'1 euro/m3 és per a durant tot l'any, o, com és la tònica general a Mallorca, on
s'aplica una tarifa de 0,70 euros a l'hivern.
Segons informació oficial del Govern Balear, al municipi de Marratxí se subministra aigua
dessalada procedent de la dessaladora de la badia de Palma.
Segons una altra informació oficial del Govern Balear, hi ha un conveni amb una duració
prevista de 15 anys, signat l'11-03-2013 entre ABAQUA i l'Ajuntament de Marratxí, en virtut
del qual aquest municipi rebrà anualment un volum mínim d'aigua de 850.000 metres cúbics
a un preu de 0,65 euros el metre cúbic.
L'1-08-2016 apareixia a la premsa de Mallorca, amb el titular: "Puigpunyent, primer municipi
de Balears a abastir-se amb camions d'aigua dessalada de Son Pacs", una notícia en què
s'informava que Puigpunyent (uns 2.000 habitants) "és el primer municipi de Balears que es
beneficia del dispensador d'aigua dessalada per a camions de Son Pacs, ja que, davant dels
problemes que té aquest municipi per a subministrar aigua, especialment a l'estiu, ha
sol·licitat la col·laboració de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua)...". I
resulta que "El preu d'aquest servei per al consistori de Puigpunyent" és de 0,70
euros/m3 "entre els mesos de novembre i abril" i de "1 euro/m3" "entre maig i octubre,
segons un conveni firmat entre les dues parts." En la mateixa notícia s'informava que
l'Ajuntament de Banyalbufar (uns 500 habitants) també podria estar interessat a adquirir
aigua dessalada en aquestes condicions.
És fàcil deduir, en vista de la població censada en ambdós municipis i del fet de que el
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subministrament es realitza amb camions, que el consum no ha de ser elevat.
En la premsa de Mallorca del 22-02-2017 apareixia una altra notícia amb el titular següent:
"Inca tindrà accés a aigua dessalada i de sa Marineta després de connectar-se a l'aqüífer".
I, segons informació oficial Govern Balear, resulta que el 25-07-2016 ABAQUA i l'Ajuntament
d'Inca signen un conveni de subministrament d'aigua potable, que diu textualment:
L'Ajuntament d'Inca està obligat a consumir un volum mínim d'aigua potable de 20.000 m3
anuals, sempre que la disponibilitat dels recursos de la xarxa de l'Agència Balear de l'Aigua i
de la Qualitat Ambiental ho permetin. El preu per metre cúbic serà de 0,70 € (més IVA) els
mesos de novembre, desembre, gener, febrer, març i abril; i d'1 € (més IVA) els mesos
de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre.
Respecte al preu, el conseller Vidal ha assegurat que forma part de la política que duu a
terme Abaqua: els mesos d'estiu l'aigua es considera més cara que a l'hivern, per a
incentivar-ne el consum durant l'hivern. Així, aconseguim dos efectes importants: no
sobreexplotam els aqüífers a l'hivern, i incentivam el consum i no carregam els sobrecostos
del dessalatge en la població local".
Incomprensiblement, des del Govern Balear, no han oferit una tarifa més barata per a
l'aigua dessalada que es consumeixi a l'hivern, sinó que, a diferència del que fan a
Mallorca, proposen cobrar el preu de 1,238 euros durant tots i cada un dels mesos de l'any.
La qual cosa representa que ABAQUA cobra l'aigua dessalada a Mallorca durant l'hivern
entorn d'un 43,46 % més barata del que pretén fer-ho a Ciutadella per a un consum de
750.000 metres cúbics.
El que és evident és que, pels preus redons que s'apliquen generalment a Mallorca (1 i 0,70
euros) i que contrasten amb els preus amb 3 decimals oferits per a Ciutadella, els preus
esmentats són fruit d'un pacte entre les parts contractants; és a dir, entre els respectius
ajuntaments i ABAQUA.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
1r Instar el Govern Balear a oferir un preu raonable de l'aigua dessalada al municipi de
Ciutadella; tenint en compte les carències de canalització actuals de la dessaladora i que
ABAQUA ha realitzat inversions en infraestructures per a optimitzar la gestió dels recursos
hídrics de Mallorca que permeten abaratir costos i, en canvi, no s'han efectuat a Ciutadella.
2n Instar l'equip de govern a procurar aconseguir en les negociacions que manté amb
ABAQUA uns preus raonablement equiparables amb els que Agència repercuteix als
ajuntaments de Mallorca; tenint en compte que els que, en definitiva, pagaran el preu del
servei, que són els contribuents de Ciutadella, no són ciutadans de segona, que paguen
puntualment els seus impostos com els de Mallorca, que ja pateixen totes les conseqüències
desfavorables de la doble insularitat, i que no és adequat que puguin ser discriminats quant
als preus per a accedir a serveis públics essencials, com l'aigua potable, a qualsevol preu.
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227693965#t=1h12m16s)
Intervé la Sra. Camps Villalonga (https://vimeo.com/227693965#t=1h12m43s)
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Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=1h20m10s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=1h23m15s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=1h34m22s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=1h35m30s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que s’APROVA per unanimitat (20 vots).
PUNT D'URGÈNCIA. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de
Menorca (UPCM) relativa a la participació de voluntaris menors d’edat en el dispositiu
de
les
festes
de
Sant
Joan
(exp.
2017/006102)
(https://vimeo.com/227693965#t=1h38m16s)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca,
que esmena el Sr. Triay a la present sessió, en el sentit de la substitució íntegra dels punts 1 i
2, i l'afegit del punt 3, registre d’entrada 009818 de dia 12 de juny de 2017, que, per
unanimitat, s'inclou a l'ordre del dia per raó d'urgència, que, traduïda del castellà al català,
diu:
Encara que celebram que no es realitzi una de les funcions que s'atribueix als "voluntaris
joves" de les festes de Sant Joan i, concretament, «assistir les autoritats que presideixen els
Jocs des Pla» —segons es plasmava en el fullet editat per l'Ajuntament per a "captar"
"voluntaris joves" menors d'edat (14-17 anys) per a les festes, en tractar-se d'un error no
corregit, segons se'ns va informar després que ho vam detectar, pensam que el fullet conté
aquest i altres greus errors de comunicació, i que "captar" voluntaris menors d'edat no és una
bona idea, i manco encara de la forma en què es planteja i s'executa.
En primer lloc, no es comprèn que no s'informàs en cap moment l'oposició dels termes amb
què pensava redactar-se el fullet, i en aquest cas els errors en què s'ha incorregut podrien
haver-se corregit abans de la publicació, ja que des del Grup Municipal d'UPCM hauríem
advertit l'equip de govern de la nostra contrarietat davant de l'equivocació que suposava
mantenir en el text del fullet que s'ha distribuït aquesta funció dels voluntaris joves d'«assistir
les autoritats que presideixen els Jocs des Pla» —possibilitat que, pel que s'ha vist, encara
que s'havia plantejat inicialment, s'havia decidit descartar finalment. Igual que els hauríem
advertit —i amb això podrien haver-se evitat altres errors de comunicació del fullet que han
reconegut— com, per exemple, les desafortunades i reiterades mencions d'un "escenari
privilegiat" i poder observar les festes "des d'escenaris privilegiats" com a incentiu per a la
captació d'aquests joves voluntaris, la funció de la qual sí que és que realment l'exerciran,
s'ha de basar en tot cas en motivacions purament altruistes i procurar la bona marxa de les
festes, però de cap manera amb beneficis o avantatges —encara que siguin més o menys
immaterials, com tenir accés a un escenari privilegiat per a contemplar els diferents actes de
Sant Joan.
Una vegada aclarits els errors de comunicació impresos, el fullet continua suscitant seriosos
dubtes, com ara si l'Ajuntament crea artificialment problemes on ara no existeixen; o es pot
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estar excedint d'alguna manera en crear possibles conflictes familiars quan algun menor
insisteixi a ser voluntari i els pares que han d'autoritzar-ho no hi estiguin d'acord o les
conseqüències legals que pugui tenir d'integrar menors en dispositius de seguretat de les
festes: "els voluntaris joves de les festes de Sant Joan formaran part del dispositiu de
seguretat i col·laboració de les festes de Sant Joan..." es diu en el controvertit fullet. Un
dispositiu l'actuació del qual està regulada en diferents plans.
Tampoc no es comprèn la improvisació en l'execució d'una idea, que ara sabem que des de
l'equip de govern porten mesos madurant. Ni en el Pla director de les festes de Sant Joan, ni
en els plans d'autoprotecció des Pla i del Caragol des Born que ho complementen es troba
per a res la més lleugera menció d'aquesta figura del voluntari menor d'edat de nova creació.
L'Ajuntament ha hagut de fer elaborar tots aquests plans als qual ha de procurar atenir-se en
la mesura que sigui possible, en primer lloc el consistori mateix i, no obstant això, entre les
previsions que s'apliquen en virtut d'aquests plans, ni tan sols està prevista en aquests
moments la figura del voluntari menor d'edat. De manera que la participació d'adolescents ni
està prevista ni emparada en aquests, ni se sap —almenys oficialment— si els tècnics
redactors consideren convenient o ajustada a la normativa la participació de menors i la seva
eventual integració en els "dispositius de seguretat i col·laboració" de les festes. I també és
un fet cert que, en no estar prevista la participació de menors en els plans en vigor, tampoc
ha estat autoritzada per les instàncies administratives que han estat competents per a
l'aprovació de tots aquests plans.
Seria absurd tenir tot aquest conjunt de plans si després, des de l'equip de govern,
procedeixen unilateralment a alterar-los amb la introducció de nous elements en els diferents
dispositius previstos, que ni tan sols estan previstos en aquests, ni han estat avaluats ni
referendats pels tècnics redactors ni per les diferents administracions implicades en la
supervisió, l'execució i l'aprovació dels plans.
De manera que en aquests moments ens trobaríem davant d'una espècie de buit legal o
normatiu quant a aquesta figura de voluntaris menors. Un buit amb el qual si l'equip de
govern persistix en la seva intenció de materialitzar aquesta idea hauria d'omplir-se abans de
portar-la a la pràctica per mitjà de la inclusió d'aquests voluntaris en els respectius plans,
procedir-ne a la modificació i proposar-ne l'aprovació per part de les diferents administracions
implicades; començant per fet de sí que és preceptiu legalment pel Ple mateix de
l'Ajuntament de Ciutadella, que va ser un dels organismes competents per a l'aprovació
inicial dels plans esmentats en què no es considera per a res la figura del voluntariat exercit
per menors d'edat.
Raons per les quals des del Grup Municipal d'UPCM presentam al Ple de l'Ajuntament de
Ciutadella la moció següent:
1r Instar l'equip de govern a replantejar-se els aspectes mencionats en l'exposició de motius
d’aquesta moció relacionats amb l'eventual participació dels voluntaris menors d'edat en les
festes de Sant Joan. Encara que a nosaltres no ens sembla una bona idea, de qualsevol
manera, si s'ha de dur a terme, s'ha de materialitzar, si escau, amb totes les garanties i els
requisits normatius; i amb la regulació de la figura, la direcció i les funcions dels “voluntaris
joves” menors d'edat.
2n Instar l'equip de govern a modificar el Reglament municipal de voluntariat per a adaptar-lo
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al que preveu la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat en l'article 8.2, amb l'eliminació
de les contradiccions del Reglament amb la normativa superior de rang legal.
3r Instar l'equip de govern a complir el que disposa l'article 8.2.b de la Llei de voluntariat, que
estableix que els voluntaris menors de 16 anys “podran dur a terme accions de voluntariat si
compten amb l'autorització expressa dels seus progenitors, tutors o representants legals; i en
la qual es valorarà si aquelles perjudiquen o no el seu desenvolupament i la seva formació
integral”, amb la modificació de l'imprès d'autorització dels progenitors que utilitza
l'Ajuntament de Ciutadella en introduir-hi la valoració que -com és el cas- les accions del
voluntariat de Sant Joan de 14 i 15 anys d'edat no perjudiquen el seu desenvolupament i la
seva formació integral.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/227693965#t=1h50m27s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=1h55m46s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=1h57m54s)
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/227693965#t=2h02m20s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=2h02m58s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que s’APROVA per unanimitat (20 vots).
13. Precs i preguntes (https://vimeo.com/227693965#t=2h04m50s)
Precs
1. Tres precs del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 009850,
de 13 de juny de 2017:
1.1. Prec del Grup Municipal Popular davant el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella en
relació al dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan 2017
(https://vimeo.com/227693965#t=2h05m02s)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Pla director de les festes de Sant Joan i els seus plans d’autoprotecció estableixen tota
una sèrie de recursos humans i materials necessaris per fer-los complir.
El passat dia 7 de juny es va fer una reunió de la Comissió Municipal per l’Avaluació de
l’Ordenança i altres aspectes de les festes de Sant Joan, on el cap de Policia ens va informar
del grau de compliment dels efectius disponibles a cada acte i a on quedava palès que hi
havia una manca d’efectius als actes i que la situació s’agreujava quan hi havia superposició
d’actes, com per exemple a la Convidada i als Jocs des Pla.
Posteriorment i mitjançant un informe intern del mateix cap de Policia, posava de manifest
aquesta mancança d’efectius i feia l’advertència que en el moment de redactar l’informe
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«s’observen greus mancances de recursos humans que fan impossible complir el Pla director
de seguretat de les festes de Sant Joan».
També es posava de manifest una sèrie de mancances materials que no es complien al
100% i que ja s’havia confirmat que no es portarien a terme.
Acabava l’informe del cap de Policia fent una sol·licitud que es marquessin unes directrius
d’implantació del Pla director, demanant que se’ls fes arribar el mes prest possible les
normes de prioritat i de realització.
Per tot l’exposat anteriorment, es prega:
- Que s’informi aquest Ple sobre el grau de compliment dels efectius de Sant Joan, si ha
sofert algun canvi respecte a l’última reunió de la Comissió i si es preveu alguna millora
durant aquesta setmana que hi falta per les festes de Sant Joan.
- Que ens doni compte de quines normes de prioritat i de realització s’han fet arribar al cap
de la Policia Local, tal com demanava a l’informe signat el 8 de juny de 2017.
Ciutadella de Menorca, 13 de juny de 2017
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/227693965#t=2h07m08s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=2h08m46s)
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/227693965#t=2h08m55s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=2h09m30s)
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/227693965#t=2h10m13s)
1.2. Prec que presenta el Grup Municipal Popular al plenari de l’Ajuntament de
Ciutadella
en
referència
a
l’arena
de
les
festes
de
Sant
Joan
(https://vimeo.com/227693965#t=2h10m55s)
Vist que per les festes de Sant Joan l’arena que posen pels carrers de Ciutadella fa molta
pols, i provoca inclús problemes de salut a la gent i també provoca malestar a caixers i
cavallers;
Per tot açò, pregam:
Intentar que l’arena que es posi per ses festes de Sant Joan faci el mínim de pols possible,
així beneficiarien el benestar dels cavalls, caixers, cavallers i de la gent del poble de
Ciutadella.
Ciutadella de Menorca, 12 de juny de 2017
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DIEGO PONS PONS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/227693965#t=2h11m24s)
1.3. Prec que presenta el Grup Municipal Popular al Plenari de l’Ajuntament de
Ciutadella en referència a la font del cementeri nou de Ciutadella
(https://vimeo.com/227693965#t=2h12m27s)
Vist que la font des cementeri nou està sense aigua i no té cap utilitat beneficiosa i profitosa
per millorar-ne la imatge, i que aquesta font es podria emprar o s’hi podria donar una utilitat
millor sense que açò comportàs un cost important, i que oferiria bellesa i encant al cementeri
nou, ja que és visitat per un important nombre de persones;
Per tot açò, pregam:
Perquè la font del cementeri nou s’utilitzi amb jardinera, amb plantes sembrades que hi
floresquin i donin color, vida i millorin la imatge del cementeri.
Ciutadella de Menorca, 12 de juny de 2017
DIEGO PONS PONS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervé la Sra. Camps Villalonga (https://vimeo.com/227693965#t=2h13m09s)
Intervé el Sr. Pons Pons (https://vimeo.com/227693965#t=2h13m47s)
Intervé la Sra. Camps Villalonga (https://vimeo.com/227693965#t=2h14m32s)
2. Prec del Grup Municipal Popular de dia 13 de juny de 2017, amb registre d’entrada
telemàtic 009929 de 13 de juny de 2017 (https://vimeo.com/227693965#t=2h15m03s)
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA AMB RELACIÓ A LA FESTA DE FI DE CURS DE L'ESCOLA INFANTIL
ROSER GENER
Atès que el passat 9 de juny de 2017 a les 18 h es va celebrar la festa de fi curs de l'Escola
Infantil Roser Gener, que va implicar el tancament del carrer Beat Josep Castell Camps;
Vist que, arran de l'esmentada celebració i a fi d'alliberar el carrer, es van llevar els cotxes
que hi havia aparcats;
Per tot allò que s'ha exposat,
PREGAM:
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1. Informe d'aquesta corporació municipal de quin va ser el motiu per llevar els cotxes a
mitjan matí quan la festa no s'havia de celebrar fins a les 18 h i quan en un escrit
presentat a l'Ajuntament s'especificava que els cotxes haurien de llevar-se a partir de
les 15 h pel fet de tractar-se d'una escola infantil.
2. Informe de quants cotxes se'n van retirar, d'on els van dur i de si s'ha interposat
alguna sanció respecte d'açò.
Ciutadella de Menorca, 13 de juny de 2017
Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Ciutadella»
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227693965#t=2h15m56s)
Intervé el Sr. Baradad Baldomà (https://vimeo.com/227693965#t=2h16m04s)
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227693965#t=2h18m14s)
Intervé el Sr. Baradad Baldomà (https://vimeo.com/227693965#t=2h22m33s)
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227693965#t=2h27m54s)
Intervé el Sr. Baradad Baldomà (https://vimeo.com/227693965#t=2h29m47s)
3. Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 010008, de 14 de juny de 2017, que, traduïts del castellà al català,
diuen:
REFERENT A LES VISITES AL BARRIS
(https://vimeo.com/227693965#t=2h31m24s)

PER

L'EQUIP

DE

GOVERN

«3.1. Dins del programa de visites als barris organitzat per l'equip de govern, quan es va
visitar el de Dalt sa Quintana, fa ja uns mesos, entre altres peticions, els veïns van formular
una sol·licitud, lògica, urgent, poc costosa, de sentit comú i fàcil de materialitzar, que es
reparar el petit tram de barana de fusta que protegeix i separa el parc infantil de la costa que
davalla al port.
Aquesta barana, de poca longitud, presenta desperfectes i està tan deteriorada en algun petit
tram que fins i tot ha desaparegut per complet, tal com s'observa en les fotografies adjuntes.
Tenint en compte que es tracta d'una actuació urgent per a evitar qualsevol caiguda dels
infants que acudeixen al parc i prevenir-ne el consegüent perill, en ser aquesta barana l'única
separació existent entre el parc i l'estreta vorera i la calçada per la que passen els vehicles
que hi circulen, i atès el desnivell existent entre la zona del parc i la costa; per raons de
seguretat elementals, instam l'equip de govern a fer arreglar com més prest millor els trams
deteriorats i aquells altres en què la barana ha desaparegut.
Intervé el Sr. López Bosch (https://vimeo.com/227693965#t=2h32m50s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=2h34m25s)
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Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227693965#t=2h34m55s)
Intervé el Sr. López Bosch (https://vimeo.com/227693965#t=2h35m09s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=2h35m13s)
PREC CONJUNT D'UPCM I DEL PP (https://vimeo.com/227693965#t=2h35m36s)
3.2 Quan es va aprovar per unanimitat al Ple el fet de retre un homenatge àmpliament
merescut en posar el nom de la senyora Joana de Vigo i Squella a un espai públic municipal
i, no obstant açò, va quedar patent en el transcurs del debat la disconformitat dels grups
municipals del PP i d'UPCM quant a l'alteració del cognom Squella, efectuada unilateralment
per part de l'equip de govern, de manera que van passar a denominar-lo "Esquella"; llavors
es va dir davant del Ple que des de l'equip de govern comptaven amb el consentiment de la
família. Molt distintes són les informacions que tenim en aquests moments els partits de
l'oposició (UPCM i PP). Raons per les quals els grups municipals d'UPCM i del PP instam la
regidora de Participació a informar el Ple si els constava l'oposició expressa de membres de
la família Squella a aquesta alteració del seu llinatge.
Joan Triay, portaveu del Grup Municipal d'UPCM»
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=2h36m39s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=2h37m08s)
Intervé la Sra. Anglada Seara (https://vimeo.com/227693965#t=2h38m01s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=2h43m13s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=2h44m18s)
Intervé la Sra. Anglada Seara (https://vimeo.com/227693965#t=2h48m17s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227693965#t=2h50m04s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227693965#t=2h50m54s)
Preguntes (https://vimeo.com/227693965#t=2h53m45s)
Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) de dia 14 de juny de 2017, amb registre
d’entrada telemàtic 010020 de dia 14 de juny de 2017, que, traduïdes del castellà al
català, diuen:
REFERENTS A LES BEQUES DE MENJADOR PER A LES VACANCES
El mes d'abril li vam demanar per la situació de les beques de menjadors per a les vacances
d'enguany, a la qual cosa ens va respondre que semblava que s'havia de tramitar, però hi
havia una qüestió amb relació a l'empresa de menjars que no quedava gaire; per açò li
preguntam el següent:
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1.1 En quina fase de tramitació es troba el conveni amb el CIM? Ens en passaran una còpia?
1.2 Quins centres i/o entitats es poden acollir a aquesta iniciativa?
1.3 Quina quantitat se'n destina a Ciutadella i amb quina quantitat es bonificaran els usuaris?
1.4 Quina empresa serà l'encarregada del servei de menjars?
REFERENTS AL FONS DE SEGURETAT PÚBLICA
1.5 El Fons de Seguretat Pública aporta per a Ciutadella la quantitat de 53.585,19 €, dels
quals 26.792,60 € es destinaran al 2017. En què està previst destinar la quantitat
anteriorment citada?
REFERENTS A L'IMPORT REBUT DE LES CONCESSIONS DE LES PLATGES
1.6 A què es destinen les quantitats rebudes per les concessions de les platges?
REFERENTS A MULTES
1.7 Quantes multes s'han registrat en els últims dotze mesos? Desglossau-les per tipus de
sanció i import.
1.8 Quantes s'han recorregut? Quantes s'han contestat? Quantes estan pendents de
resoldre? Quin és el termini mitjà de resolució? Quantes estan pendents de pagament?
N'hi ha hagut alguna contestada per silenci administratiu? Si és que sí, quantes?
REFERENTS A LLICÈNCIES D'OBRES
1.9 El mes d'abril li vaig realitzar algunes preguntes basades en el tema de les llicències
d'obres de les quals van quedar pendents algunes per contestar i de les quals li vaig enviar
un missatge de correu per a recordar-les-hi; quan està previst contestar-me?
REFERENTS ALS AJUTS DEL CONSELL INSULAR PER A LA RESTAURACIÓ DE BÉNS
DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MENORCA
1.10 El mes d'abril de 2017 el Consell Insular va aprovar les bases de la concessió d'ajuts a
la restauració de béns del patrimoni històric de Menorca i de la convocatòria corresponent a
l'any 2017. Vist que aquests ajuts eren per a persones físiques o jurídiques o agrupacions de
persones físiques o jurídiques que fossin titulars d'un bé moble o immoble integrant del
patrimoni històric de Menorca o que tenguin autorització del titular; S'ha fet alguna gestió des
de l'Ajuntament a fi que les persones que poguessin acollir-se a aquests ajuts tinguessin la
informació per poder acollir-s'hi i restaurar o rehabilitar a poc a poc els béns localitzats a
Ciutadella que així ho necessiten?
Ciutadella de Menorca, 14 de juny de 2017
RAQUEL PERICÁS NEGRETE
Regidora del Grup Municipal Popular
de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca»
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.
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El vídeo que s’incorpora a la present acta està signat mitjançant certificat digital per
l’alcaldessa, Sra. Joana Gomila LLuch, i per la secretària de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, Sra. Caterina Barceló Martí, i es troba, per a la seva comprovació de signatures, a:
https://drive.google.com/open?id=0B4Gh6dGUeaTuaGhGanQ3UE55Mjg
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.

La secretària,

Vist i plau
L'alcaldessa
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