Versió web

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2017
Caràcter: ordinari
Dia: 20 de juliol de 2017
Hora: de 19 a 22.15 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:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
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
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
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)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP) s’hi incorpora al punt 2n
(PP)
(PP)
(UPCM)
(UPCM)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S'ha excusat d'assistir-hi:
Regidora:
Regidora:
Regidor:

Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Diego Pons Pons

(PSM MxM)
(PSOE)
(PP)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari i urgent de dia 28 de desembre de 2016; i de
l’acta
del
Ple
extraordinari
de
dia
26
de
gener
de
2017.
(https://vimeo.com/227694398#t=00m04s)
2. Comunicacions d'Alcaldia. (https://vimeo.com/227694398#t=00m50s
3. Proposta d’aprovació de la política de Medi Ambient per a la gestió de platges de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2017/006611).
(https://vimeo.com/227694398#t=03m12s)
4. Proposta d’aprovar inicialment l’Ordenança general reguladora de preus públics (exp.
2017/006691). (https://vimeo.com/227694398#t=31m05s)
5. Proposta de declaració institucional «A Menorca volem acollir» sobre la crisi de les
persones refugiades (exp. 2017/006566). (https://vimeo.com/227694398#t=34m44s)
6. Proposta conjunta dels grups municipals del PSM MxM, del PSOE, de GxC, del PP i
d'UPCM amb relació a la gespa dels camps de futbol municipals (exp. 2017/006636).
(https://vimeo.com/227694398#t=1h07m50s)
7. Proposta de modificar la grafia Esquella per Squella en el llinatge de Joana de Vigo
en la denominació de la sala d’actes de la Casa de Cultura (exp. 2017/006663).
(https://vimeo.com/227694398#t=1h16m51s)
8. Proposta d’aprovar el primer Pla de subvencions de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca (exp. 2017/006652). (https://vimeo.com/227694398#t=1h20m56s)
9. Proposta d’aprovació de les bases que han de regir la tramitació de prestacions
econòmiques no periòdiques de caràcter social (exp. 2017/006513).
(https://vimeo.com/227694398#t=1h32m05s)
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al programa escolar de fruites,
hortalisses i llet (exp. 2017/006731). (https://vimeo.com/227694398#t=1h36m45s)
11. Proposta relativa a la designació de les festes locals de l’any 2018 (exp.
2017/007085). (https://vimeo.com/227694398#t=1h41m33s)
12. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/227694398#t=1h43m35s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari i urgent de dia 28 de desembre de 2016; i de
l’acta
del
Ple
extraordinari
de
dia
26
de
gener
de
2017
(https://vimeo.com/227694398#t=00m04s)
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 i urgent de dia 28
de desembre de 2016 i extraordinària de dia 26 de gener de 2017.
Acord
2

En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmeten les actes a votació, que s’APROVEN per
onze (11) vots a favor (5 PSM MxM, 3 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, el
senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i sis (6) abstencions de
vot (4 PP i 2 UPCM): les de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan
CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO.
La senyora Pericás Negrete s’incorpora a la sessió just acabada la votació del primer punt.
2. Comunicacions d'Alcaldia (https://vimeo.com/227694398#t=00m50s)
2.1. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 001364, de 25 de
maig de 2017 (signada digitalment dia 26 de maig de 2017), d’aprovar l’expedient de
modificació de crèdits número 3 en el pressupost de l’Ajuntament, finançat mitjançant
generació de crèdits i transferències entre partides, per un import de 53.735,87 € (exp.
2017/005407)
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D´ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
001364 DE 2017
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 3 en el pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits i transferències entre partides,
per un import de 53.735,87 €.
Atès que en data del 12-12-16 es va signar, per part de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria i de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, un conveni per fomentar la millora del
teixit comercial del municipi i la competitivitat dels seus comerços (ratificat en sessió de Junta
de Govern de l'Ajuntament en data de del 14-12-16), en el qual el Govern de les Illes Balears
es compromet a aportar un import màxim de 5.078,00 €;
Atès que existeixen partides en l'estat de despeses del vigent pressupost que s'han de
suplementar per a fer front a diverses despeses;
Per tot l’exposat, el que subscriu
RESOLC:
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 en el pressupost de l’Ajuntament de les
característiques següents:
1. FINANÇAMENT:
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GENERACIÓ DE CRÈDIT:
CONCEPTE
750.50

DENOMINACIÓ
Del GOIB, subvenció per fomentar el teixit comercial del
municipi
GENERACIÓ DE CRÈDIT:

IMPORT
5.078,00
5.078,00

TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA

DENOMINACIÓ
Administració general de seguretat i protecció civil
130 226.99
Altres despeses diverses
133 623.01 Inversions radars i càmeres
1532 210.00 Vies públiques, manteniment d'infraestructures
Acció social, transferències a famílies i institucions
2311 480.00
sense afany de lucre
2311 625.00 Adquisició de mobiliari per al banc d'aliments
330 489.02 Cultura, transferència a entitats sense afany de lucre
341 226.99 Altres despeses diverses, promoció i foment de l'esport
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL FINANÇAMENT:

IMPORT
459,00
1.760,00
12.537,47
2.265,03
556,76
30.000,00
1.079,61
48.657,87
53.735,87

2. APLICACIÓ:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
4312 625.00 Adquisició de mobiliari Mercat
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:

IMPORT
5.078,00
5.078,00

TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
130 624.00 Adquisició de vehicle per a Policia
Seguretat i ordre públic, equips per a processos
132 626.00
d'informació
165 221.99 Enllumenat públic, altres subministraments
165 623.00 Adquisició de maquinària per a enllumenat públic
171 623.00 Adquisició de maquinària per a parcs i jardins
2311 623.00 Adquisició de maquinària per a Serveis Socials
Assistència a dependents, treballs fets per altres
2313 227.99
empreses
334 626.00 Adquisició de material audiovisual per a Cultura
334 227.99 Promoció cultural, altres despeses diverses
338 227.99 Festes populars, altres despeses diverses
342 625.00 Adquisició de mobiliari per a Esports

IMPORT
1.760,00
459,00
10.000,00
2.292,47
245,00
556,76
2.265,03
349,65
19.650,35
10.000,00
1.079,61
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TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL APLICACIÓ:
El regidor delegat
José López Bosch

48.657,87
53.735,87
Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 25/05/2017»
2.2. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 001544, de 15 de
juny de 2017 (signada digitalment el mateix dia), per aprovar l’expedient de modificació
de crèdits número 4/2017 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017, per incorporació
de romanents de crèdit per un import de 4.874.018,79 € (exp. 2017/006223)
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
001544 DE 2017
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits núm 4/2017 en el pressupost de
l'Ajuntament de 2017, per incorporació de romanents de crèdit.
Atès que la base sisena d'execució del pressupost de 2017 atorga a l'Alcaldia la competència
per aprovar, amb l’informe previ d'Intervenció, la incorporació de romanents de crèdit;
Atès que la liquidació de l'Ajuntament de 2016 ha estat aprovada, mitjançant acord de Junta
de Govern, en data del 26-04-17, i en on s’hi determinen els romanents de crèdit;
Vist l'informe d'Intervenció de data del 15 de juny de 2017;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 4/2017, en la modalitat
d'incorporació de romanents de crèdit, d'acord amb el següent detall:
2017
Prog
1532
1532

2017
Eco
619.60
619.61

170
321
321

619.60
619.60
619.61

342

619.60

342

619.61

2016 2016
Prog Econ. Descripció
1532 619.60 Millores al C/ Mallorca, 1a fase
1532 619.61 Millora de l'accés a la urbanització de Cala
Blanca
170 619.60 Millores en medi ambient
321 619.60 Tancat al CEIP Pere Casasnovas-Camí Vell
321 619.61 Consolidació parcial del forjat del CEIP Pere
Casasnovas
342 619.60 Reconstrucció del mur del Penya Orient
Estadi de Son Marçal
342 619.61 Diverses millores al Poliesportiu Municipal
(antic)

IMPORT
440.438,69
53.798,39
50.608,67
2.965,41
1.662,46
7.404,58
8.997,86
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342

619.62

342

454
4312

619.60
623.60

454
4312

241
151
151

626.00
600.61
600.80

920
151
151

151

600.81

151

151

600.82

151

151

600.83

151

151
151
151
151
151
151
151
151

600.90
600.91
609.80
609.90
609.91
609.92
609.93
609.94

151
151
151
151
151
151
151
151

151
151
151
151

609.95
609.96
609.97
609.98

151
151
151
151

1532
330

609.90
609.90

1532
330

330
151
151
1532
1532
1532

609.91
619.60
619.90
619.70
619.80
619.81

330
151
151
1532
1532
1532

1532
1532

619.82
619.90

1532
1532

1532
1532
1532

619.91
619.92
619.93

1532
1532
1532

1532

619.94

1532

619.62 Instal·lació de nou tancat al camp municipal
de Son Marçal
619.60 Millora de camins rurals
623.60 Adquisició de maquinària per a l'Escorxador
Municipal
626.00 Material informàtic
600.61 Adquisició de terrenys de la piscina (afectat)
600.80 Expedient d'expropiació 83/2010 per a zona
verda
600.81 Expedient d'expropiació 84/2010 per a zona
verda
600.82 Expedient d'expropiació 85/2010 per a zona
verda
600.83 Expedient d'expropiació 86/2010 per a zona
verda
600.90 Adquisició de terrenys de la UA-38
600.91 Compra de terrenys
609.80 Increment de quotes d'urbanització UA-26
609.90 Aportació a la UA-18 i UA-19b
609.91 Revisió del PGOU
609.92 Urbanització Polígon B-9
609.93 Projecte urbanització UA-32
609.94 Redacció del projecte de rehabilitació del
Teatre des Born
609.95 Projecte de rehabilitació centre comercial
609.96 Projecte d’urbanització de la UA-18
609.97 Ampliació de quotes d'urbanització UA-26
609.98 Ampliació de quotes d'urbanització del
sector B-8
609.90 Projecte de reforma de la plaça d'Artrutx
609.90 Estudi detall, proj. bàsic, exec. i d'instal. de
l’Esc. Música
609.91 Projecte museogràfic Can Saura
619.60 Obres C/ Lepant
619.90 Obres Dalt sa Quintana
619.70 Obres C/ Alaior
619.80 Obres d'execució de les voreres del C/ Creu
619.81 Reposició d'infraestructures de la via
pública
619.82 Millora del C/ Portal de la Mar (2a Fase)
619.90 Projecte de millora dels C/ Gerreries i Creu
(PIC 2012)
619.91 PIC 2011
619.92 Millora de ferms dels carrers
619.93 Proj. rehabilitació integral del C/ Gustavo
Mas (des de la plaça des Pins fins al C/
València) PIC 2010
619.94 Projecte de rehabilitació de ferms de

543,34
150.575,16
2.030,01
1.549,25
13.437,92
21.103,14
55.344,94
33.102,24
31.421,78
36.970,65
34.209,83
63.340,84
35.913,08
53.120,00
237.587,63
50.000,00
111.645,20
57.666,44
268.125,60
61.499,07
219.149,97
146.772,13
65.000,00
10.000,00
55.078,05
186.047,08
16.787,64
5.190,16
2.712,51
45.650,61
11.848,09
34.053,55
6.200,93
12.562,10
35.527,36
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1532

619.95

1532
161

619.96
619.80

170

619.80

172
342
4312
432

619.90
619.70
619.90
619.80

432

619.90

454
454

619.70
619.71

920

619.70

1532
1721
170
2312

622.90
622.90
622.90
622.90

321
322
330

622.90
622.90
622.90

442
161

622.70
623.80

4312

623.70

920
330
326
330
330
432
151
330
241

623.70
625.70
625.90
625.90
625.91
625.80
640.70
689.90
131.00

221
241
241

160.00
226.99
227.99

diversos carrers del nucli urbà (PIC 2010)
1532 619.95 Adequació del C/ Santíssim de Ciutadella
de Menorca
1532 619.96 Projecte mobilitat carrers adjacents UA-38
161 619.80 Reposició d'infraestructures del servei
d'aigua
170 619.80 Substitució contenidors soterrats plaça
d'Artrutx
172 619.90 Projecte Agenda Local 21
342 619.70 Millora paret camp Orient
4312 619.90 Ampliació obres Mercat des Peix
432 619.80 Obra millora de zones turístiques de
Ciutadella
432 619.90 Inversions en el Sector Turístic (FOMIT
2008)
454 619.70 Arreglar camins rurals
454 619.71 Millora i condicionament de camins i
accessos a platges verges
920 619.70 Reconstrucció dels baluards del bastió de
sa Font i del bastió des Governador
1532 622.90 Millora de carrers (PIC 2008)
1721 622.90 Millores a les platges
170 622.90 Projectes Agenda Local 21
2312 622.90 Millores a l'edifici municipal de Ca sa
Millonària
321 622.90 Construcció del centre educatiu de 1r Cicle
322 622.90 Ampliació de l'IES Josep M. Quadrado
330 622.90 Connexió Can Saura amb el transformador
del C/ del Roser
442 622.70 Construcció nova estació d'autobusos
161 623.80 Adquisició de material i equips per al Servei
d'Aigües
4312 623.70 Adquisició de maquinària per a l'Escorxador
Municipal (FEOGA)
920 623.70 Adquisició d'aires condicionats
330 625.70 Equipament Teatre des Born
326 625.90 Adquisició de mobiliari Casal Jove
330 625.90 Adquisició de mobiliari Sala Polivalent
330 625.91 Adquisició d'equipació Can Saura
432 625.80 Adquisició d'equipament per a Turisme
151 640.70 Revisió del Pla Especial del Casc Antic
330 689.90 Adquisició llotges Teatre des Born
241
131
Foment de l'ocupació – Personal laboral
temporal
221
160
Altres prestacions – Quotes seguretat social
241
226
Foment de l'ocupació – Despeses diverses
241
227
Foment de l'ocupació – Treballs fets per
altres empreses

77.952,77
35.561,96
2.689,60
1.102,31
11.962,87
19.307,69
92.086,36
182.698,11
188.391,59
6.844,08
1.288,85
36.803,96
76.337,20
5.601,06
4.102,98
2.610,70
67.177,17
6.847,08
15.678,41
120.000,00
4.196,18
308,24
2.498,85
200.000,00
2.596,97
10.000,00
42.668,71
5.420,44
10.000,00
2.306,59
225.832,39
91.455,08
20.748,91
7.665,80
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241
333
342
1532

220.00
609.00
609.00
619.03

170
454
454
454
432
163

619.00
619.01
619.02
61903
622.00
623.00

164
439
241
2311
342

623.00
623.00
625.00
625.02
637.00

133

639.00

241
220
Foment de l'ocupació – Material d'oficina
333 609.00 Projecte Escola de Música
342 609.00 Liquidació piscina descoberta
1532 619.01 Pavimentació asfàltica av. Palma de
Mallorca
170 619.00 Millores medi ambient
454 619.01 Millora camí de cala en Turqueta
454 619.02 Millora camins rurals
454 619.00 Millora paviment Son Saura
432 622.00 Construcció pipicans
163 623.00 Renovació de contenidors soterrats plaça
de l'Hospital
164 623.00 Adquisició de maquinària servei Cementeri
439 623.00 Adquisició maquinària per a Escorxador
241 625.00 Adquisició de mobiliari per a Formació
2311 625.02 Adquisició mobiliari Serveis Socials
342
637
Direcció d'obres projectes activitats
esportives
133 639.00 Adquisició senyalització
TOTAL

1.446,80
30.000,00
40.000,00
2.176,31
176.054,94
68.823,07
115.601,77
72.396,56
14.177,49
7.000,00
13.539,07
3.950,00
485,43
3.500,00
1.280,18
5.055,90
4.874.018,79

SEGON: Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de Tresoreria per a
despeses amb finançament afectat i amb romanent de Tresoreria per a despeses generals.
CONCEPTE
D'INGRÉS

DESCRIPCIÓ

IMPORT

870.10

Romanent de Tresoreria per a despeses amb
finançament afectat

4.698.745,36 €

870.00

Romanent de Tresoreria per a despeses generals

175.273,43 €

TOTAL

4.874.018,79

TERCER: Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió que se celebri,
d’acord amb el que s’estableix als articles 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i l’article 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.

El regidor delegat
José López Bosch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 15-06-2017»
2.3. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 001665, de 6 de
juliol de 2017 (signada digitalment el mateix dia), d’aprovar l’expedient de modificació
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de crèdits número 5/2017 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017, per incorporació
de romanents de crèdits finançats per despeses generals per un import d’1.096.940,63
€ (exp. 2017/006762)
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
001665 DE 2017
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits núm. 5/2017 en el pressupost de
l'Ajuntament de 2017, per incorporació de romanents de crèdits finançats per
despeses generals
Atès que la base sisena d'execució del pressupost de 2017 atorga a l'Alcaldia la competència
per aprovar, amb l’informe previ d’Intervenció, la incorporació de romanents de crèdit;
Atès que la liquidació de l'Ajuntament de 2016 ha estat aprovada, mitjançant acord de Junta
de Govern, en data del 26-04-17, on s’hi determinen els romanents de crèdit per a despeses
generals amb un total de 5.399.101,85 €;
Vist l'informe d'Intervenció de data del 4 de juliol de 2017;
Per tot l'exposat, qui subscriu
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2017, en la modalitat
d'incorporació de romanents de crèdit, d'acord amb el següent detall:
2016
Prog
342

2016
Eco
213

2017
Prog
342

4311

213

4311

4312

213

4312

132

221

132

133

221

133

171

227

171

333

227

333

341

227

341

920

227

920

1621

227

1621

2017
Econ. Descripció
213.00 Instal·lacions esportives, manteniment de
maquinària i instal·lacions
213.00 Fires, manteniment de maquinària i
instal·lacions
213.00 Mercats, abastaments i llonges,
manteniment de maquinària i
instal·lacions
221.04 Seguretat i ordre públic, subministrament
de vestuari
221.11 Ordenació del trànsit i de l'estacionament,
subministrament de recanvis
227.99 Parcs i jardins, altres treballs fets per
altres empreses
227.99 Equipaments culturals i museus, altres
treballs fets per altres empreses
227.99 Promoció i foment de l'esport, altres
treballs fets per altres empreses
227.99 Administració general, altres treballs fets
per altres empreses
227.99 Recollida de residus, altres treballs fets
per altres empreses

IMPORT
2.904,68
1.143,45
2.667,19
21.657,12
18.639,50
9.767,52
8.371,11
1.266,27
58.502,97
15.497,36
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2313

227

2313

3321

227

3321

135

461

135

136

461

136

179

461

179

342

461

342

920

461

920

1532

461

1532

342

467

342

1621

467

1621

1721

467

1721

342

623.00

342

342

767.00

342

1721 767.00

1721

227.99 Acció social, altres treballs fets per altres
empreses
227.99 Biblioteques públiques, altres treballs fets
per altres empreses
461.00 Protecció Civil, Transferències corrents al
CIM
461.00 Servei de prevenció i extinció d'incendis,
Transferències corrents al CIM
461.00 Altres actuacions relacionades amb el
medi ambient, transferències corrents al
CIM
461.00 Instal·lacions esportives, transferències
corrents al CIM
461.00 Administració general, transferències
corrents al CIM
461.00 Vies públiques, transferències corrents al
CIM
467.00 Instal·lacions esportives, transferències
corrents al Consorci pel Desenvolupament
Esportiu de Ciutadella
467.00 Recollida de residus, transferències
corrents al Consorci de Residus de
Menorca
467.00 Protecció del medi ambient,
transferències corrents al Consorci
d'Eficiència Energètica
623.00 Instal·lacions esportives, adquisició de
material
767.00 Instal·lacions esportives, transferències
de capital al Consorci pel
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
767.00 Protecció del medi ambient,
transferències de capital al consorci
d'eficiència energètica
TOTAL

14.738,81
1.815,00
25.000,00
416.671,86
140.324,99
38.937,60
21.819,64
17.495,84
10.245,64
174.508,50
3.091,16
2.271,61
20.349,06
69.253,75
1.096.940,63

SEGON: Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de Tresoreria per a
despeses generals.
CONCEPTE
D'INGRÉS

DESCRIPCIÓ

IMPORT

870.00

Romanent de Tresoreria per a despeses generals

1.096.940,63 €

TERCER: Donar-ne compte en la propera sessió plenària.
El regidor delegat

Davant meu,
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José López Bosch

La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 6-07-2017»
2.4. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 001680, de 6 de
juliol de 2017 (signada digitalment dia 6 de juliol de 2017 pel regidor delegat i dia 7 de
juliol de 2017 per la secretària), d’aprovar la rectificació de l’expedient de modificació
de crèdits número 5/2017 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017, per incorporació
de crèdits finançats per despeses generals, per errors en l’import d’algunes
aplicacions, tot i que no afecten l’import total de la modificació de crèdit (exp.
2017/006762)
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D´ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
001680 DE 2017
ASSUMPTE: Rectificació de l'expedient de modificació de crèdits núm 5/2017 en el
pressupost de l'Ajuntament de 2017, per incorporació de romanents de crèdits
finançats per despeses generals.
Atès que, en data del 6-07-17, en la Resolució d'organització i seguretat ciutadana núm.
1665/2017 es va aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2017 en el pressupost
de l'Ajuntament de 2017, per incorporació de romanents de crèdits finançats per despeses
generals;
Atès que a l'esmentada resolució es va aprovar el següent quadre d'incorporació de
romanents de crèdit:
2016
Prog
342

2016
Eco
213

2017
Prog
342

2017
Econ.
213.00

4311

213

4311

213.00

4312

213

4312

213.00

132

221

132

221.04

133

221

133

221.11

171

227

171

227.99

333

227

333

227.99

341

227

341

227.99

Descripció
Instal·lacions esportives, manteniment
de maquinària i instal·lacions
Fires, manteniment de maquinària i
instal·lacions
Mercats, abastaments i llonges,
manteniment de maquinària i
instal·lacions
Seguretat i ordre públic,
subministrament de vestuari
Ordenació del trànsit i de
l'estacionament, subministrament de
recanvis
Parcs i jardins, altres treballs fets per
altres empreses
Equipaments culturals i museus, altres
treballs fets per altres empreses
Promoció i foment de l'esport, altres

IMPORT
2.904,68
1.143,45
2.667,19
21.657,12
18.639,50
9.767,52
8.371,11
1.266,27
11

920

227

920

227.99

1621

227

1621

227.99

2313

227

2313

227.99

3321

227

3321

227.99

135

461

135

461.00

136

461

136

461.00

179

461

179

461.00

342

461

342

461.00

920

461

920

461.00

1532

461

1532

461.00

342

467

342

467.00

1621

467

1621

467.00

1721

467

1721

467.00

342

623.00

342

623.00

342

767.00

342

767.00

1721

767.00

1721

767.00

treballs fets per altres empreses
Administració general, altres treballs
fets per altres empreses
Recollida de residus, altres treballs
fets per altres empreses
Acció social, altres treballs fets per
altres empreses
Biblioteques públiques, altres treballs
fets per altres empreses
Protecció Civil, transferències corrents
al CIM
Servei de prevenció i extinció
d'incendis, transferències corrents al
CIM
Altres actuacions relacionades amb el
medi ambient, transferències corrents
al CIM
Instal·lacions esportives,
transferències corrents al CIM
Administració general, transferències
corrents al CIM
Vies públiques, transferències corrents
al CIM
Instal·lacions esportives,
transferències corrents al Consorci pel
Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella
Recollida de residus, transferències
corrents al Consorci de Residus de
Menorca
Protecció del medi ambient,
transferències corrents al Consorci
d'Eficiència Energètica
Instal·lacions esportives, adquisició de
material
Instal·lacions esportives,
transferències de capital al Consorci
pel Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella
Protecció del medi ambient,
transferències de capital al Consorci
d'Eficiència Energètica
TOTAL

58.502,97
15.497,36
14.738,81
1.815,00
25.000,00
416.671,86
140.324,99
38.937,60
21.819,64
17.495,84
10.245,64

174.508,50
3.091,16
2.271,61
20.349,06

69.253,75
1.096.940,63

Atès que aquest quadre no és correcte, ja que s'han detectat errors en l'import d'algunes
aplicacions, tot i que no afecten l'import total de la modificació de crèdit;
Per tot l'exposat, qui subscriu
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PROPOSA:
PRIMER. Substituir el quadre anterior pel següent:
2016
Prog
342

2016
Eco
213

2017
Prog
342

2017
Econ.
213.00

4311

213

4311

213.00

4312

213

4312

213.00

132

221

132

221.04

133

221

133

221.11

171

227

171

227.99

333

227

333

227.99

341

227

341

227.99

920

227

920

227.99

1621

227

1621

227.99

2313

227

2313

227.99

3321

227

3321

227.99

135

461

135

461.00

136

461

136

461.00

179

461

179

461.00

326

461

326

461.00

336

461

336

461.00

342

461

342

461.00

920

461

920

461.00

Descripció
Instal·lacions esportives, manteniment
de maquinària i instal·lacions
Fires, manteniment de maquinària i
instal·lacions
Mercats, abastaments i llonges,
Manteniment de maquinària i
instal·lacions
Seguretat i ordre públic,
Subministrament de vestuari
Ordenació del trànsit i de
l'estacionament, subministrament de
recanvis
Parcs i jardins, altres treballs fets per
altres empreses
Equipaments culturals i museus, altres
treballs fets per altres empreses
Promoció i foment de l'esport, altres
treballs fets per altres empreses
Administració general, altres treballs
fets per altres empreses
Recollida de residus, altres treballs fets
per altres empreses
Acció social, Altres treballs fets per
altres empreses
Biblioteques públiques, altres treballs
fets per altres empreses
Protecció Civil, transferències corrents
al CIM
Servei de prevenció i extinció
d'incendis, transferències corrents al
CIM
Altres actuacions relacionades amb el
medi ambient, transferències corrents
al CIM
Serveis complementaris d'educació,
transferències corrents al CIM
Protecció i gestió del patrimoni històric
i artístic, transferències corrents al CIM
Instal·lacions esportives,
transferències corrents al CIM
Administració general, transferències
corrents al CIM

IMPORT
2.904,68
1.143,45
2.667,19
21.657,12
18.639,50
9.767,52
8.371,11
1.266,27
58.502,97
15.497,36
14.738,81
1.815,00
25.000,00
416.671,86
140.324,99
26.719,60
8.000,00
4.218,00
21.819,64
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1532

461

1532

461.00

342

467

342

467.00

1621

467

1621

467.00

1721

467

1721

467.00

342

623.00

342

623.00

342

767.00

342

767.00

1721

767.00

1721

767.00

Vies públiques, transferències corrents
al CIM
Instal·lacions esportives,
transferències corrents al Consorci pel
Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella
Recollida de residus, transferències
corrents al Consorci de Residus de
Menorca
Protecció del medi ambient,
transferències corrents al Consorci
d'Eficiència Energètica
Instal·lacions esportives, adquisició de
material
Instal·lacions esportives,
transferències de capital al consorci
pel Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella
Protecció del medi ambient,
transferències de capital al Consorci
d'Eficiència Energètica
TOTAL

17.495,84
10.245,64

174.508,50
3.091,16
2.271,61
20.349,06

69.253,75
1.096.940,63

SEGON: Donar-ne compte a la següent sessió plenària.
El regidor delegat
José López Bosch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 6-07-2017»
2.5. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió extraordinària de dia 29 de juny de
2017, pel qual s’aprova la relació de factures número 18/2017 CR de crèdit reconegut
per un import brut de 1.369,65 € (exp. 2017/006428)
«Que la Junta de Govern, en sessió extraordinària de dia 29-06-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
‘ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 18/2017 CR de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 18/2017 CR de crèdit reconegut per un import
brut de 1.369,65 € (import líquid de 1.369,65 €);
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
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PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.’
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.6. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 12 de juliol de
2017, pel qual s’aprova la relació de factures número 19/2017 de crèdit reconegut per
un import brut de 47.441,07 € (exp. 2017/006927)
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 12-07-2017 i a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
‘ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 19/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 19/2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 47.441,07 € (import líquid de 47.441,07 €);
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.»
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovació de la política de medi ambient per a la gestió de platges de
Ciutadella de Menorca (exp. 2017/006611) (https://vimeo.com/227694398#t=03m12s)
Es dóna compte d’una proposta del Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Entorn, de
dia 29 de juny de 2017, signada digitalment per l’alcaldessa el mateix dia, que s'ha esmenat
a la present sessió, en el sentit d'afegir contingut al segon punt, on es fa referència als
compromisos, i que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de
Territori i Entorn de dia 7 de juliol de 2017, amb el vot favorable dels representants del PSM
(2), del PSOE (1) i de GxC (1); i la reserva de vot dels representants del PP (2) i d’UPCM (1),
que, copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació de la política de medi ambient per a la gestió de les platges de
Ciutadella
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca va implantar l’any 2008 un sistema de gestió
ambiental segons la norma internacional UNE:EN ISO 14.001 per a la gestió de sis platges
del municipi: Son Xoriguer, Cala en Bosc, Cala Blanca, Santandria, sa Caleta i Cala en
Blanes;
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Atès que aquest sistema de gestió ambiental va ser auditat i certificat per AENOR l’any 2008,
i el certificat s’ha mantingut en vigor durant aquests anys;
Atès que l’any 2008 es va aprovar la política de Medi Ambient per a la gestió de platges de
Ciutadella;
Atès que l’any 2014 s’hi van afegir les platges de la Vall d’Algaiarens i de Son Saura, que
també es van afegir al sistema de gestió i es van certificar segons la norma ISO 14.001;
Atès que l’any 2015 es va publicar una nova versió de la norma ISO 14.001, i que
l’Ajuntament ha adaptat el sistema de gestió perquè aquest any 2007 sigui renovat el
certificat d’AENOR segons la nova versió de la norma;
Atès que la nova versió de la norma ISO 14.001:2015 inclou nous requisits que fan que
s’hagi de renovar i tornar a aprovar la política de Medi Ambient;
Atès que es considera adient que aquesta política de Medi Ambient sigui aprovada pel
Plenari Municipal, en ser el màxim òrgan de representació i decisió municipal;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Aprovar la política de Medi Ambient per a la gestió de les platges de Ciutadella, que
diu el següent:
«Política de medi ambient, gestió municipal de les platges de Ciutadella
Les platges són ecosistemes els processos naturals de les quals creen uns entorns que
aporten beneficis directament o indirectament a la societat: tranquil·litat, aire lliure de
contaminació, zona de retir espiritual, bellesa del paisatge, contacte amb la natura, entorn per
a practicar esport i tots els beneficis intrínsecs d'un entorn natural. A causa, en part,
d'aquests beneficis, la qualitat i la bona gestió de les nostres platges són la raó per la qual
aquests entorns són actualment el principal referent d'atracció turística a Menorca i el
principal motor de l'economia de l'illa.
Per a la prosperitat del municipi i per assegurar una bona gestió d'aquests espais, és
indispensable conciliar el desenvolupament econòmic, social i ambiental. Per açò,
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, amb l'objectiu de mantenir en bones condicions les
platges i amb la il·lusió d'iniciar un camí cap a la sostenibilitat i el benefici comú, es
compromet al següent:
•
•

Fer una gestió ambiental de les platges que tengui com a protagonista la conservació
de l'ecosistema i dels processos naturals, sense deixar de banda les possibilitats de
desenvolupament econòmic que aquestes ens ofereixen.
Atesa la gran importància de la posidònia oceànica com a indicadora de la bona
qualitat de l'ecosistema marí i com a espècie clau en la formació de les platges i els
sistemes dunars adjacents, ens comprometem que la gestió de la platja es faci
minimitzant l'impacte sobre les seves dinàmiques naturals. S'evitarà la destrucció de
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•

•

•

•
•

•
•
•

les praderies submergides de posidònia, i la retirada de restes de posidònia dipositada
a les platges es realitzarà seguint criteris tècnics, i tenint en compte altres
paràmetres com l’inici de la temporada turística. Aquesta gestió contribuirà a
millorar la capacitat d'adaptació o de resiliència de les platges enfront del canvi
climàtic, atès que les previsions climàtiques futures prediuen un escenari de pujada
del nivell del mar.
Desenvolupar vies de comunicació eficaces entre les parts interessades i els
responsables del Sistema de Gestió Ambiental. La finalitat és incentivar la seva
participació en el SGA, i augmentar-ne el grau de sensibilització i conscienciació sobre
la necessitat de contribuir a la conservació ambiental des de les seves entitats.
Aportar, per part de la direcció, els recursos humans i materials que garanteixin una
correcta formació i conscienciació del personal en matèria ambiental. De la mateixa
manera, es procura que les operacions subcontractades es realitzin sota l'empara de
les directrius marcades en aquesta política.
Informar, sensibilitzar i conscienciar el personal implicat i els usuaris de les platges
sobre la importància de preservar-ne l'entorn natural; de manera que les accions
orientades a la conservació dels ecosistemes de la platja i les dunes acabi essent un
consens social en els anys vinents.
Monitoritzar i tenir un control operacional consistent que permeti millorar tots els
aspectes ambientals de l'entorn de la platja (qualitat de l'aigua, estat del sòl,
emissions, gestió de residus i conservació de la biodiversitat).
Utilitzar aquest sistema de gestió ambiental com a marc per a contribuir a la mitigació
del canvi climàtic des de l'activitat que es desenvolupa a la platja i en el seu entorn
(gestió de residus, emissions atmosfèriques, preservació de les praderies de
posidònia oceànica, etc.).
Amb la finalitat d'incrementar la transparència de l'Ajuntament de Ciutadella, la
direcció es compromet a la difusió pública de la informació rellevant que es
desenvolupi dins del Sistema de Gestió Ambiental.
Assumir el compromís de complir els requisits legals, normatius i de qualsevol altre
tipus subscrits per l'Ajuntament de Ciutadella en matèria de medi ambient, de manera
que es garanteixi la permanent evolució i sensibilització en aquesta matèria.
Revisar i renovar els objectius ambientals orientats a contribuir en una millora
contínua de la sostenibilitat de les platges i del seu entorn a llarg termini.

Aquesta política de Medi Ambient ha de servir de base per establir objectius i metes orientats
a la preservació de l'entorn de platges i dunes.
La direcció, en la mesura del possible, es compromet a donar resposta per resoldre dubtes,
queixes i suggeriments a la resta del personal de l'organització i a les parts interessades.»
Intervé el Sr. Carrasco Domingo (https://vimeo.com/227694398#t=06m50s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227694398#t=09m57s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=12m25s)
Intervé el Sr. Carrasco Domingo (https://vimeo.com/227694398#t=18m10s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227694398#t=23m17s)
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Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=27m46s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=29m23s)
Intervé el Sr. Carrasco Domingo (https://vimeo.com/227694398#t=30m16s)
Acord
Se sotmet la proposta esmenada a votació, que s’APROVA per unanimitat (18 vots a favor
dels membres presents).
4. Proposta d’aprovar inicialment l’Ordenança general reguladora de preus públics
(exp. 2017/006691) (https://vimeo.com/227694398#t=31m05s)
Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat d’Hisenda i Gestió Tributària dels Serveis
Econòmics de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 3 de juliol de 2017 (signada
digitalment el mateix dia), que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat, en sessió ordinària de dia 6 de juliol de 2017, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i
GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que, copiada, diu:
«ASSUMPTE: Modificació de l’ordenança general reguladora de preus públics.
Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Ciutadella d’establir preus públics pels serveis i
activitats que ofereix;
Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 2.1 e) i 117 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament podrà establir i exigir
preus públics, que es regularan pel que disposen els articles que van del 41 al 48 de
l'esmentada llei, per la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics i pel que estableixi
l’ordenança respectiva;
Atès que, tot i que la competència d’aprovar preus públics recau en el Ple, basant-se en
l’autorització continguda en l’article 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es pot delegar a la Junta de Govern
local la fixació dels preus públics per a cadascun dels serveis o de les activitats que
s’ofereixin;
Atès que, per la naturalesa dels serveis i de les activitats per la qual es fixen els preus
públics, es fa necessari comptar amb més agilitat i celeritat a l’hora de poder establir o
modificar els diferents preus públics que puguin existir, per la qual cosa és necessari delegar
la competència a la Junta de Govern;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella compta amb una ordenança general reguladora dels
preus públics, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada l’1-09-89
(punt núm.16), i que ja en preveu la delegació en la Junta de Govern per establir els diferents
preus públics;
Atès que es considera necessari actualitzar aquesta ordenança;
Per tot l’exposat,
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PROPOSA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança general reguladora dels preus públics, així com
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 persona ciutadana.
TERCER. Comunicar aquest acord a l’Institut Balear de la Dona per tal que n’emeti l’informe
corresponent.
No obstant, el Ple amb, el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227694398#t=33m13s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=34m13s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per onze (11) vots a favor (5 PSM MxM, 3
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, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora
Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor
Sebastià SERVERA MOLL; i set (7) abstencions de vot (5 PP i 2 UPCM): els de 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 de declaració institucional «A Menorca volem acollir» sobre la crisi de les
persones refugiades (exp. 2017/006566) (https://vimeo.com/227694398#t=34m44s)
Es dóna compte d’una proposta d’Alcaldia de dia 29 de juny de 2017, signada digitalment el
mateix dia, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió
ordinària de dia 7 de juliol de 2017, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC
(1); i les reserves de vot del PP (2) i d’UPCM (1), que, copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL "A MENORCA VOLEM
ACOLLIR" SOBRE LA CRISI DE LES PERSONES REFUGIADES
Atès que el Fons Menorquí de Cooperació es constituí l’any 1993 amb l’objectiu de coordinar
les ajudes i canalitzar les accions de les administracions públiques de Menorca amb els
països més empobrits i amb dificultats de desenvolupament; en les situacions d’emergència
humanitària; per a les iniciatives de sensibilització i educació pel desenvolupament, per
aconseguir una planificació en matèria de cooperació més eficaç a l’illa, convertint-se en una
estructura supramunicipal que aglutina els vuit ajuntaments, el Consell de Menorca, el
Govern Balear i les ONGD;
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Atès que el Fons Menorquí de Cooperació, des de les funcions que se li tenen atribuïdes, per
acord de Junta de Govern de març de 2017 coordina un pla d’acollida de persones
refugiades a Menorca, davant la greu crisi humanitària que pateix la Mediterrània i Europa, a
la qual la Unió Europea i les institucions comunitàries no han respost de forma eficaç ni
eficient;
Atès que les entitats locals de Menorca s’han mostrat sensibles i s’han implicat per tal de
garantir els drets de les persones refugiades que malviuen als campaments i als camps de
refugiats;
Atès que l’administració de Menorca ha expressat i ha reivindicat les peticions ciutadanes, i
s'hi ha sumat, per a l’obertura de les fronteres i l’acollida de persones refugiades amb la
intenció d’agilitzar els protocols i minimitzar l’espera de la població acampada en condicions
d’alta vulnerabilitat;
Atès que les administracions menorquines s’han pronunciat políticament de forma individual i
conjunta en aprovar un manifest institucional de compromís i defensa dels drets de les
persones refugiades i en expressar el compromís de Menorca per a l’acollida del col·lectiu
refugiat;
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella hi forma part i té la voluntat de signar el manifest, dins el
marc de la celebració del Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra el dia
20 de juny;
Vist l'informe emès per part de la tècnica de Cooperació, en data del 20-06-17;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar la declaració institucional «A Menorca volem acollir» sobre la crisi de les
persones refugiades, des de la responsabilitat ètica i política en defensa dels drets humans
de les ciutadanes i dels ciutadans desplaçats per conflictes i guerres, amb la finalitat de
donar suport a l’acord conjunt de totes les institucions públiques de Menorca.
SEGON. Notificar aquesta declaració al Consell Insular de Menorca i al Fons Menorquí de
Cooperació.»
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL “A MENORCA VOLEM ACOLLIR”
SOBRE LA CRISI DE LES PERSONES REFUGIADES
La crisi de les persones desplaçades i refugiades a la Mediterrània i a Europa s’ha
convertit en la pitjor crisi humanitària des de finals de la Segona Guerra Mundial.
La inestabilitat a la regió d’Orient Mitjà, amb les guerres i els conflictes d’Afganistan,
Síria, Iraq o Iemen, entre altres, provoca des del 2015 el major èxode de l’època
contemporània. Al llarg dels últims dos anys, més d’un milió de persones han arribat
a la Unió Europea procedents d’aquests conflictes, i es calcula que prop de dos
milions més malviuen en camps de refugiats i campaments irregulars a països de la
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perifèria d’Europa com Turquia, Líban o Jordània.
Davant aquesta gravíssima realitat, les institucions comunitàries i els governs dels
estats membres de la Unió Europea han respost tard i malament, amb una passivitat
vergonyosa que qüestiona severament els valors ètics i polítics que fonamenten el
projecte europeu.
Les institucions públiques de Menorca han expressat reiteradament la seva adhesió
al clam social per l’obertura de fronteres i l’acollida efectiva de persones refugiades a
la nostra illa. S’han aprovat declaracions institucionals, manifestos, mocions i
propostes d’acord. Els vuit ajuntaments de Menorca i el Consell Insular han unit
esforços entorn del Fons Menorquí de Cooperació per elaborar un pla d’acollida i
poder respondre de manera eficaç i coordinada quan es produeixi la vinguda de
persones refugiades a la nostra illa. S’han instat en diverses ocasions les instàncies
polítiques superiors perquè s’obrin les fronteres, es creïn corredors de passatge
segur, es respecti la legalitat internacional en matèria d’asil, i es compleixin els
compromisos d’acollida d’una quota mínima de persones refugiades a l’Estat. Però
veim, amb preocupació i impotència, que les nostres peticions no han estat ateses.
L’incompliment dels compromisos contrets pel Govern espanyol és especialment
flagrant. De les 17.337 persones refugiades que Espanya es va comprometre a
acollir abans del setembre de 2017, quan només hi falten pocs mesos per al
compliment d’aquest termini, el nombre de persones acollides és gairebé anecdòtic:
a finals de maig, just arribava a 1.300, un pobre 7,5% del total previst. Segons un
recent informe d’Intermón Oxfam, aquesta ridícula quota de visats d’asil concedits
situa Espanya a la cua de la Unió Europea en el compliment dels acords d’acollida de
refugiats.
Aquesta actitud d’Espanya és, desgraciadament, coherent amb el tractament que ha
donat l’Estat a un col·lectiu refugiat amb el qual Espanya té llaços històrics i una
responsabilitat ètica i política evident, com és el poble sahrauí, amb milers de
desplaçats als camps algerians de Tindouf. Novament, la passivitat i el pas del temps
són la combinació letal perquè aquest conflicte deixi de ser notícia i es vagi enfonsant
en l’oblit.
Mentrestant, la crisi a la Mediterrània continua i s’agreuja, i les institucions europees
no sols no relaxen el tancament de les fronteres, sinó que des del 2016 la UE ha
pactat amb Turquia —un estat que no respecta els drets humans i on la democràcia
es troba en franca recessió— un acord de tancament de fronteres i retorn forçat de
persones refugiades al territori turc, a canvi de compensacions econòmiques per
aquest estat.
Com a conseqüència de tot aquest despropòsit, els camps de refugiats creixen en
nombre i en ocupació, i les persones mortes a la Mediterrània en intents no reeixits
d’arribar a la riba nord s’incrementen fins a unes xifres que fan estremir.
Les competències en matèria d’asil i refugi són de l’Estat, però la responsabilitat ètica
i política és de totes les institucions i, per extensió, de tota la ciutadania. Per açò, des
de Menorca volem reiterar una vegada més la crida del Consell Insular i dels
ajuntaments per l’habilitació de solucions ràpides i efectives que responguin a
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aquesta gravíssima crisi humanitària. Així, idò:
1. Defensam el dret a la lliure circulació de les persones com a dret humà
fonamental, tal com, de fet, reconeix l’article 13 de la Declaració Universal dels
Drets Humans.
2. Reiteram el nostre compromís per impulsar una política efectiva d’acollida de
migrants i persones refugiades, en compliment de les nostres competències i
responsabilitats, en coordinació amb les altres administracions públiques de
Menorca i de les Illes Balears, i a través dels projectes i les iniciatives del Fons
Menorquí de Cooperació.
3. Ens comprometem a habilitar els recursos necessaris perquè Menorca pugui
acollir persones refugiades, i a treballar activament per garantir la inclusió i el
desenvolupament social digne de les persones migrades i refugiades a Menorca.
4. Expressam el nostre suport a les campanyes de denúncia, reivindicació i
sensibilització de la Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca i del grup A
Menorca som refugiats, i els animam a continuar impulsant accions que desvetllin
la consciència ciutadana i pressionin les administracions públiques a actuar.
5. Feim una crida al Govern de l’Estat espanyol, i en particular al seu president, Sr.
Mariano Rajoy, perquè doni les instruccions oportunes als organismes pertinents
per tal que es compleixi el compromís d’acollida de 17.337 persones refugiades
dins l’any 2017.
6. Instam la Unió Europea a canviar la política comunitària d’atenció a les persones
refugiades i, en general, la política de migracions, amb el desenvolupament d'una
nova estratègia global per erradicar les causes d’injustícia, de violència
estructural, de guerra i vulneració dels drets humans en origen, que són l’arrel i la
causa dels moviments forçats de persones.
7. Demanam al Govern de les Illes Balears una major implicació en l'acollida de
refugiats, així com una major agilitat en el repartiment dels refugiats dins les
Balears, i recordam que actualment es troben allotjats en un alberg.
8. Anunciam la nostra intenció de visitar el president del Govern espanyol, Sr.
Mariano Rajoy, per lliurar-li en mà aquesta declaració institucional, les signatures
que recullin els manifestos de la Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca i del
grup A Menorca Som Refugiats, i el Pla d’acollida de persones refugiades
elaborat pel Fons Menorquí de Cooperació, tot insistint en la nostra capacitat,
preparació i disponibilitat per acollir persones refugiades des d’ara mateix.
Menorca, dia 20 de juny de 2017
Dia Internacional de les Persones Refugiades»
Intervé la Sra. Pons Fullana (https://vimeo.com/227694398#t=41m48s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227694398#t=45m35s)
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Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=57m00s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227694398#t=1h01m18s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=1h06m30s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per onze (16) vots a favor (5 PSM MxM, 3
PSOE, 3 GxC i 5 PP): 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, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, 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;
i dues (2) abstencions de vot (UPCM): les del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José
Felipe NEGRETE CABALLERO.
6. Proposta conjunta dels grups municipals del PSM MxM, del PSOE, de GxC, del PP i
d'UPCM amb relació a la gespa dels camps de futbol municipals (exp. 2017/006636)
(https://vimeo.com/227694398#t=1h07m50s)
Es dóna compte d’una proposta conjunta dels grups municipals del PSM MxM, del PSOE, de
GxC, del PP i d’UPCM, de dia 27 de juny de 2017, firmada pels portaveus, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 7 de juliol
de 2017, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1), del PP (2) i d’UPCM
(1), que, copiada, diu:
"PROPOSTA CONJUNTA AMB RELACIÓ A LA GESPA DELS CAMPS MUNICIPALS
Atès que els camps de gespa artificial de Ciutadella es troben fora del seu termini de vida útil,
i, com a conseqüència, en mal estat per a la bona pràctica del futbol;
Tenint en compte que els tres camps de gespa de Ciutadella es van canviar els anys 2002 i
2003;
Atès que el Consejo Superior de Deportes destina cada any un percentatge de les travesses
de futbol a subvencionar obres de construcció, adequació i millora dels camps de futbol no
professional i de titularitat municipal; l'article 1 de l'RD 419/1991 de 27 de març, de 7 de juny
pel qual s'estableix la distribució de la recaptació i dels premis en les apostes esportives de
l'Estat i altres jocs gestionats per l'organisme nacional de Loterías y Apuestas del Estado, un
cop modificat parcialment el Reial decret 403/2013, estableix:
“L'import obtingut per la recaptació de l'impost sobre les activitats de joc amb relació a les
apostes mútues esportives… serà distribuït pel Consejo Superior de Deportes, corresponent
al 4,55% per a la Reial Federació de Futbol amb destinació al futbol no professional”;
Atès que a les Illes Balears es van desenvolupar 22 actuacions, de les quals 9 van ser
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gestionades pel CSD i 13 per la REFEF; de les 22 actuacions, 16 es van desenvolupar a
Mallorca i 6 a Menorca; cal tenir en compte que, de les 13 actuacions fetes per part de la
Federació de Futbol, totes es van dur a terme a Mallorca, quan en l'RD 403/2013 es diu
clarament el següent:
“L'import obtingut per la recaptació de l'impost sobre activitats del joc amb relació a les
apostes mútues esportives a les quals es refereixen l'article 48.11 i la disposició addicional
tercera de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, serà distribuït pel CSD de la
manera següent:
a) El 49,95% per a les diputacions provincials, a través de les comunitats autònomes
respectives.
b) El 45,50 per a la lliga nacional de futbol professional.
c) El 4,55% per a la Reial Federació Espanyola de Futbol, amb destinació al futbol no
professional.
A les comunitats autònomes insulars de Balears i Canàries no hi ha diputacions, sinó que
són els consells insulars i els cabildos els que duen a terme les funcions similars a les
diputacions;
Per la qual cosa, el 49,95% de l'impost ha de ser distribuït (la part corresponent a les Illes
Balears) a través dels consells insulars;
Atès que el grup municipal d'UPCM va fer un prec en l'anterior Ple del mes de novembre de
2016, on demanava el següent:
“Que el Ajuntament de Ciutadella inste a los organismos competentes (CAIB y Consell
Insular de Menorca) a informar al Ple de cómo se distribuyen, a través de la comunidad
autónoma, entre los diferentes consells los fondos que llegan a Balears procedentes de ese
49,95 % de la recaudación del impuesto sobre actividades de juego en relación con las
apuestas mutuas deportivas, especificando qué porcentajes o cantidades recibe
habitualmente el Consell Insular de Menorca y cuánto ha percibido en los ejercicios de 2014
y 2015.
Que el Ajuntament inste a los organismos competentes a informar al Ple sobre a qué se han
destinado esos fondos en los ejercicios de 2014 y 2015.
Que el Ajuntament inste al organismo competente para el ámbito territorial de Menorca que
perciba la recaudación de los fondos que llegan a Balears, y en su caso a Menorca,
procedentes de ese 49,95% del impuesto, a habilitar una partida en sus presupuestos de
2017 para la renovación del césped artificial de los campos de fútbol municipales, priorizando
aquellos en que el césped está más deteriorado en caso de que dicha partida resultase
insuficiente para los tres campos en 2017 y la renovación hubiera de acometerse en
ejercicios sucesivos”;
Atès que, després de fer les consultes pertinents, amb relació al prec fet per UPCM, les
respostes del Consell Insular i del Govern de les Illes Balears no han estat satisfactòries, ja
que no han resolt els dubtes que encara, des d'aquest ajuntament, tenim amb relació a la
distribució de les quantitats recaptades per l'impost esmentat;
Atès que, arran de la moció presentada pels grups municipals d'UPCM i del PP, i aprovada
per unanimitat, el Consejo Superior de Deportes es va dirigir a la nostra comunitat autònoma
i a la federació de futbol autonòmica per tal que destinin els recursos necessaris per a la
renovació dels camps de gespa artificial;
Atesa la resposta que va donar la consellera Catalina Cladera a la pregunta feta pel diputat
Nel Martí i Llufriu, amb registre d'entrada al Parlament número 6167/2017, on es demanava
el següent:
“La Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc estableix en l'article 48.11 i en la
disposició addicional tercera que els consells insulars, a través de la CAIB, han de rebre el
49,95% de la recaptació de l’impost sobre activitats de joc, amb relació al joc d’apostes
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esportives, a les Illes Balears. Quina ha estat aquesta distribució per als consells insulars,
especificant-ne la quantia i els projectes afectats, durant els anys 2013, 2014, 2016 i 2017?”;
La qual va ser resposta de la manera següent:
“Les quanties referents als anys que van del 2013 al 2016 les trobarà a la resposta de la
iniciativa 3975/2017, sol·licitada pel seu grup parlamentari; i, pel que fa a l’any 2017, les
dades actualitzades són les següents:
Any 2017:
•
Consell de Mallorca: 319.750,23 €
•
Consell de Menorca: 42.498,45 €
•
Consell d'Eivissa i Formentera: 42.498,45 €;
Amb relació als projectes afectats, val a dir que el destí d’aquestes partides no es pot
determinar perquè no consten com a despesa amb finançament afectat”;
Atesa la resposta que va donar la consellera Catalina Cladera a la pregunta feta pel diputat
Nel Martí i Llufriu, amb registre d'entrada al Parlament número 3975/2016 on es demanava el
següent:
“A la Conselleria d’Hisenda: D’acord amb la legislació actual, el 49,95% dels recursos
recaptats per l’impost sobre l’activitat del joc amb relació a les activitats esportives ha de ser
gestionat per les comunitats autònomes i els consells insulars; quina ha estat l’aportació
derivada i gestionada per la CA de les Illes Balears en aquest concepte, els anys 2013, 2014,
2015, 2016 i 2017, i quina ha estat la seva destinació”;

La qual va ser resposta de la manera següent:La destinació d’aquestes partides no es pot
determinar perquè no consta com a finançament afectat.
Atès que tots els grups municipals d'aquest ajuntament volem tenir una informació més
exhaustiva sobre com s'han distribuït els doblers recaptats per l'impost del joc, al mateix
temps que volem saber com es justifica aquesta distribució a l'illa de Menorca;
Atès que la informació que se'ns ha fet arribar per part de les diferents administracions i la
federació de futbol és insuficient;I atès que creim que el nostre municipi necessita la
implicació de les altres administracions per tal de renovar els camps de gespa, els quals
necessiten urgentment una actuació;
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És per tots aquests motius que tots els grups municipals demanam:
1. Instar el Govern de les Illes Balears a fer un informe per part d'Hisenda que expliqui,
per un costat, en què s'han destinat els doblers derivats del percentatge de les
travesses; i, per l'altre costat, que informi sobre el tipus de projectes que s'han
d'executar amb el finançament d'aquesta partida.
2. Instar el Govern de les Illes Balears que ens informi de quina manera es justificaran
les despeses derivades dels projectes fets basant-se en la Llei 13/2011, de 27 de maig;
3. Instar la Federació de les Illes Balears que informi sobre els projectes que ha duit a
terme a cadascuna de les illes, basant-se en la Llei sobre activitats del joc durant els
darrers cinc anys.
4. Instar el Govern de les Illes Balears i la Federació Balear de Futbol que assegurin la
inversió i la millora en els camps de futbol, així com marca la llei, amb la corresponent
distribució per a les diferents illes de la nostra comunitat.
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=1h16m05s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227694398#t=1h16m10s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta de tots els grups municipals a votació, que s’APROVA per
unanimitat (18 vots a favor dels membres presents).
7. Proposta de modificar la grafia Esquella per Squella en el llinatge de Joana de Vigo
en la denominació de la sala d’actes de la Casa de Cultura (exp. 2017/006663)
(https://vimeo.com/227694398#t=1h16m51s)
Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Projecte de Ciutat, Participació
Ciutadana i Igualtat de l’Àrea Socioeducativa, de dia 30 de juny de 2017, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 7 de juliol
de 2017, amb 7 vots a favor (PSM, PSOE, GxC, PP i UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: MODIFICAR LA GRAFIA ESQUELLA PER SQUELLA EN LA
DENOMINACIÓ DE LA SALA D'ACTES DE LA CASA DE CULTURA AMB EL NOM DE
JOANA DE VIGO I SQUELLA
L'Ajuntament de Ciutadella va aprovar, en el Plenari del passat 16 de març del 2017,
denominar la sala d'actes de la Casa de Cultura amb el nom de Joana de Vigo i Esquella, en
recollir una proposta d'un grup d'alumnes del CEIP Pere Casasnovas de fer visible
públicament el nom de la figura d'aquesta dona per la seva trajectòria i la seva aportació al
món de la il·lustració.
Amb data posterior al Plenari, el 25 de maig del 2017, l'Ajuntament de Ciutadella va rebre R.
S., que, com a portador del llinatge Squella, va manifestar el seu malestar i el dels seus
familiars davant l'aprovació d'utilitzar la grafia Esquella en lloc de Squella per denominar la
sala d'actes. Durant la reunió mantinguda va expressar la importància i la transcendència que
té per la seva família el fet de mantenir la forma tradicional de Squella en qualsevol de les
ocasions i dels motius utilitzats, i va suggerir que ho valoràssim de nou.
Després d'aquesta conversa, l'equip de govern va fer de nou diverses consultes a persones
de referència, com ara l'assessora lingüística, el cap de Protocol de l'Ajuntament mateix i
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Fina Salord, filòloga estudiosa de la figura de na Joana de Vigo i Squella. En tots els casos
van coincidir que, tot i que el criteri de la Comissió Tècnica de la UIB és vàlid i és el referent,
aquest no és d'ús imperatiu.
Així mateix, en el darrer Ple del 15 de juny del 2017, UPCM i el PP van expressar
conjuntament la seva prioritat d'atendre la transcendència que té per la família Squella la
utilització de la forma tradicional del seu llinatge davant qualsevol altre criteri, tal com ja
havien manifestat amb anterioritat.
Davant aquest fet, l'equip de govern considera que és important tenir en consideració la
transcendència que representa per la família Squella el fet d'utilitzar el llinatge Squella amb la
grafia tradicional per denominar també un topònim davant la menor transcendència que té
per l'Ajuntament el fet de no atendre el criteri recomanat per la Comissió Tècnica
d'Assessorament Lingüístic de la UIB.
Per tot açò, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Modificar la grafia Esquella per Squella en el llinatge de Joana de Vigo en la
denominació de la sala d'actes de la Casa de Cultura, que era com s'havia aprovat en el Ple
del 16 de març del 2017.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.»
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227694398#t=1h19m43s)
Intervé el Sr. Triay Lluch, que esmena la proposta en el sentit d’afegir un segon punt d’acord,
que diu: «Que, d’acord amb el desig de la família, i en el sentit d’aquesta proposta, es
rectifiqui el llinatge Esquella —amb e— del cartell indicatiu de la plaça de la Catedral, o
qualsevol altre cartell municipal, passant a denominar la casa, que és patrimoni personal i
familiar de la família Squella, de la forma tradicional en què sempre s’ha fet: Squella amb
essa (https://vimeo.com/227694398#t=1h19m56s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=1h20m27s)
Acord
Se sotmet la proposta esmenada a votació, que s’APROVA per unanimitat (18 vots a favor
dels membres presents).
I la proposta queda amb els punts d’acord següents:
PRIMER. Modificar la grafia Esquella per Squella en el llinatge de Joana de Vigo en la
denominació de la sala d'actes de la Casa de Cultura, que era com s'havia aprovat en el Ple
del 16 de març del 2017.
SEGON. Que, d’acord amb el desig de la família i en el sentit d’aquesta proposta, es rectifiqui
el llinatge Esquella —amb e— del cartell indicatiu de la plaça de la Catedral, o qualsevol altre
cartell municipal, passant a denominar la casa, que és patrimoni personal i familiar de la
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família Squella, de la forma tradicional en què sempre s’ha fet: Squella amb essa.
8. Proposta d’aprovar el primer Pla de subvencions de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca (exp. 2017/006652) (https://vimeo.com/227694398#t=1h20m56s)
Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei de Ciutat, Participació i
Igualtat de l’Àrea Socioeducativa de dia 30 de juny de 2017, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 7 de juliol de 2017, amb els
vots a favor del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1); i les reserves de vot del PP (2) i d’UPCM
(1), que diu:
« ASSUMPTE: APROVACIÓ I PLA DE SUBVENCIONS
L'Ajuntament de Ciutadella, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003 general de
subvencions, de 17 de novembre, elabora el seu primer Pla de subvencions, amb l'objectiu
de donar resposta, a través d'un suport financer, a demandes socials i econòmiques de
persones i entitats públiques i privades.
Per a l'Ajuntament de Ciutadella les subvencions són una manera i un procediment de
col·laboració entre l'administració pública i els particulars per impulsar activitats d'interès
públic. En aquest sentit, aquest pla de subvencions respon a un dels principis de la filosofia
de ciutat educadora, a la qual l'Ajuntament s'hi va adherir l'any 1999 amb la signatura de la
Carta de Ciutats Educadores. D'acord amb els principis números 17 i 18, la ciutat que vol ser
educadora serà aquella que es compromet a fomentar la cooperació entre l'administració i la
societat civil, organitzada de manera lliure i democràtica en institucions de l'anomenat tercer
sector, organitzacions no governamentals i associacions anàlogues. D'aquesta manera, a
través d'aquest suport financer a activitats d'interès públic, la ciutat estimula
l'associacionisme com a forma de participació i corresponsabilitat cívica i, a la fi, el
desenvolupament social, moral i cultural de les persones.
Atès que les associacions tenen un paper imprescindible en el Projecte de ciutat perquè
contribueixen a convertir Ciutadella en un municipi millor, tot enriquint-ne la vida social,
cultural, esportiva, veïnal...; l'Ajuntament de Ciutadella valora i agraeix molt la seva tasca i
dedicació, i vol donar-hi suport en posar a la seva disposició eines que puguin ajudar-les a
fer-se fortes i a millorar la seva gestió. Per açò, amb aquest pla de subvencions, es reforça i
impulsa el Projecte de ciutat, i es fomenta el nostre municipi com a ciutat educadora.
A través d'aquest pla de subvencions també s'aconsegueix que aquest suport a les demanes
socials i econòmiques de persones i entitats públiques i privades es faci amb el principi de
transparència, que és un dels principis que alhora regeix la Llei general de subvencions,
mentre que es fan públiques les subvencions que es concedeixin, els procediments i els
criteris de concessió.
En aquest pla hi figuren els elements més destacats que defineixen l'àmbit d'aplicació de la
llei.
Per tot açò, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar el I Pla de subvencions de l'Ajuntament de Ciutadella que s'adjunta en
l'expedient.
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SEGON: Delegar en la Junta de Govern la revisió, la modificació i l'aprovació dels posteriors
plans de subvencions dels acords, dels quals se’n donarà compte al Ple.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.»
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227694398#t=1h23m43s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227694398#t=1h26m18s)
Intervé la Sra. Anglada Serar (https://vimeo.com/227694398#t=1h27m38s)
Intervé la Sra. Secretària (https://vimeo.com/227694398#t=1h29m47s)
Intervé la Sra. Anglada Seara (https://vimeo.com/227694398#t=1h30m17s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=1h30m29s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227694398#t=1h30m56s)
Intervé la Sra. Secretària (https://vimeo.com/227694398#t=1h31m22s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per 13 vots a favor (5 PSM MxM, 3 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, 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 5 abstencions de vot (PP): les de 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’aprovació de les bases que han de regir la tramitació de prestacions
econòmiques
no
periòdiques
de
caràcter
social
(exp.
2017/006513)
(https://vimeo.com/227694398#t=1h32m05s)
Es dóna compte d’una proposta del Servei d’Atenció Social de l’Àrea Socioeducativa, de dia
3 de juliol de 2017, signada per la batlessa, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa
Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 7 de juliol de 2017, amb els vots a favor del PSM
(2), del PSOE (1) i de GxC (1); i les reserves de vot del PP (2) i d’UPCM (1), que diu:
«ASSUMPTE: Aprovació de les bases que han de regir la tramitació de prestacions
econòmiques no periòdiques de caràcter social
Atès que és un compromís de l’equip de govern seguir donant suport i resposta a les
situacions de necessitat que presenten els ciutadans i les ciutadanes i/o les famílies de la
nostra ciutat, tot garantint-ne les necessitats bàsiques dels seus habitants;
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Atès que, amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència de les prestacions econòmiques
de caràcter social, així com de garantir l’equitat i establir uns criteris i barems d’accés de
caràcter econòmic i social que considerin les diferents realitats i les noves situacions de
pobresa, d’acord amb la filosofia d’un sistema de serveis socials universal i del dret subjectiu,
s’han redactat unes noves bases que han de regir-ne la tramitació;
Atès que el present document s’ha generat a partir d’un procés de participació en el que han
intervingut tots els treballadors socials del servei, els quals han partit dels diferents perfils de
persones i/o de famílies ateses, essent l’objectiu primordial apropar-se el màxim a la realitat
de les famílies i persones de Ciutadella;
Atès l’informe tècnic de Serveis Socials emès en sentit favorable en data del 3 de juliol de
2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. L’aprovació de les noves bases que han de regir la tramitació de les prestacions
econòmiques no periòdiques de caràcter social.
Segon. La seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.»
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227694398#t=1h34m45s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227694398#t=1h35m34s)
Intervé la Sra. Interventora (https://vimeo.com/227694398#t=1h35m55s)
Intervé la Sra. Pericás Negrete (https://vimeo.com/227694398#t=1h36m06s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per unanimitat (18 vots a favor dels
membres presents).
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al programa escolar de fruites,
hortalisses i llet (exp. 2017/006731) (https://vimeo.com/227694398#t=1h36m42s)
Es dóna compte d’una moció del Grup Municipal Popular (PP), de dia 2 de juliol de 2017,
amb registre d’entrada telemàtic 010881 de dia 3 de juliol de 2017, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 7 de juliol de 2017, amb
els vots a favor del PP (2); i les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i
d’UPCM (1), que, traduïda del castellà al català, diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AMB RELACIÓ AL
PROGRAMA ESCOLAR DE FRUITES, HORTALISSES I LLET
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Vist que en el Ple ordinari de febrer de 2017 es van aprovar per unanimitat dues mocions
presentades pel Grup Popular amb relació a la distribució de fruites, verdures i llet a les
escoles;
Vista l'aprovació dels reglaments europeus que es detallen a continuació:
•
•
•
•

Reglament (UE) 2016/795 del Consell d'11 d'abril de 2016
Reglament (UE) 2016/791 Parlament Europeu i del Consell d'11 de maig de 2016
Reglament delegat (UE) 2017/40 de la Comissió de 3 de novembre de 2016
Reglament d'execució (UE) 2017/39 de la Comissió de 3 de novembre de 2016,

a través dels quals es fa menció dels aspectes que entraran en vigor per al curs 2017/2018;
Vist el Reial decret 511/2017, de 22 de maig, pel qual es desenvolupa l'aplicació a Espanya
de la normativa de la Unió Europea amb relació al programa de consum de fruites,
hortalisses i llet;
Vist que l'objecte del citat RD és establir les condicions bàsiques d'aplicació del règim d'ajuts
per a la distribució de fruites i hortalisses, fruites i hortalisses transformades i productes del
plàtan, llet i productes lactis a infants en centres escolars, en el marc d'un programa escolar
de consum de fruita i hortalisses i llet, d'acord amb els reglaments anteriorment citats, entre
d'altres;
Vist que en l'article 2 d'aquest reial decret s'entén per any escolar el període comprès entre
l'1 d'agost i el 31 de juliol de l'any següent, i com a destinataris: "Els alumnes que assistixen
regularment a un centre escolar administrat o reconegut per l'autoritat competent en l'àmbit
educatiu que pertany a una de les categories següents: guarderies o altres centres de
preescolar i escoles primàries i secundàries, en particular, escoles infantils, col·legis
d'educació primària, col·legis d'educació infantil i primària, instituts d'educació secundària i
centres d'educació especial i altres centres docents que determinen les administracions
educatives»;
Vist allò que s'ha exposat a l'article 3r, en el qual s'estableix que s'ha d'elaborar una
estratègia per a l'aplicació del programa escolar en tot el territori nacional, així com que, a
l'efecte de l'elaboració d'aquesta estratègia nacional, les comunitats autònomes han de
preparar una memòria d'acord amb el model d'intercanvi de dades que recull l'annex I, i ho
han de remetre abans de l'1 de març que precedeix al primer curs escolar;
Vist que per a l'Estratègia per al curs 2017/2018 el termini màxim per a la remissió de la
memòria va ser el 15 de juny de 2017;
Vist que en les condicions particulars per a la distribució a les Illes Balears de fruita,
hortalisses i llet del Programa escolar, curs 2017/2018, publicades en el web de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca no s'especifica en cap apartat l'etapa 0-3,
per la qual cosa es deixa fora el primer cicle d'educació infantil;
Vist que, per unanimitat en el Ple de febrer d'aquest ajuntament es va acordar, entre altres
coses, instar que la convocatòria s'aplicàs d'acord amb allò que s'ha regulat en l'article 22 del
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell del 17 de desembre
de 2013;
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Conformement a l'article 27 i al punt 30.1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola, i així
com consta a l'article 36 de l'Estatut d'Autonomia, correspon a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears la competència del desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyança en
tota la seva extensió, en els nivells i graus, en les modalitats i especialitats;
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant del Ple, per al seu
debat i l'aprovació, si és procedent, el següent:
1. Instar la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears perquè
adopti les mesures necessàries perquè en el curs 2017/2018 s'apliqui allò que s'ha
exposat en l'article 3.d) del Reial decret 511/2017, de 22 de maig.
2. Instar la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears a l'aplicar
els acords aprovats per unanimitat en el Ple del febrer de 2017 d'aquest ajuntament.»
Intervé la senyora Bagur Benejam (https://vimeo.com/227694398#t=1h40m22s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/227694398#t=1h40m42s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que s’APROVA per desset (17) vots a favor (5 PSM MxM, 3
PSOE, 3 GxC, 5 PP i 1 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, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, 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 i
el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i una abstenció de vot (UPCM): la del
senyor Juan TRIAY LLUCH, per absència en el moment de la votació.
11. Proposta relativa a la designació de les festes locals de l’any 2018 (exp.
2017/007085) (https://vimeo.com/227694398#t=1h41m33s)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 13 de juliol de 2017 (signada digitalment el
mateix dia), i, atès que la proposta no va ser dictaminada per la comissió informativa
respectiva, se sotmet a votació la ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb
l'article 53.3. del Reglament orgànic municipal), la qual va ser aprovada per unanimitat (17
vots dels membres presents).
La proposta diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018
El passat 8 de juliol de 2017 va sortir publicat en el BOIB número 83 (pàg. 21511 i 21512)
l’acord del Consell de Govern de dia 7 de juliol de 2017 per mitjà del qual s’aprovà el
calendari de festes per a l’any 2018 a l’àmbit de les Illes Balears.
Anualment, d’acord amb l’article 46è de l’RD 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de
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jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE de dia 29), la Conselleria de Treball
demana als ajuntaments que els comuniquem els 2 dies que cada municipi vol declarar com
a festa local a l’àmbit municipal per a l’any corresponent.
Per tot l’abans esmentat, i tenint en compte les tradicions populars i institucionals, com són la
Diada del Poble de Menorca i les festes de Sant Joan, el regidor que la subscriu presenta la
següent
PROPOSTA:
PRIMER: Designar com a festes locals del nostre àmbit municipal per a l’any 2018 els dies
17 de gener (dimecres), Diada de Sant Antoni, patró de l’illa de Menorca; i el dia 25 de juny
(dilluns), l’endemà del dia de Sant Joan Baptista, popularment conegut com «Dia de Sant
Joanet».
SEGON: Comunicar aquest acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la
Conselleria de Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.
No obstant açò, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per unanimitat (18 vots a favor dels
membres presents).
12. Precs i preguntes (https://vimeo.com/227694398#t=1h43m35s)
Precs
1. Prec del Grup Municipal Popular (PP), de dia 18 de juliol de 2017, amb registre
d’entrada telemàtic número 011798 de dia 18 de juliol de 2017, que diuen:
PREC DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA
AMB
RELACIÓ
A
L’ESCORXADOR
MUNICIPAL.
(https://vimeo.com/227694398#t=1h43m48s)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Escorxador de Ciutadella actualment sacrifica un nombre molt important d'animals, no
només de Ciutadella sino que també ho fa de tot Menorca. Tant és així que més del 40% del
bestiar sacrificat a l'Escorxador Municipal de Ciutadella el 2016 procedia d'explotacions de
fora del terme municipal.
De la mateixa manera, l'estat de les instal·lacions són deficients i s'han d’actualitzar a fi de
complir les actuals normatives. Una d'aquestes actuacions importants és l'adequació de les
quadres del bestiar, que han de permetre, entre d'altres coses, que el bestiar es pugui moure
amb certa comoditat, segons l'actual normativa de benestar animal. També hi ha el tema del
sistema de neteja i desinfecció dels camions que transporten el bestiar, que no compleix la
normativa.
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I fins i tot, actuacions menys costoses que es podrien englobar com a simple manteniment i
que no s'han duit a terme, com pot esser la substitució de la reixa exterior o arreglar les
dutxes de personal.
No fer aquestes actuacions fa que, de vegades, hi hagi un perill que es podria evitar. Un bon
exemple és el cas de bestiar que fuig i que arriba fins a la carretera, i que pot provocar un
perill de col·lisió amb els cotxes.
Per tant, s'han de cercar solucions a la situació actual de l'Escorxador, que, tal com està, no
es pot perllongar gaire més en el temps.
En diferents ocasions en aquest Ple s'ha posat de manifest la preocupació pel tema dels
residus anomenats sandach. Al pressupost d'aquest exercici 2017 hi ha destinats uns
400.000 € només per a la incineració dels sandachs. Uns costos que no son inassumibles i
que obliguen a fer gestions urgents.
Són gestions que han d’anar encaminades a reduir aquestes despeses de forma urgent.
Per tot l’exposat anteriorment, es prega:
1. Que ens informin de quines millores son necessàries per al compliment de les actuals
normatives a l'Escorxador Municipal.
2. En cas que hi hagi alguna planificació feta, que ens informin de quines actuacions es
portaran a terme quant a manteniment i inversions.
3. Que ens informin de quines gestions han fet i de quines faran per resoldre el tema del
sobrecost de la incineració dels SANDACH.
4. Que ens informin de quina planificació tenen per millorar la situació econòmica de
l’Escorxador.
Ciutadella de Menorca, 18 de juliol de 2017
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervé la Sra. Moll Taltavull (https://vimeo.com/227694398#t=1h46m17s)
Intervé la Sra. Moll Taltavull (https://vimeo.com/227694398#t=1h46m17s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227694398#t=1h51m40s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=1h54m01s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227694398#t=1h54m41s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227694398#t=1h56m11s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=1h56m31s)
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Intervé la Sra. Moll Taltavull (https://vimeo.com/227694398#t=1h57m33s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=1h58m06s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227694398#t=1h58m35s)
Intervé la Sra. Moll Taltavull (https://vimeo.com/227694398#t=1h58m57s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/227694398#t=1h59m25s)
2. Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 011895 de dia 19 de juliol de 2017, que, traduïdes del castellà al català,
diuen:
1r Periòdicament rebem queixes de l'estat de brutícia i d'abandonament que presenten
determinades zones del Polígon. Les fotografies 1, 2, 3 i 4 adjuntes corresponen a la brutícia
existent, que s'estén fins i tot per la calçada, en terrenys situats als voltants de la nau de
Mestral.
Instam l'equip de govern a prendre les mesures oportunes per a mantenir la zona neta de
brutícia i residus.
2n Mentre es manté desbrossat i relativament cuidat un bon tram del canal Salat contigu o
rodejat pel nucli urbà, la zona compresa entre l'Ambulatori i la Sala Multifuncional està
totalment envaïda per la mala herba i presenta l'aspecte lamentable que s'aprecia en les
fotografies 5 i 6.
En tractar-se d'una zona en què hi ha edificis públics i que és contigu al nucli urbà, instam
l'equip de govern a prendre les mesures necessàries per a mantenir desbrossada i
mínimament arreglada la zona.
3r En el passatge que connecta el carrer Degollador amb la plaça de la Pau hi ha una rampa
de llistons de fusta en mal estat, com pot apreciar-se a les fotografies 7 i 8, i que
probablement va ser una solució provisional que s'ha eternitzat. Fins i tot s'ha desprès l'últim
llistó de la rampa, amb els consegüents problemes per a persones amb mobilitat reduïda.
Instam l'equip de govern a instal·lar una rampa en condicions, preferiblement d'obra.
PRIMER PREC REFERENT A LA BRUTÍCIA O A L’ABANDONAMENT DE DETERMINADES
ZONES DEL POLÍGON (https://vimeo.com/227694398#t=1h59m51s)
Intervé el Sr. Servera Moll (https://vimeo.com/227694398#t=2h00m18s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227694398#t=2h01m47s)
SEGON PREC REFERENT A LA ZONA COMPRESA ENTRE L'AMBULATORI I LA SALA
MULTIFUNCIONAL (https://vimeo.com/227694398#t=2h02m09s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=2h02m40s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/227694398#t=2h04m47s)
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Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227694398#t=2h05m38s)
TERCER PREC REFERENT AL PASSATGE QUE CONNECTA EL CARRER DEGOLLADOR
AMB LA PLAÇA DE LA PAU (https://vimeo.com/227694398#t=2h06m09s)
Intervé el Sr. López Bosch (https://vimeo.com/227694398#t=2h06m38s)
Preguntes Intervencions relacionades amb la pregunta:
(https://vimeo.com/227694398#t=2h07m20s)
Preguntes que van quedar sense respondre en el Ple ordinari de dia 15 de juny de 2017
1. 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
(https://vimeo.com/227694398#t=2h07m32s)
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:
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?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h07m53s)
REFERENTS AL FONS DE SEGURETAT PÚBLICA
(https://vimeo.com/227694398#t=2h09m32s)
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?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h09m49s)
REFERENTS A L'IMPORT REBUT DE LES CONCESSIONS DE LES PLATGES
(https://vimeo.com/227694398#t=2h10m55s)
1.6 A què es destinen les quantitats rebudes per les concessions de les platges?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h11m00s)
REFERENTS A MULTES (https://vimeo.com/227694398#t=2h11m23s)
1.7 Quantes multes s'han registrat en els últims dotze mesos? Desglossau-les per tipus de
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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 (https://vimeo.com/227694398#t=2h11m26s)
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?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h11m40s)
REFERENTS ALS AJUTS DEL CONSELL INSULAR PER A LA RESTAURACIÓ DE BÉNS
DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MENORCA (https://vimeo.com/227694398#t=2h17m22s)
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?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h17m58s)
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 19 de juliol de 2017, amb registre
d’entrada telemàtic número 011834 de dia 19 de juliol de 2017, que, traduïdes del castellà
al català, diuen:
REFERENTS A LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I
CENTRES (https://vimeo.com/227694398#t=2h18m59s)
2.1 D'acord amb la Resolució del director de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d'abril de
2017: Segons article 2 de l'esmentada resolució, quantes escoletes que imparteixen
educació infantil han aplicat i valorat les adaptacions curriculars?
2.2 A quants infants se li han emès un informe per a la permanència en el mateix curs a fi de
retardar-ne la incorporació a l'educació primària escolar?
2.3 Té l'Ajuntament de Ciutadella algun conveni d'escolarització equilibrada signat amb la
Conselleria del Govern de les Illes Balears?
2.4 Si és que no, ha realitzat alguna gestió l'Ajuntament per a poder realitzar el conveni
esmentat?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h19m41s)
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REFERENT ALS PÀRQUINGS D'ACCÉS A LES PLATGES DEL SUD DEL TERME DE
CIUTADELLA (https://vimeo.com/227694398#t=2h21m13s)
2.5 Davant de les nombroses notes de premsa de la situació dels diferents pàrquings d'accés
a les platges del sud del terme de Ciutadella (Macarella, Cala en Turqueta...): Ha realitzat
l'Ajuntament alguna gestió amb el Consell Insular de Menorca per a solucionar el problema
que provoca aquesta situació?
2.6 Si que és sí, en quines dates? Amb qui es va reunir?
2.7 Quines mesures es dugueren a terme? A partir de quan? Implica algun cost per a
l'Ajuntament?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h21m28s)
PLA ANUAL D'IMPOST DEL TURISME SOSTENIBLE PERÍODE 2017
(https://vimeo.com/227694398#t=2h28m38s)
2.8 Conforme a l'acord del Consell de Govern del 7 de juliol de 2017, pel qual es ratifica el
Pla anual d'impost del Turisme Sostenible per al període 2017 aprovat per la Comissió
d'Impost del Turisme Sostenible: Quins són els projectes que té previst presentar
l'Ajuntament?
2.9 Quins criteris són els que ha pres en consideració per a l'elecció d'aquests projectes?
2.10 Quin és el pressupost per a la seva execució?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h29m01s)
REFERENT A L'ORDENANÇA DE VENDA AMBULANT
(https://vimeo.com/227694398#t=2h32m09s)
2.11 Amb relació a l'Ordenança de venda ambulant: Quants han sol·licitat l'autorització
(desglossau-ho per mercats)?
2.12 Quants estan pendents d'autorització?
2.13 A quants se'ls ha renovat l'autorització (desglossau-ho per mercats)?
2.14 Quin és el motiu pel qual hi ha instal·lacions de venda al carrer Hospital de Santa
Magdalena quan el lloc previst és la plaça de la Llibertat? Tenen autorització?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h32m27s)
3. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 19 de juliol de 2017, amb registre
d’entrada telemàtica número 0011838 de dia 19 de juliol de 2017, que diuen:
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA
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AMB RELACIÓ A L’ESCORXADOR MUNICIPAL.
(https://vimeo.com/227694398#t=2h33m51s)
3.1 De l’Escorxador Municipal, ens podrien detallar: Relació dels ingressos per mesos i
espècies sacrificades del gener des del 2016 fins al juny del 2017.
3.2 El detall de les despeses per mesos i capítols del 2016 i fins al juny de 2017.
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h34m35s)
DE LA PARADA DE BUS DEL PINS (https://vimeo.com/227694398#t=2h34m57s)
3.3 Quan van començar les obres del carrer Mallorca, els busos de la plaça dels Pins es van
traslladar a la via Perimetral perquè no podien circular pel Passeig Marítim degut al mal estat
de la via. Aquest mateix mes, les obres del carrer Mallorca continuen, amb retràs segons la
data prevista de finalització, però els busos han tornat a la Plaça dels Pins, circulant pel
Passeig Marítim. Que ha canviat ara, respecte al mes de gener, que sí poden circular pel
Passeig Marítim?
3.4 S’han fet alguna actuació o millora perquè els bussos puguin circular sense problemes?
3.5 Afectarà la circulació dels bussos a l’estat de la via?
3.6 En cas que no hi hagi hagut cap actuació ni hi hagi hagut cap canvi, quin és el motiu pel
qual es van traslladar als bussos a la via Perimetral?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h35m29s)
4. Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
amb registre d’entrada 011895 de dia 19 de juliol de 2017, que, traduïdes del castellà al
català, diuen:
REFERENTS A LA RECOLLIDA DE FIRMES SOL·LICITANT L'ARRIBADA I/O
L'ACOLLIDA DE REFUGIATS (https://vimeo.com/227694398#t=2h37m24s)
4.1 Durant unes dues setmanes han estat exposades a l'Ajuntament, a la taula ubicada a la
part central de la barana situada devora el buit de l'escala d'accés al primer pis de la casa
consistorial, uns fulls de recollida de signatures sol·licitant l'arribada i/o l'acollida de refugiats
a disposició de les persones interessades?
4.2 És cert que en el moment en què les van retirar la quantitat de signatures arreplegades
era de zero?
4.3 Llavors, durant tot el temps en què aquests fulls van estar a la taula a disposició de qui
volgués signar-les, no les va signar ni un sol membre de l'equip de govern?
4.4 Quin ha estat el balanç final de la recollida esmentada de signatures?
4.5 De qui va partir la iniciativa de la recollida de signatures i qui va autoritzar que es dugués
a terme a les dependències municipals?
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REFERENTS A LA SOL·LICITUD D'UN FUNCIONARI MUNICIPAL PER INSTÀNCIA
(https://vimeo.com/227694398#t=2h40m17s)
4.6 El dia 25-10-2016 va presentar instància amb registre d'entrada 016976 un funcionari
municipal sol·licitant "la beca per a estudis superiors a la qual fa referència l'article 51.1 del
Pacte del personal funcionari de l'Ajuntament"?
4.7 És ver que en el dia en què es registren d'entrada aquestes preguntes encara no se li ha
contestat la instància d'octubre de 2016 a pesar que des de llavors ha presentat diferents
noves instàncies sol·licitant-ne resposta?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h40m31s)
REFERENT A UNA LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS
(https://vimeo.com/227694398#t=2h45m48s)
4.8 En diferents ocasions hem posat de manifest davant del Ple i d'altres òrgans municipals
que l'equip de govern es jacta de fomentar la "participació", però ni tan sols respon la
immensa majoria d'instàncies que presenten per escrit els ciutadans; i en els pocs casos en
què es dignen a contestar —fins i tot a vegades en aquells casos en què han de fer-ho per
imperatiu legal- les respostes solen dilatar-se molt. És ver que fa set mesos, el dia 20-122016, amb registre d'entrada 020407, es va presentar una instància relativa a "una llicència
d'ocupació d'edificis i instal·lacions"?
4.9 És ver que en el dia en què es registren d'entrada aquestes preguntes encara no s'ha
contestat la instància esmentada de fa set mesos, a pesar que l'interessat ha presentat
sengles noves instàncies amb diferents registres d'entrada sol·licitant resposta, almenys, en
les dates següents:
25-05-2017
26-05-2017
29-05-2017
30-05-2017
31-05-2017
01-06-2017
02-06-2017
06-06-2017
07-07-2017
08-06-2017
09-06-2017
15-06-2017
16-06-2017
19-06-2017
20-06-2017
21-06-2017
22-06-2017
26-06-2017
27-06-2017
28-06-2017
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29-06-2017
30-06-2017
03-07-2017
04-07-2017
05-07-2017
06-07-2017
07-07-2017
10-07-2017
11-07-2017
13-07-2017
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h46m31s)
A sol·licitud del Sr. Triays es deixa constància a l'acta que la resposta a les preguntes 4.8 i
4.9 és sí.
REFERENTS A LA XYLELLA FASTIDIOSA https://vimeo.com/227694398#t=2h50m39s)
4.10 En resposta a les preguntes presentades per UPCM en el Ple de maig sobre l'evident
desproporció de les mostres de la plaga de Xylella fastidiosa -que afecta diferents espècies
d'arbres i arbustos-, preses a Menorca respecte de les preses a la resta de l'arxipèleg
(s'havien analitzat 30 mostres de la diminuta Formentera, 937 mostres procedents de l'illa de
Mallorca, 277 d'Eivissa, i de Menorca només 43), va contestar per escrit l'alcaldessa, entre
altres coses, el següent: "...a Menorca, on s'ha començat ara a eliminar, també pujarà el
nombre de mostres a partir d'ara...". Quin és el total de mostres procedents de l'illa de
Menorca analitzat en l'actualitat?
4.11 També va contestar l'alcaldessa, entre altres coses: "Us comunic que el tema és que
com més positius es detecten més mostres s'agafen...". Com és açò possible quan a
Menorca s'han detectat 28 casos de Xylella fastidiosa de la subespècie múltiplex sobre 43
mostres, a Formentera zero (0) casos sobre 30 mostres, a Mallorca 156 sobre 937 mostres i
a Eivissa 68 sobre 277 mostres i, per tant, Menorca és l'illa amb major incidència relativa de
la plaga amb diferència, ja que han donat positiu més del 65% de les mostres preses, mentre
a Mallorca la incidència és inferior al 16% i a Eivissa al 24%; és a dir, Menorca és,
precisament, l'illa on s'ha produït major percentatge de positius sobre el total de mostres
preses i, no obstant açò, és l'illa on s'han pres menys mostres?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h52m12s)
REFERENTS AL REPARTIMENT DE CARN DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL
(https://vimeo.com/227694398#t=2h53m22s)
4.12 El 2015 alertam l'equip de govern de la situació irregular en què es trobava el servei de
repartiment de carn de l'Escorxador de Ciutadella en camió frigorífic, que es realitzava en
virtut de contracte verbal prohibit a les administracions públiques. Després es va adjudicar el
servei per mitjà de contracte temporal. Ha expirat el contracte esmentat i actualment es torna
a prestar el servei irregularment?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h53m45s)
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4.13 Pregunta de viva veu efectuada pel Sr. Carrasco Domingo refent a la possibilitat que dia
21-07-2017, el carrer Mallorca estigui obert al trànsit.
(https://vimeo.com/227694398#t=2h53m56s)
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227694398#t=2h54m08s)
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.
El vídeo que s’incorpora a la present acta està signat mitjançant certificat digital per
l’alcaldessa, la Sra. Joana Gomila LLuch, i per la secretària de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, la Sra. Caterina Barceló Martí, i es troba allotjat, per a la seva comprovació de
signatures, a: https://drive.google.com/open?id=0B4Gh6dGUeaTuNThRTjh2cGs3aW8
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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