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AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2017
Caràcter: ordinari
Dia: 19 d’octubre de 2017
Hora: de 19 a 00 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:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sr. Diego Pons Pons
Sra. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Adolfo Vilafranca Florit
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. José Felipe Negrete Caballero

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

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S’han excusat d’assistir-hi:
2a tinent d’alcalde:

Sra. Noemí Camps Villalonga

(PSOE)
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Regidora:

Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès

(PSOE)

La senyora Marta Marquès deixa la sessió durant el debat del punt 10è.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari
(https://vimeo.com/239182240#t=00m59s)

de

dia

16

de

març

de

2017.

2. Comunicacions d'Alcaldia. (https://vimeo.com/239182240#t=01m31s)
3. Proposta de nomenament de regidors i/o regidores com a cavallers per a la processó
de
Sant
Antoni
de
2018
(exp.
2017/009326).
(https://vimeo.com/239182240#t=03m52s)
4. Proposta d’aprovar el pagament del deute derivat de la sentència judicial 360/2015,
de 16-10-2015 (ratificada parcialment en sentència 240/2016, de 27-04-2016) del
procediment ordinari 81/2011 seguit pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Palma, relatiu a l’execució del contracte «Construcció d’una piscina municipal a l’aire
lliure al terme municipal de Ciutadella de Menorca» (exp. 2017/009154).
(https://vimeo.com/239182240#t=04m59s)
5. Proposta d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Conveni
per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (exp. 2017/009792). (https://vimeo.com/239182240#t=10m34s)
6. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament del
Servei Residencial d’Inserció Social Casa d’Acollida de Ciutadella de Menorca (exp.
2017/006696). (https://vimeo.com/239182240#t=21m48s)
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a l’exigència del requisit de
coneixements
del
català
al
personal
sanitari
(exp.
2017/009863).
(https://vimeo.com/239182240#t=28m06s)
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’estat en què es troba la Sala
Multifuncional
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2017/009934).
(https://vimeo.com/239182240#t=1h17m46s)
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la posada en marxa de la
dessaladora
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2017/009940).
(https://vimeo.com/239182240#t=1h42m54s)
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a donar suport a les forces i als cossos
de seguretat de l'Estat com a garants de l'estat de dret (exp. 2017/009941).
(https://vimeo.com/239182240#t=2h38m42s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’anunci del web municipal de
condemna de l’ús de la violència contra els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya
(exp. 2017/009939). (https://vimeo.com/239182240#t=3h39m56s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les cases ocupades del carrer
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Bisbe Juano (exp. 2017/009937). (https://vimeo.com/239182240#t=4h26m37s)
13. Proposta d’adquisició directa, mitjançant compravenda, de la parcel·la situada a la
carretera ME-1 de Maó en el terme municipal de Ciutadella de Menorca, propietat de
la
companyia
ENDESA,
SLU
(exp.
2017/008817).
(https://vimeo.com/239182240#t=4h17m24s
14. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/239182240#t=4h42m13s)
Desenvolupament de la sessió i acords
Intervenció de la Sra. Alcaldessa abans de donar pas al primer punt
(https://vimeo.com/239182240#t=00m01s)
1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari
(https://vimeo.com/239182240#t=00m59s)

de

dia

16

de

març

de

2017.

Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S'APROVA per dotze (12)
vots a favor (6 PSM MxM, 2 PSOE, 3 GxC i 1 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana
Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta
MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la
senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora 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 i el senyor Juan TRIAY LLUCH; i set
(7) abstencions de vot (6 PP i 1 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María
Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
2. Comunicacions d'Alcaldia. (https://vimeo.com/239182240#t=01m31s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 27-09-2017, per la
qual s’aprova la relació de factures número 21.2017 de crèdit reconegut per un import
brut de 9.118,60 €
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 27-09-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures número 21.2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 21.2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 9.118,60 € (import líquid de 10.968,39 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
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Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.2. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 002269 de 2017
relatiu a l’expedient de modificació de crèdits número 9 en el pressupost de
l’Ajuntament i finançat mitjançant generació de crèdits per un import total de
122.701,32 € (exp. 2017/010205):
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D´ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
002269 DE 2017
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 9 en el Pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits, per un import total de
122.701,32 €.
Atès que en la Resolució del director del SOIB de data del 21-09-17, d'acord amb la
Resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, en data del 6-0617, s'aprovà la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per la
realització del programa “Visibles 2017”, per la qual l'Ajuntament de Ciutadella ha de rebre un
import màxim de 177.828,00 €, dels quals es generen, amb aquesta modificació, un total de
122.701,32 €;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9 en el pressupost de l’Ajuntament de
les característiques següents:
A) FINANÇAMENT:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
CONCEPTE
DENOMINACIÓ
450.50
Del SOIB, aportació per al programa “Visibles 2017”
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:

IMPORT
122.701,32
122.701,32

B) APLICACIÓ:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ

IMPORT
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Serveis complementaris d'educació, altres treballs fets
per altres empreses
160.01 Altres prestacions, quotes de seguretat social
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:

241

131.01

221

El regidor delegat
José López Bosch

76.320,22
46.381,10
122.701,32

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 13-10-2017»
2.3. Resolució d’Alcaldia número 000102 de 2017 d’aprovar els canvis en la composició
dels membres del Grup Municipal del Partit Popular (PP) al Patronat de la Fundació
Ciutadella Cultura (exp. 2015/006554):
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000102 DE 2017
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de dia 30 de juliol de 2015, al punt 9
de l’ordre del dia, va aprovar la composició de la Fundació Ciutadella Cultura, d’acord amb
l’article 13 c) dels seus estatuts (BOIB núm. 55 de 22-04-2008), corresponent al Grup
Municipal del Partit Popular, amb dos representants;
Vist l’escrit del portaveu del Grup Municipal Popular (PP), el senyor Juan David Benejam
Escanellas, amb registre d’entrada telemàtic 017385, de dia 16 d’octubre de 2017, en què
sol·licita la modificació de representants del Grup Municipal del Partit Popular al Patronat de
la Fundació Ciutadella Cultura;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar els canvis, ressaltats en negreta, en la composició dels membres del Grup
Municipal del Partit Popular (PP), a proposta del seu portaveu, al Patronat de la Fundació
Ciutadella Cultura en el sentit que es detalla a continuació:
ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA
Titulars:
•
•

Sra. María Asunción Pons Fullana
Sra. Raquel Pericás Negrete

Suplents:
5

•
•

Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sr. Juan Carrasco Domingo

SEGON: Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 17-10-2017»
2.4. Escrit rebut dia 18-10-2017, registre d’entrada 17564, de la Direcció General de
Comerç i Empresa, amb relació als dies, els diumenges i altres festius, en què els
comerços poden tenir obert l’any 2018, que són deu a l’any. Hi ha dos dies (8 de juliol,
diumenge; i 15 d’agost, dimecres, Mare de Déu d’Agost) susceptibles que l’Ajuntament
els pugui baratar per qualsevol altre que no sigui cap els vuit restants (7 de gener,
diumenge; 29 de març, Dijous Sant; 2 de setembre, diumenge; 12 d’octubre, divendres,
Festa Nacional; 25 de novembre, diumenge; 8 de desembre, dissabte, la Immaculada
Concepció i 23 de desembre, diumenge; 30 de desembre, diumenge). I donen de
termini fins a dia 15 de novembre perquè l’Ajuntament prengui una decisió.
Els presents acorden de restar-ne assabentats.
3. Proposta de nomenament de regidors i/o regidores com a cavallers per a la
processó
de
Sant
Antoni
de
2018
(exp.
2017/009326).
(https://vimeo.com/239182240#t=03m52s)
L’alcaldessa dóna compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 21 de setembre de 2017, que va
ser dictaminada a la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica de dia 5 d’octubre de
2017, amb els vots a favor (6) de tots els membres assistents (2 PSM Més per Menorca, 1
PSOE, 1 GxC, 1 PP i 1 UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: NOMENAMENT DE REGIDORS COM A CAVALLERS PER A LA
PROCESSÓ DE SANT ANTONI DE 2018
Atès que s'han de nomenar tres regidors per anar a la processó cívica i religiosa dels Tres
Tocs el dia 17 de gener, festa de Sant Antoni i commemoració de la Conquesta de Menorca,
així com també els regidors que en seran suplents, l’alcaldessa que subscriu
PROPOSA:
Que el Ple de l'Ajuntament aprovi la designació dels següents regidors com a cavallers a la
processó del dia de Sant Antoni 2018:
- Sra. Laura Anglada Seara (suplent: Sra. Nati Benejam Bagur).
- Sra. Sandra Moll Taltavull (suplent: Sr. Jose López Bosch).
- Sr. Joan Benejam Escanellas (suplent: Sr. Adolfo Vilafranca Florit ).»
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No hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor).
4. Proposta d’aprovar el pagament del deute derivat de la sentència judicial 360/2015,
de 16-10-2015 (ratificada parcialment en sentència 240/2016, de 27-04-2016) del
procediment ordinari 81/2011 seguit pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Palma, relatiu a l’execució del contracte «Construcció d’una piscina municipal a l’aire
lliure al terme municipal de Ciutadella de Menorca» (exp. 2017/009154).
(https://vimeo.com/239182240#t=04m59s)
El regidor delegat d’Hisenda i Gestió Tributària dels Serveis Econòmics dóna compte de la
proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 2 d’octubre de 2017, que va
ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de
dia 5 d’octubre de 2017, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: Aprovació d’anualitats amb relació al pagament d'una certificació de
liquidació més interessos, i d'interessos de diverses certificacions fora de termini, de
l'execució del contracte «Construcció d'una piscina municipal a l'aire lliure al terme
municipal de Ciutadella de Menorca» (sentència 360/15 de data 16 d'octubre de 2015,
ratificada parcialment en sentència 240/2016, de 27 d'abril de 2016, amb relació al
procediment ordinari 81/2011 seguit pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Palma de Mallorca)
La sentència 360/15, de data 16 d'octubre de 2015 (ratificada parcialment en sentència
240/2016 de 27 d'abril de 2016), amb relació al procediment ordinari 81/2011 seguit pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de Palma de Mallorca, interposat per l'empresa ANTONIO
GOMILA, SA contra el Consorci Pla Mirall de Ciutadella de Menorca (Ajuntament de
Ciutadella de Menorca), estima parcialment la demanda presentada i fixa les quantitats a
pagar per aquest ajuntament a l'empresa (ANTONIO GOMILA, SA).
Atès que, en data del 21 de juny de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Palma de Mallorca comunica a aquest ajuntament la fermesa de la sentència dictada;
Atès que l'import a pagar com a conseqüència de la sentència en fa inassumible el pagament
en una sola vegada, ateses les dotacions pressupostàries de l'Ajuntament de Ciutadella dins
del present exercici;
Atès que, una volta quantificat el deute que s'assenyala a la referida sentència, l'Ajuntament
de Ciutadella ha d'abonar a l'empresa ANTONIO GOMILA SA (A07405681) un total de
239.090,75 € de principal més 146.669,24 € en concepte d'interessos de la certificació
liquidació no abonada, més 9.742,89 € d'interessos de certificacions de la mateixa obra,
pagades fora de termini;
Atès que s’han mantingut converses amb l'empresa per tal d’acordar el pagament de l’import
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a través de dues anualitats (2017 i 2018), tot de conformitat amb el calendari que s'adjunta a
continuació;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar el pagament del deute derivat de la sentència judicial 360/15, de data 16
d'octubre de 2015 (ratificada parcialment en sentència 240/2016, de 27 d'abril de 2016),
l'import del qual s'ha quantificat en un total de 395.502,88 €, més els interessos fins al
pagament d’aquesta.
SEGON. Fixar com a període de pagament els exercicis 2017 i 2018, essent les quanties a
satisfer en concepte de capital i interessos, les següents:

DATA PAGAMENT

INTERESSOS 6%

AMORTITZACIÓ

TOTAL

31/10/2017

0,00€

139.772,50€ 139.772,50€

31/01/2018

3.825,45€

255.730,38€ 259.555,83€

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=08m47s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per onze (11) vots a favor (6 PSM MxM, 2
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora 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 vuit (8) abstencions de vot (6 PP i 2 UPCM): els del senyor
Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, del senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
5. Proposta d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Conveni
per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (exp. 2017/009792). (https://vimeo.com/239182240#t=10m34s)
El regidor delegat del Servei de Noves Tecnologies i Informàtica dóna compte de la proposta
de la seva àrea de dia 4 d’octubre de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa
d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 5 d’octubre de 2017 —amb la votació
prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència aprovada per unanimitat—, amb 4
vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
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«ASSUMPTE: ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT I LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A LA PRESTACIÓ MÚTUA DE
SOLUCIONS BÀSIQUES D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, comporten un
gran impuls de la digitalització de les administracions públiques espanyoles i estableixen
diverses obligacions relacionades amb l’administració electrònica que propicien l’eficàcia, la
innovació i la modernització.
Per complir les obligacions que es deriven d’aquestes lleis, l’Administració General de l’Estat,
a través de la Direcció General d’Administracions Públiques, posa a disposició de les entitats
locals, entre altres, les eines següents:
1) Punt d’Accés General (PGA)
2) Carpeta Ciutadana
3) Cl@ve: sistema d’identificació electrònica
4) @podera: registre electrònic d’apoderaments (REA)
5) Habilit@: Registre d’empleats públics habilitats
6) GEISER/SIR: sistema d’interconnexió de registres electrònics
7) Inside i Archive: document, expedient i arxiu electrònic
8) Plataforma d’Intermediació de Dades (PID)
9) Notific@: notificacions electròniques
10) SIA: Sistema d’informació administrativa
11) Centre de Transferència de Tecnologia
En el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) número 251, de 17 d’octubre de 2016, es va publicar la
Resolució de 3 d’octubre de 2016, de la Secretaria d’Estat de les Administracions Públiques,
per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica.
L’objecte d’aquest conveni és, segons es disposa en la clàusula 1.1, establir els termes i les
condicions generals per aprofitar les solucions tecnològiques bàsiques d’administració
electrònica que presten les parts firmants en compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Avui, les referències normatives s’han
d’entendre referides a les lleis 39/2015 i 40/2015.
Així mateix, també és objecte del conveni, segons es disposa en la clàusula 1.2, determinar
les condicions per mitjà de les quals la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de
facilitar que les entitats locals que hi estiguin interessades puguin accedir a les solucions
tecnològiques relacionades en la clàusula segona del conveni i a les solucions que les
actualitzin o les modifiquin en el futur. Això s’ha de fer mitjançant la subscripció de l’acord
corresponent, que ha de garantir en tot cas que es compleixen les obligacions del conveni.
El conveni preveu que les entitats locals ubicades al territori de la comunitat autònoma poden
accedir a les funcionalitats de les solucions tecnològiques que s’hi preveuen, o a les que les
actualitzin o substitueixin, mitjançant un acord subscrit a aquest efecte entre la Comunitat
Autònoma i cada entitat local. Aquest acord ha de garantir l’accés i el dret d’ús de les
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funcionalitats de totes —o algunes— de les solucions abans relacionades, i que les entitats
locals compleixen les obligacions que els corresponen contingudes en aquest conveni.
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, com a beneficiari de l’adhesió al Conveni, podrà
accedir a les funcionalitats següents:
a) Utilització de sistemes de signatura electrònica avançada:
Sistemes d’identificació, de firma i de representació
b) Comunicació entre administracions públiques per mitjans electrònics:
Intermediació de dades entre administracions públiques
Sistema d’Interconnexió de Registres
Intercanvis d’informació a través del Portal de Comunitats Autònomes
c) Notificació per mitjans electrònics:
Adreça electrònica Habilitada i catàleg de procediments del Servei de Notificacions
Electròniques
d) Xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles:
Xarxa SARA
e) A l’efecte de representació:
Registre Electrònic d’Apoderaments
D'acord amb la disposició addicional segona de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú, per complir el que es preveu en matèria de registre
electrònic d’apoderaments, registre electrònic, arxiu electrònic únic, plataforma
d’intermediació de dades i punt d’accés general electrònic de l’Administració, les comunitats
autònomes i les entitats locals es poden adherir voluntàriament i a través de mitjans
electrònics a les plataformes i als registres que estableix a aquest efecte l’Administració
General de l’Estat. La seva no-adhesió s’ha de justificar en termes d’eficiència, de conformitat
amb l’article 7 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Finalment, posar de manifest que l'acord d'adhesió ho és respecte d’un conveni
interadministratiu dels prevists a l'article 47.2, a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim
jurídic del sector públic, que no implica contraprestació econòmica, el contingut del qual
s'ajusta a les determinacions d'aquesta llei.
Per tot l'exposat, qui subscriu, vist l’informe favorable emès per la secretària en data de 3-102017,
PROPOSA:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella al Conveni per a la prestació mútua
de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, signat el 31 de maig
de 2016 i publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), número 251, de 17 d’octubre de
2016, de conformitat amb l'acord que es transcriu seguidament.
Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Innovació i Recerca i Turisme del Govern
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de les Illes Balears per al seu coneixement i als efectes pertinents.
«ACORD ENTRE LA CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME I
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER A L’ADHESIÓ D’AQUEST AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL 31 DE MAIG DE 2016 PER A LA PRESTACIÓ MÚTUA
DE SOLUCIONS BÀSIQUES D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA ENTRE EL MINISTERI
D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Parts
Gabriel Barceló Milta, vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, en l’exercici
de les facultats atribuïdes pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.
Joana Gomila Lluch, Alcaldesa de l'Ajuntament de Ciutadella, Menorca, en virtut de
l'autorització atorgada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de dia ........
Antecedents
1. Que correspon a les administracions públiques l’aplicació de les tecnologies de la
informació, el desenvolupament i la implantació de serveis electrònics en línia, en benefici de
la ciutadania i, amb aquesta finalitat, avançar amb rapidesa i eficàcia en el desenvolupament
de l’administració electrònica. Per tant, es fa imprescindible disposar, tan aviat com sigui
possible, d’un conjunt de solucions tecnològiques bàsiques per a la implantació de
l’administració electrònica a disposició de totes les administracions, de conformitat amb els
continguts normatius de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic de la
ciutadania als serveis públics, en les parts vigents després de l’entrada en vigor de la Llei
39/2015.
Correspon a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per mitjà de la Direcció General
de Desenvolupament Tecnològic, de conformitat amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
La planificació i l’ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de
la informació, els sistemes d’informació i telemàtics de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, la planificació i l’ordenació dels sectors de les telecomunicacions, la radiodifusió
televisiva i sonora, l’impuls i la coordinació de la implantació de l’administració electrònica i la
seguretat de la informació dels recursos tecnològics.
2. Que, el 31 de maig de 2016, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’ara
endavant MINHAP, i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’ara
endavant CAIB, subscrigueren el Conveni de col·laboració per a la prestació mútua de
solucions bàsiques d’administració electrònica.
3. Que la clàusula segona d’aquest conveni estableix en el paràgraf tercer:
Les entitats locals ubicades en el territori de la comunitat autònoma poden accedir a les
funcionalitats de les solucions tecnològiques recollides anteriorment o a aquelles que les
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actualitzin o substitueixin, mitjançant acord subscrit a aquest efecte entre la CAIB i cada
entitat local.
Així mateix, la clàusula cinquena del Conveni estableix en el punt i) que la CAIB assumeix,
entre altres obligacions:
Promoure l’accés de les entitats locals del seu àmbit territorial a totes o alguna de les
resolucions tecnològiques establertes en aquest conveni.
4. Que el Consell Executiu acordà, en sessió del dia ... d ... de 20 ..., que el Consell Insular
de Menorca i les entitats públiques que en depenen s'adherissin al conveni.
5. Que, independentment a aquest acord, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears ha subscrit amb algunes entitats locals convenis de col·laboració per establir
una infraestructura bàsica de serveis i comunicacions entre l’Administració autonòmica i els
consells insulars.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
acord, de conformitat amb les següents
Clàusules
1. Objecte
Aquest acord té per objecte l’adhesió de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i les entitats
que en depenen al Conveni per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració
electrònica entre el MINHAP i la CAIB, actualment regulades per la Llei 39/2015.
2. Àmbit d’aplicació
2.1 L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i les entitats de dret públic que en depenen
poden accedir a les funcionalitats proporcionades per les solucions tecnològiques bàsiques
d’administració electrònica contingudes en el Conveni de col·laboració entre el MINHAP i la
CAIB que a continuació s’especifiquen:
2.1.1 Per utilitzar sistemes de signatura electrònica avançada: sistemes d’identificació,
signatura i representació.
2.1.2 Per a les comunicacions entre administracions públiques per mitjans electrònics:
intermediació de dades entre administracions públiques; sistema d’interconnexió de registres,
i intercanvis d’informació per mitjà del portal de comunitats autònomes.
2.1.3 Per a la notificació per mitjans electrònics: direcció electrònica habilitada i catàleg de
procediments del servei de notificacions electròniques.
2.1.4 Com a xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles: xarxa
SARA.
2.1.5 A l’efecte de representació: registre electrònic d’apoderaments.
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2.2 Les solucions bàsiques anteriorment especificades es fonamenten en tecnologia que pot
ser actualitzada o substituïda per altres de més avançades o eficients per acord de la
Comissió de Seguiment del Conveni entre el MINHAP i la CAIB, establerta en la clàusula
setena d’aquest conveni, si, com a conseqüència del desenvolupament de les tecnologies de
la informació i de la comunicació, han quedat obsoletes les aplicacions o els sistemes
relacionats en l’apartat anterior o s’han produït modificacions normatives que afecten les
especificacions tècniques i de seguretat corresponents.
Les modificacions del Conveni de col·laboració que afecten les entitats locals han de ser
comunicades a aquestes a l’efecte que es requereixi l’adhesió de les entitats, si escau.
3. Obligacions de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i les entitats que en depenen, que
es comprometen a complir les obligacions derivades del Conveni de col·laboració en el marc
de les seves competències, d’acord amb les funcionalitats de les solucions tecnològiques que
s’hi recullen.
4. Règim econòmic
Aquest acord no comporta obligacions econòmiques entre les parts signants.
5. Termini de durada i efectes
Aquest acord entra en vigor a partir del dia en què se signi i fins al 31 de maig de 2020. Els
signants poden acordar unànimement prorrogar-lo, si escau, per un període de fins a quatre
anys addicionals, en els termes de la pròrroga del Conveni entre el MINHAP i la CAIB.
L’extinció del Conveni de col·laboració entre el MINHAP i la CAIB determina que finalitza
aquest acord.
La CAIB ha d’informar la Direcció de Tecnologies de la Informació i Comunicacions del
MINHAP sobre els acords subscrits amb les entitats locals, de conformitat amb el que
estableix el punt xi) de la clàusula cinquena del Conveni de col·laboració de referència.
7. Comissió de Seguiment i naturalesa jurídica
S’ha de constituir la Comissió de Seguiment, formada per tres membres designats per
cadascuna de les parts, per a la gestió i el seguiment de les qüestions que poden sorgir en
l’aplicació dels continguts d’aquest Acord. La presidència d’aquesta Comissió correspon a un
dels membres designats per la CAIB.
L’Acord té naturalesa administrativa i les incidències litigioses que no poden ser resoltes per
la Comissió de Seguiment s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Com a mostra de conformitat, signam aquest acord en dos exemplars.
Ciutadella, (data que resulti) de 2017.»
No obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=12m41s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/239182240#t=14m26s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=17m02s)
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Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/239182240#t=19m51s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=20m51s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=21m05s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor).
6. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament del
Servei Residencial d’Inserció Social-Casa d’Acollida de Ciutadella de Menorca (exp.
2017/006696). (https://vimeo.com/239182240#t=21m48s)
L’alcaldessa dóna compte de la proposta d’Alcaldia de l’Àrea Socioeducativa de dia 3
d’octubre de 2017, que va ser dictaminada per la Comissió Informativa Socioeducativa, en
sessió ordinària de dia 6-10-2017, amb els vots a favor del PSM (2), de GxC (1) i d’UPCM
(1), i les reserves de vot del PP (2). Explica que s’esmena la proposta en el sentit d’afegir un
tercer punt d’acord, que diu: «Comunicar aquest acord a l’Institut Balear de la Dona perquè
emeti el pertinent informe.». A continuació es transcriu la proposta ja esmenada:
“ASSUMPTE: modificació del Reglament de funcionament del Servei Residencial
d'Inserció Social-Casa d'Acollida de Ciutadella.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca assoleix la gestió de la Casa d'Acollida
d'ençà del passat dia 1 de gener de 2012, a través de l'Àrea de Serveis Socials, en
incorporar-la al servei d'atenció social bàsica;
Atès que el 12 de juliol de 2012 el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella va aprovar el primer
Reglament de funcionament del Servei Residencial d'Inserció Social-Casa d'Acollida, i el
modifica el 15 de gener de 2014;
Atès que, al llarg d'aquests anys, s'ha detectat la necessitat de recollir tot un seguit de canvis
per tal d'ajustar el Reglament a la realitat actual del Servei;
Atès que, per part de la directora de Serveis Socials, s'ha emès informe tècnic en data del 6
de juliol de 2017, on es fonamenten totes i cadascuna de les modificacions plantejades i que
són objecte de la present proposta.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Servei Residencial d'Inserció
Social-Casa d'Acollida de Ciutadella.
Segon. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per tal que
en el termini de 30 dies es pugui examinar l'expedient i se’n puguin formular les
reclamacions, objeccions i observacions que es considerin convenients.
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Tercer. Comunicar aquest acord a l'Institut Balear de la Dona perquè n’emeti l’informe
pertinent.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà."
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/239182240#t=25m40s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=26m23s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=27m11s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor).
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a l’exigència del requisit de
coneixements
del
català
al
personal
sanitari
(exp.
2017/009863).
(https://vimeo.com/239182240#t=28m06s)
La senyora Pons Fullana, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular,
amb registre d’entrada 016691, de dia 4 d’octubre de 2017, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 6 d’octubre de 2017, amb els
vots a favor del PP (2); i les reserves de vot del PSM (2), de GxC (1) i d’UPCM (1), que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ateses les darreres informacions, els fets i les reaccions que han provocat les decisions del
Govern Balear relatives a l'exigència del requisit de coneixement del català per a poder
participar de qualsevol convocatòria, i poder optar, per tant, a exercir una plaça a la sanitat
pública balear;
Atesa la complexitat i la dificultat de la cobertura dels serveis sanitaris, per la singularitat de
la nostra comunitat, aquest requisit pot provocar que alguns d'aquests serveis, prestacions i
especialitats quedin desatesos, sense personal per a donar cobertura a les necessitats de la
població;
Atès que aquest fet podria agreujar l’atenció sanitària, i la seva qualitat, fet que consideram
molt greu, ja que es tracta d'un servei de primera necessitat;
Atès que el català hauria de ser un mèrit, i que davant la mateixa capacitat professional de
dos aspirants el fet de tenir coneixements de català suposaria un avantatge davant un altre;
Atès que ja hi ha associacions professionals que s’han manifestat contràries a aquesta
exigència, com va quedar palès el 29 de setembre, quan els sindicats SIMEBAL i SATSE no
van acudir a la reunió de la Mesa Sectorial de Sanitat, convocada per tractar l’esborrany de
decret que estableix l’obligatorietat dels coneixements del català en la sanitat balear;
PROPOSTES D'ACORD
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PRIMERA. L’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a no seguir amb la
tramitació del decret que exigirà el requisit de coneixements del català al personal sanitari de
les Illes Balears.
SEGONA. L'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a mantenir com a
mèrit els coneixements de català, ja que davant la mateixa capacitat professional dels
aspirants aquests coneixements donen un avantatge sobre els altres.
TERCERA. L'Ajuntament de Ciutadella dóna suport a les peticions dels professionals de la
sanitat balear, i se suma a les crítiques per manca de diàleg de l'actual executiu balear, que
perjudica l'ambient laboral del sector, i fa una crida al diàleg i a la responsabilitat del Govern
per tal de no crispar més la situació i evitar perjudicis als usuaris de la sanitat pública, en
tractar-se d'un servei essencial.»
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/239182240#t=34m14s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/239182240#t=38m20s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/239182240#t=42m41s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/239182240#t=44m37s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/239182240#t=48m06s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/239182240#t=54m49s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/239182240#t=58m39s)
Intervé el senyor Servera Moreno ()https://vimeo.com/239182240#t=59m30s
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=1h02m49s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/239182240#t=1h09m42s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=1h14m15s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/239182240#t=1h15m15s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=1h16m37s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP i 2 UPCM):
els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor
Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i onze (11) vots en contra (6 PSM
MxM, 2 PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA,
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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.
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’estat en què es troba la Sala
Multifuncional
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2017/009934).
(https://vimeo.com/239182240#t=1h17m46s)
El senyor Carrasco Domingo, regidor, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular,
amb registre d’entrada telemàtic 016705 de dia 4 d’octubre de 2017, que va ser dictaminada
a la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica —després d’aprovada la urgència—
que va tenir lloc el dia 5 d’octubre de 2017, amb 1 vot a favor (PP) i 5 reserves de vot (2 PSM
Més per Menorca, 1 PSOE, 1 GxC i 1 UPCM), que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que hem tingut constància de l’estat que presenta a dia d’avui sa Sala Multifuncional de
Ciutadella, amb nombroses pintades i grafits, vidres dels arrambadors romputs i un estat
d’abandonament preocupant de les instal·lacions en general, tal com ho demostren les
fotografies que presentam adjuntes;
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el ple, per al seu debat i
l’aprovació, si escau, el següent:
Instar l’equip de govern a dur a terme les actuacions necessàries per tal d’arreglar o substituir
els elements romputs, esborrar les pintades i millorar l’estat general que presenten els
voltants de la sala Multifuncional de Ciutadella.»
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=1h18m28s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=1h24m59s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/239182240#t=1h26m51s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=1h29m36s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=1h36m54s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/239182240#t=1h40m20s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=1h41m59s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP i 2 UPCM):
els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor
Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i onze (11) vots en contra (6 PSM
MxM, 2 PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
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José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA,
la senyora 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.
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la posada en marxa de la
dessaladora
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2017/009940).
(https://vimeo.com/239182240#t=1h42m54s)
El senyor Carrasco Domingo, regidor, dóna compte de la moció, del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 4 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada telemàtic 016706 de 4 d’octubre de
2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica de dia 5
d’octubre de 2017 —després d’aprovada la urgència—, amb 1 vot a favor (1 PP) i 5 reserves
de vot (2 PSM Més per Menorca, 1 PSOE, 1 GxC i 1 UPCM), que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'any 2005 es va firmar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i el
Govern Balear per a la construcció de quatre dessaladores a Balears; entre aquestes, la de
Ciutadella, que tenia la finalitat de millorar i complementar l’abastiment d'aigua a Ciutadella i
al seu entorn.
Aquest conveni estipulava que les obres de la dessaladora rebrien fons europeus i que, un
cop acabades, seria el Govern Balear qui en gestionaria la infraestructura.
La construcció d'aquesta planta dessanilitzadora estava considerada dins es Pla hidrològic
de 2001 i, tot i que hauria d'haver estat finalitzada i en funcionament l'any 2011, a dia d'avui
encara no hi està.
Durant set anys aquesta infraestructura ha estat tancada i sense funcionar degut,
principalment, a la negativa de l'Ajuntament de Ciutadella de posar-la en funcionament a
qualsevol preu, ja que des de Ciutadella sempre s'ha demanat un preu assequible per l'aigua
produïda a la dessaladora. De fet, durant la passada legislatura, l'anterior equip de govern
del Partit Popular a l'Ajuntament de Ciutadella es va negar a posar-la en funcionament si des
del Govern Balear no s'oferia un preu adequat i raonable; el que era compartit i exigit, també,
pels partits de l’oposició. Des del PSOE i el PSM, avui al govern municipal, s'exigia un preu
màxim de 0.80 € per metre cúbic d'aigua dessalada.
Dilluns, dia 25 de setembre, loa regidora d'Aigües (senyora Noemí Camps), ens va enviar un
missatge de correu electrònic a l’oposició, que deia el següent:
"Bon dia. Com sabeu, aquest dijous, dia 28, la batlessa té reunió amb el conseller de Medi
Ambient del Govern Balear per rallar del tema de la dessaladora, entre d’altres. Amb relació
a aquest tema, vull comentar-vos que hem estat estudiant si existeixen més possibilitats de
consum tenint en compte les canalitzacions existents i la inversió que preveu fer ABAQUA
amb impost turístic (connexió de la dessaladora amb el dipòsit de Son Blanc), i sembla que
hi ha la possibilitat de consumir-ne 200.000 m3 cúbics més aprofitant connexions que té
l'Ajuntament des del dipòsit de Son Blanc. Així, sembla que se’n podrien consumir un total de
950.000 m3 com a màxim. Aquests 200.000 m3 podrien abastir fins a una petita part del nucli
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urbà. Concretament, podria arribar a: Son Blanc, Son Oleo, carretera Santandria, C/
República Argentina, zona B8 i St. Nicolau; tot i que això dependria de les pressions
existents i del consum. Segurament a l'estiu no arribaria fins a St. Nicolau perquè hi hauria
més consum.
Aquest nou escenari de consum es traslladarà aquest dijous al Govern Balear perquè ho
valori i ens faci una altra oferta de preu. També es farà un incís amb el compromís del
Govern de realitzar la connexió de la planta amb es Caragolí, reiterant que el cost d'aquesta
connexió no s'ha de repercutir en tarifes."
Es mateix dijous, dia 28 de setembre, l’alcaldessa va enviar un missatge de correu electrònic
que deia el següent:
"Bona tarda!
Vull comentar-vos que avui m'he reunit amb el conseller Vicens Vidal per rallar del tema de la
dessaladora.
S'ha acordat fer un conveni de dos anys, prorrogable a un més, per a consumir 950.000
metres cúbics d'aigua dessalada anualment al cost d'1 € el metre cúbic.
A més, redactaran el projecte de connexió as Caragolí, i l'execució via impost turístic o un
altre finançament per part del Govern Balear."
Des del Grup Municipal Popular lamentam profundament les formes de l'equip de govern
amb relació a la posada en funcionament de la dessaladora.
No se'ns ha tingut en compte en cap moment ni se'ns ha demanat la nostra opinió. Se'ns va
informar tres dies abans de la reunió i, en acabar aquesta reunió, ja ens van dir que s'havia
firmat un conveni entre Ajuntament i Govern Balear sense enviar-nos còpia del conveni i
sense haver-nos informat prèviament de les intencions de s'equip de govern.
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, per al seu debat i
l’aprovació, si escau, el següent:
1. Instar l’equip de govern a explicar al Ple les qüestions següents:
• Des de quan es tenia previst firmar aquest conveni entre l'Ajuntament i el Govern
Balear? I com s'aplicarà aquest conveni (si s'haurà de pagar l’aigua a 1 €/metre cúbic
o basant-se en el consum)?
• Què passarà amb els 200.000 m3 sobrants mentre no hi hagi totes les canalitzacions
fetes?
• Com s'aplicaran aquests costs a les tarifes dels ciutadans i quina serà la pujada real
del preu de l’aigua?
• Per què no es va consultar a l’oposició abans de firmar aquest conveni?
• Quin dia entrarà en funcionament la dessaladora i, per tant, a partir de quin dia es
pujarà el preu de l’aigua als ciutadans?
• Tenen, des de l’equip de govern, algun estudi que avali aquest nou escenari de
consum? Si és així, ens en poden enviar còpia?
2. lnstam l’equip de govern a fer campanyes de conscienció per a evitar un mal consum de
l’aigua.»
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Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=1h47m12s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=1h58m17s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/239182240#t=2h10m55s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=2h20m18s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=2h28m35s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/239182240#t=2h31m24s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=2h35m00s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/239182240#t=2h36m24s)
El Sr. Carrasco Domingo, un cop efectuat el debat i després de totes les intervencions, esmena
la moció en el sentit de retirar el primer punt de la moció, atès que totes les preguntes que s'hi
formulen han estat contestades. Per tant, el redactat dels punts de la moció que se sotmeten a
votació serà el següent:
«1. lnstam l’equip de govern a fer campanyes de conscienció per a evitar un mal consum
de l’aigua.»
Acord
Se sotmet el punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP i
2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan
TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i onze (11) vots en contra
(6 PSM MxM, 2 PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el
senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor
José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA
SEARA, la senyora 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.
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a donar suport a les forces i als cossos
de seguretat de l'Estat com a garants de l'estat de dret (exp. 2017/009941).
(https://vimeo.com/239182240#t=2h38m42s)
El senyor Benejam Escanellas, portaveu, dóna compte de la moció del Grup Municipal
Popular, amb registre d’entrada telemàtic 016709 de dia 4 d’octubre de 2017, que va ser
dictaminada a la Comissió d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària celebrada el dia 5
d’octubre de 2017 —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència i
aprovada per unanimitat— amb 3 vots a favor (PP, UPCM) i 4 reserves de vot (PSM, PSOE i
GxC), que, traduïda del castellà al català, diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE
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CIUTADELLA DE MENORCA PER A DONAR SUPORT A LES FORCES I ALS COSSOS
DE SEGURETAT DE L’ESTAT COM A GARANTS DE L’ESTAT DE DRET I PROTEGIR-LES
El Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, d'acord amb el que
preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, desitja
elevar al Ple Municipal la moció següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del passat dia 20 de setembre, data en què es va ordenar, per part del Jutjat d'Instrucció
número 13 de Barcelona, la pràctica de diligències d'entrada i registre en distintes
conselleries i organismes tècnics de la Generalitat de Catalunya, i fins al diumenge 1
d'octubre, dia en què es va tractar de celebrar el referèndum il·legal prohibit pel Tribunal
Constitucional; les forces i els cossos de seguretat de l'Estat han estat objecte d'un
assetjament constant, amb la finalitat d'impedir als seus agents el legítim exercici de les
seves funcions.
Tota la societat espanyola ha estat testimoni, a través dels mitjans de comunicació, de
l'enorme clima d'hostilitat i dels nombrosos atacs que han patit els membres de la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil pel simple fet de realitzar la seva labor i defensar l'estat de dret.
Durant aquests dies tots els ciutadans han pogut veure com els manifestants els han insultat
i, fins i tot, agredit: els han destrossat els vehicles, els han rodejat durant hores per a
bloquejar-los a les sortides, han informat a través de mitjans de comunicació de la Generalitat
dels seus moviments dins del territori de la comunitat autònoma catalana amb la finalitat de
delatar-los i assenyalar-los. Aquests fets han motivat que la Fiscalia de l'Audiència Nacional
presentàs una denúncia per sedició en considerar que serien constitutius d'aquest i d'altres
delictes.
S'ha de recordar que, en el context descrit, el Govern de la Nació s'ha vist obligat a adoptar
mesures a fi de garantir el compliment de la Llei a la Comunitat Autònoma de Catalunya,
basant-se en les instruccions de la Fiscalia per a impedir la celebració del referèndum il·legal
i d'acord també amb el que preveu l'article 38.2 de la Llei orgànica de forces i cossos de la
seguretat, que considera la intervenció de Policia i Guàrdia Civil en el manteniment de l'ordre
públic.
Les explosions de violència a les quals ens hem referit tenen a veure amb els anomenats
delictes d'odi i són incompatibles amb qualsevol sistema democràtic. No té cabuda, per tant,
cap tipus d'actitud violenta ni coacció a fi de defensar un posicionament polític o ideològic. La
violència és simplement violència, sense que hi càpiga cap justificació, atenent a la finalitat
pretesa pels seus autors o impulsors; per la qual cosa tots els ciutadans, i, especialment els
representants públics, han d'estar units en la condemna de tota violència, sense disculpar ni
minimitzar en cap cas fets que puguin atemptar contra la llibertat i la integritat de les
persones.
És deure i obligació de tots els partits democràtics rebutjar i condemnar rotundament i
sistemàticament qualsevol comportament de naturalesa violenta -independentment de la
ideologia en què s'emparen-, així com qualsevol acció justificativa d'aquests, i mostrar el seu
suport a les forces i als cossos de seguretat de l'Estat en la seva labor de defensa i protecció
dels drets i de les llibertats de tots els ciutadans. És injust i intolerable que se'ls tracti com a
enemics, quan els guàrdies civils i els policies nacionals són servidors públics que
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compleixen la responsabilitat de garantir la llibertat de tots i el lliure exercici dels nostres
drets.
Els homes i les dones que integren aquests cossos estan compromesos amb la seguretat
d'Espanya i dels espanyols, i dediquen les seves vides a salvaguardar la convivència, la
seguretat i la tranquil·litat dels seus conciutadans; per açò mereixen l'afecte, l'admiració i el
respecte del conjunt de la societat espanyola. És per aquesta i per moltes altres raons per les
quals la Policia Nacional i la Guàrdia Civil són les dues institucions públiques que més
confiança generen, segons figura en el baròmetre del CIS de l'any 2015; perquè, gràcies al
seu servei diari, esteim aconseguint que Espanya sigui en l'actualitat un dels països més
segurs del món.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta la següent
MOCIÓ:
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca manifesta:
1. El seu suport incondicional a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la seva labor de
defensa i protecció dels drets i de les llibertats de tots els ciutadans i, especialment, i des de
la legalitat constitucional, de la sobirania nacional, l'estat de dret, la democràcia i la
convivència entre els espanyols.
2. La condemna de l'assetjament sistemàtic al qual els seus membres estan essent
sotmesos per mitjà d'actes violents, independentment de la ideologia en què s'emparen; així
com qualsevol tipus d'acció o declaració que justifiqui, empari menystengui els actes
esmentats; i el rebuig, en conseqüència, de tota conducta antidemocràtica que atempti
contra la convivència en pau i llibertat, i que tracti de soscavar els fonaments de la nostra
democràcia.
A més, insta el conjunt de les institucions espanyoles al següent:
3. Utilitzar amb determinació i fermesa, així com des de la proporcionalitat i l'oportunitat, tots
els mecanismes que, en defensa de la sobirania del poble espanyol i de l'interès general
d'Espanya, li atribuïxen la Constitució i les lleis.
4. Actuar, amb les eines de l'estat de dret, contra les iniciatives que pretenguin, des de la
il·legalitat i contra la voluntat democràtica del conjunt del poble espanyol, conculcar el nostre
marc constitucional i la unitat d'Espanya.
Per al seu coneixement, s'acorda, finalment, traslladar aquesta petició al president i a la
vicepresidenta del Govern d'Espanya, als ministres de Justícia i d'Interior del Govern
d'Espanya, als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés i del Senat, als portaveus
dels grups parlamentaris de la Cambra Autonòmica, i a la Junta de Govern de la FEMP.»
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/239182240#t=2h44m53s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/239182240#t=2h49m21s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/239182240#t=2h53m55s)
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Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=2h58m00s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/239182240#t=3h10m02s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/239182240#t=3h18m28s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/239182240#t=3h22m02s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/239182240#t=3h24m47s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=3h28m02s)
Intervé l’alcaldessa: (https://vimeo.com/239182240#t=3h27m55s)
Continua el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=3h28m03s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/239182240#t=3h32m03s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=3h39m02s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP i 2 UPCM):
els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor
Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i deu (10) vots en contra (5 PSM
MxM, 2 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 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.
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’anunci del web municipal de
condemna de l’ús de la violència contra els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya
(exp. 2017/009939). (https://vimeo.com/239182240#t=3h39m56s)
El senyor Benejam Escanellas, portaveu, dóna compte de la moció del Grup Municipal
Popular, amb registre d’entrada telemàtic 016764 de dia 5 d’octubre de 2017, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària
celebrada el dia 5 d’octubre de 2017 —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del
dia per urgència i aprovada per unanimitat—, amb 3 vots a favor (PP, UPCM) i 4 reserves de
vot (PSM, PSOE i GxC), que literalment copiada diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ
A L'ANUNCI DEL WEB MUNICIPAL RELATIU A LES NOTÍCIES QUE SURTEN AL WEB
La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Ciutadella està formada per 21 regidors, dels
quals 8 conformen l'oposició (PP I UPCM) i 13 l'equip de govern (PSOE, PSM y GxC).
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Dilluns passat, dia 2-10-2017, l'equip de govern va publicar al web de l’Ajuntament i a les
xarxes socials que l'Ajuntament "condemna l'ús de la violència" durant els actes il·legals del
diumenge "contra els ciutadans i ciutadanes de Catalunya", i també va anunciar la decisió de
no assistir als actes de la festivitat de la Policia Nacional (vegeu la captura de pantalla
adjunta).
Aquest comunicat cita l’Ajuntament quan realment és una decisió única i exclusiva del equip
de govern o d'alguns partits que el formen, i no han acordat aquesta decisió amb la resta de
grups.
A més, no és la primera vegada que anuncien notícies per aquest mitjans en nom de
l'Ajuntament sense comptar amb els grups de l’oposició.
Cal que tenir en compte que no tan sols s'ha emprat la violència cap als ciutadans i
ciutadanes, sinó també cap a membres dels cossos i de les forces de seguretat de l’Estat.
Per tant, creim que és fa un ús partidista del web municipal de l’Ajuntament de Ciutadella,
perquè son decisions de partits i no decisions que l'Ajuntament en global, degut al fet que no
han comptat amb l'oposició i que, entost de pacificar, incitam els ciutadans.
L’alcaldessa va assumir el seu càrrec, no per ser l'alcaldessa del seu partit sinó per ser
l'alcaldessa de tots els ciutadans per igual, independentment de la seva ideologia, l’opinió o
el posicionament, entre d'altres.
El que sí que tots els partits que conformen la corporació municipal de l'Ajuntament de
Ciutadella condemnam enèrgicament i sense fissures són les agressions sofertes pel
coordinador de Ciutadans Ciutadella i les amenaces sofertes per la treballadora de Podemos.
És per tot l’exposat anteriorment que demanam:
1. Que es rectifiqui la notícia del web i de les xarxes socials, i que es deixi únicament amb el
segon paràgraf, ja que és l'únic que tota la corporació municipal de forma unànime
condemna.
2. Que no publiquin res més en nom de tot l'Ajuntament ni de la corporació municipal que el
representa sense haver-ho consultat abans a l'oposició.
3. Que si, per motius ideològics, l'alcaldessa o qualsevol membre de l'equip de govern no vol
assistir a algun acte institucional, que ho delegi en qualsevol membre de la resta de la
corporació municipal.»
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/239182240#t=3h43m05s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=3h46m59s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=3h49m42s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/239182240#t=3h59m44s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/239182240#t=4h03m51s)
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Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=4h09m32s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=4h11m55s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/239182240#t=4h15m31s)
El Sr. Triay Lluch presenta una esmena al segon punt de la moció, que és acceptada pel
Grup Popular, en el sentit de llevar «res més» després de «que no publiquin» i posar-hi en el
seu lloc «cap declaració de contingut ideològic o polític». Per tant, el redactat dels punts de la
moció que se sotmeten a votació serà el següent:
«1. Que es rectifiqui la notícia del web i de les xarxes socials, i es deixi únicament amb
el segon paràgraf, ja que és l'únic que tota la corporació municipal de forma unànime
condemna.
2. Que no publiquin cap declaració de contingut ideològic ni polític en nom de tot
l'Ajuntament ni de la corporació municipal que el representa sense haver-ho consultat
abans a l'oposició.
3. Que si, per motius ideològics, l'alcaldessa o qualsevol membre de l'equip de govern
no vol assistir a algun acte institucional, que ho delegi en qualsevol membre de la
resta de la corporació municipal.»
Acord
Es fa la votació separada dels tres punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP i
2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan
TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i deu (10) vots en contra (5
PSM MxM, 2 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 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.
Se sotmet el segon punt de la moció, que S’APROVA per unanimitat (18 vots a favor dels
membres presents).
Se sotmet el tercer punt de la moció, que NO S’APROVA per sis (6) vots a favor (PP): els
del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; dues (2) abstencions de
vot (UPCM): les del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO; i deu (10) vots en contra (5 PSM MxM, 2 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
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ANGLADA SEARA, 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.
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=4h17m24s) per tal de comunicar la
necessitat de passar a debat el punt 13 de l'ordre del dia, en la qual cosa hi vénen d'acord els
presents.
13. Proposta d’adquisició directa, mitjançant compravenda, de la parcel·la situada a la
carretera ME-1 de Maó en el terme municipal de Ciutadella de Menorca, propietat de la
companyia ENDESA, SLU (exp. 2017/008817).
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 s’aprova per unanimitat. L’alcaldessa dóna compte de
la proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana de dia 16 d’octubre de 2017, que
esmena de viva veu en el sentit d’afegir a l’annex I una clàusula, que ha demanat la part
venedora, que diu: «Per al supòsit que la PART COMPRADORA no aboni el preu en els
terminis convinguts s’aplicarà un interès equivalent al tipus d’interès legal dels diners.»
A continuació, es transcriu la proposta ja esmenada:
ASSUMPTE: ADQUISICIÓ ONEROSA DIRECTA, MITJANÇANT COMPRAVENDA, DE LA
PARCEL·LA SITUADA EN LA CARRETERA ME-1 DE MAÓ DEL TERME MUNICIPAL DE
CIUTADELLA DE MENORCA, EN LA QUAL ES SITUEN OFICINES, VESTUARIS I
DIVERSOS MAGATZEMS, PROPIETAT DE LA COMPANYIA «ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA SLU»
Atès que és voluntat de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca adquirir l'immoble situat en la
carretera Me-1 de Maó del terme municipal de Ciutadella de Menorca, titularitat de la societat
«ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU» (B82846817) amb referència cadastral
número 3187902EE7238N0001PE i superfície de parcel·la 6.383 m2, en el qual es troben
ubicades diverses edificacions, com ara: oficines, magatzem-aparcament, aparcament,
vestuaris i nau-magatzem;
Atès que l’immoble esmentat limita amb els terrenys on s’hi situen les instal·lacions i
edificacions adscrites al Cos de la Policia Local d'aquest ajuntament;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no disposa d'espais suficients on ubicar-hi la
Brigada Municipal (vehicles, maquinària, material, estris, vestidors del personal, oficina, etc.),
havent de subscriure temporalment amb propietaris privats contractes d'arrendament de nau
industrial per a aquest fi;
Atès que l'adquisició de l’immoble esmentat permetrà a l'Ajuntament solucionar la situació
exposada i, alhora, tenir ubicats en una mateixa zona els equipaments municipals;
Atès que es considera que les edificacions i instal·lacions existents són adequades per acollir
la Brigada Municipal (vehicles, maquinària, material, estris, vestidors del personal, oficina,
etc.,);
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Per altra banda, un dels motius principals de la compravenda és la qualificació urbanística
que li atribueix el TRPGOU/1991 de Ciutadella a la finca, la qual està irremeiablement
destinada a ser de titularitat pública.
Atès tot açò, i afegides les necessitats municipals exposades de disposar d'una nau per als
serveis de Brigada (que ens obliga a anar de lloguer), la idoneïtat de la situació de la finca en
qüestió (devora la Policia i a l'àmbit del POICI, més o menys) i que el preu ofert per la
propietat és millor que el que en sortiria d'un procediment expropiatori, tal com ho conclou
l‘informe valoració l'arquitecta municipal, en data del 5-10-2017, és pel que es considera que
el mode d'adquisició més adequat és l'adquisició onerosa per de manera directa i mitjançant
compravenda.
Atès que la societat «ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU» està interessada a vendre
a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca l'immoble assenyalat i per un import de 400.000 €, a
liquidar en tres pagaments;
Atès que, en data del 16-10-2017, ha estat emesa la memòria d'Alcaldia sobre la necessitat i
l’oportunitat d'adquirir onerosament i de forma directa per compravenda l'immoble situat en la
carretera Me-1 de Maó del terme municipal de Ciutadella de Menorca;
Vist l'informe valoració tècnica de la finca situada en la carretera Me-1 de Maó del terme
municipal de Ciutadella de Menorca, emès per l'arquitecta municipal en data del 5-10-2017, i
en el qual es manifesta el següent:
«(...) III. REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL I NORMATIVA URBANÍSTICA
- Classificació: Sòl urbà
- Qualificació: Sistema general d’equipaments. Clau 7b
- Ús: Administratiu ( T )
(...)
V. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY I DE L’EDIFICACIÓ
CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY
El solar objecte del present informe, amb referència cadastral núm. 3187902EE7238N0001PE, té
una forma allargada i irregular i confronta, pel nord, amb la carretera general de Maó a Ciutadella
(Me-1), a l’est, amb a la parcel·la on s’ubica la comissaria de la Policia Local de Ciutadella i, al sud,
amb l’antiga travessia de la carretera de Maó a Ciutadella.
Segons dades cadastrals, té una superfície de 6.383,00 m2 i, segons dades registrals, té una
superfície de 6.346,20 m2. A l’interior es troben tota una sèrie d’edificacions destinades a oficines,
vestuaris, serveis tècnics i magatzems de la companyia elèctrica ENDESA, SA
(...)
VII. CONCLUSIÓ
Per tot l'exposat, es conclou que el valor acordat de 400.000 € per a la compravenda de la finca
situada a la carretera de Maó-Ciutadella, on s’hi situen oficines, vestuaris i magatzems de la
companyia elèctrica ENDESA SA, amb referencia cadastral núm. 3187902EE7238N0001PE, és
inferior al preu de mercat (valor de reposició net), calculat basant-se en les determinacions de
l’ECO /805/2003.
Es recorda que aquesta parcel·la està qualificada com a sistema general d’equipament i que, per
tant, segons les determinacions del PGOU de Ciutadella, està subjecta a expropiació. La legislació
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específica en matèria de valoracions amb finalitat expropiatòria és el Reial decret 1492/2011, de 24
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl. Si en seguíssim les
determinacions (articles 20, 21 i 22), el valor de repercussió del sòl seria superior al valor de
reposició net calculat anteriorment, essent, per tant, molt més avantatjós per l'administració
municipal seguir un procediment d’adquisició de l’immoble per compravenda. (...)»;

Vist l'informe emès en data del 13-10-2017 per la interventora municipal, en el qual conclou
que en el pressupost de l’exercici 2017 existeix consignació pressupostària suficient per fer
front al pagament dels 20.000,00 euros (aplicació 151.622.02), pel que fa a les dues
anualitats (2018 i 2019) s’haurà de preveure als respectius pressupostos consignació
pressupostària suficient i adequada per a atendre aquesta despesa;
Vist l'informe jurídic emès en data del 16-10-2017 pel Servei Jurídic Municipal, amb la
conformitat de Secretaria;
Atès que consta incorporat a l'expedient proposta de contracte de compravenda que regirà
les condicions en les quals s'ha de produir el negoci jurídic de compravenda de l'immoble
assenyalat;
Vist l'article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons el
qual, per al compliment dels seus fins i en l'àmbit de les seves respectives competències, les
entitats locals, d'acord amb la Constitució i les lleis, tindran plena capacitat jurídica per
adquirir tota classe de béns;
Vist l'article 10 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de
béns de les entitats locals (en endavant «RBEL»), segons el qual les corporacions locals
poden adquirir béns i drets a títol onerós amb exercici o no de la facultat d'expropiació;
Vist l'article 11 de l’RBEL, l'adquisició de béns a títol onerós exigirà el compliment dels
requisits considerats en la normativa reguladora de la contractació de les corporacions locals;
No obstant l'anterior, l'article 116.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques, d'aplicació supletòria, de forma excepcional regula la possibilitat
de l'adquisició directa de béns immobles, en el sentit que segueix: «4. L'adquisició podrà
realitzar-se mitjançant concurs públic o mitjançant el procediment de licitació restringida
regulat en l'apartat 4 de la disposició addicional quinzena, excepte que s'acordi l'adquisició
directa per les peculiaritats de la necessitat a satisfer, les condicions del mercat immobiliari,
la urgència de l'adquisició resultant d'esdeveniments imprevisibles o l'especial idoneïtat del
bé.».
Atès que l'immoble a adquirir limita amb les instal·lacions i edificacions adscrites al Cos de la
Policia Local de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, fet que permetrà tenir ubicats en una
mateixa zona els equipaments municipals i alhora que les edificacions existents són aptes
per acollir la Brigada Municipal (vehicles, maquinària, material, estris, vestidors del personal,
oficina, etc.,);
Vist l'article 174.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'òrgan competent per resoldre serà el Ple
de la corporació;
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Examinats la documentació i els informes que obren en el present expedient i fent ús de les
facultats legalment conferides al Ple de la corporació, PROPÒS:
PRIMER. Adquirir de mode directe i a títol de compravenda, de la societat «ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU» (B82846817), l'immoble de la seva propietat situat a la
carretera Me-1 de Maó del terme municipal de Ciutadella de Menorca, amb referència
cadastral número 3187902EE7238N0001PE i inscrit en el registre de la propietat de
Ciutadella de Menorca amb els números 9352, 7655, i 8689, per l'import de 400.000 € i
d'acord amb les condicions relacionades en l'annex I.
SEGON. Establir que la despesa total prevista per a l'adquisició onerosa de l'immoble serà
de 400.000 €, amb caràcter plurianual, i, pel que fa a l’any 2017, l'import de 20.000 € anirà a
càrrec de la partida pressupostària número 151.622.02 del vigent pressupost municipal. Pel
que fa a les anualitats següents, l’any 2018 per import de 190.000 € i l’any 2019 per import
de 190.000 €, aniran a la mateixa partida assenyalada, sempre que hi hagi consignació
pressupostària suficient i adequada per atendre aquesta despesa en els pressupostos
respectius.
TERCER. Autoritzar la despesa, corresponent al primer pagament, per import de 20.000 €,
amb càrrec a la partida pressupostària número 151.622.02 del vigent pressupost municipal
per a l'exercici 2017.
QUART. Facultar la Sra. alcaldessa perquè procedeixi a l'atorgament del contracte de
compravenda corresponent i la seva elevació a escriptura pública.
CINQUÈ. Disposar que, un cop atorgada l’escriptura pública de compravenda, el bé adquirit
sigui inscrit a l’inventari de béns municipals i al Registre de la Propietat.
SISÈ. Requerir la societat «ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU» (B82846817) a
comparèixer davant el notari que li serà designat per atorgar l’escriptura de compravenda,
moment en el qual haurà d’aportar els seus títols de propietat i fer el lliurament de la
possessió de l’immoble venut a aquest ajuntament.
SETÈ. Notificar aquests acords a la societat «ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU»
(B82846817).
VUITÈ. Publicar el present acord al BOIB.
ANNEX I
«(...) Contracte de compravenda
Ciutadella, …d ………. de 2017,
REUNITS
D'una banda, .......................... major d'edat, de nacionalitat ........, amb DNI ............ .. amb
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domicili a aquests efectes a Barcelona, a l'avinguda Vilanova núm. 12,
De l'altra banda, la Sra. Joana Gomila Lluch, major d'edat, estat civil ................, de
nacionalitat espanyola, amb DNI núm ********-*, domicili a Ciutadella de Menorca, plaça des
Born núm 15.
HI INTERVENEN
El primer, en nom i representació, com a apoderat d'Endesa Distribución Eléctrica SLU,
domiciliada a Barcelona, a l'avinguda Vilanova núm. 12, inscrita en el Registre Mercantil de
Madrid, al tom .., foli .., full número ... , i amb CIF B-82846817 (en endavant LA VENEDORA).
Fa ús del poder vigent conferit a favor seu en escriptura atorgada davant el notari .........., el
dia ............., que s'annexa a aquest document.
El segon, en nom i representació de l'Excm. Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en
qualitat d'alcaldessa / presidenta, d'acord amb la sessió constitutiva pel Ple de l'Ajuntament,
de data del 13 de juny de 2015, en ús de les facultats de representació atribuïdes per l'art.
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant
LA COMPRADORA).
S'hi annexa certificat de notorietat de càrrec electe expedit per la Secretaria municipal en
data ...
EXPOSEN
I. Que LA VENEDORA és propietària en ple domini de les finques següents (en endavant
L’IMMOBLE):
Urbana. Parcel·la de terreny en les proximitats del quilòmetre quaranta-tres de la carretera
general de Maó a Ciutadella, del terme municipal de Ciutadella. Ocupa una superfície de tres
mil metres quadrats. LIMITA: nord, en línia de 56,80 m, amb la carretera general de Maó a
Ciutadella; sud, en línia de 64,80 m, formant angle obtús amb el camí vell de Maó a
Ciutadella; a l'est, en línia de 51,80 m amb finca matriu; i a l’oest en línia de 44,20 m amb
terrenys propis de la companyia Gas i Electricitat SA (actualment Endesa Distribució
Elèctrica SLU).
INSCRIPCIÓ: La finca referida es troba inscrita a nom de LA VENEDORA en el Registre de
la Propietat de Ciutadella de Menorca al tom 1752, llibre 645, foli 223, finca registral núm.
9352, inscripció 3a.
CÀRREGUES: La propietat es troba lliure de càrregues i gravàmens.
Urbana. Solar tancat en les proximitats del quilòmetre quaranta-tres amb sis-cents de la
carretera general de Maó a Ciutadella, del terme municipal d'aquesta última ciutat. Ocupa
una superfície de dos mil sis-cents vuitanta-set metres noranta decímetres quadrats. LIMITA:
nord, en línia de 72,50 m amb la carretera general de Maó a Ciutadella; sud, en línia de
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66,50 m, amb l'anomenat camí vell de Maó a Ciutadella; a l'est, en línia de 44 m amb la finca
matriu; i a l’oest en línia de 31,60 m amb els terrenys que ocupa la subestació de GESA de
Ciutadella.
INSCRIPCIÓ: La referida finca es troba inscrita a nom de LA VENEDORA en el Registre de
la Propietat de Ciutadella de Menorca al tom 1754, llibre 646, foli 169, finca registral núm.
8689, inscripció 3a.
CÀRREGUES: La propietat es troba lliure de càrregues i gravàmens.
Urbana. Porció de terreny entre les carreteres vella i nova de Maó, del terme municipal
d'aquesta última ciutat. Mesura sis-cents cinquanta-vuit metres trenta decímetres quadrats.
LIMITA: al nord, amb la carretera de Maó a Ciutadella; al sud, amb un camí; a l'est, en línia
de 44 m, amb terrenys d'hereus de C. M.; i a l’oest amb la finca matriu.
INSCRIPCIÓ: La finca referida es troba inscrita a nom de LA VENEDORA en el Registre de
la Propietat de Ciutadella de Menorca al tom 1754, llibre 646, foli 175, finca registral núm.
7655, inscripció 3a.
CÀRREGUES: La propietat es troba lliure de càrregues i gravàmens.
TÍTOL: La venedora és titular del ple domini de les finques anteriorment descrites en virtut de
l'escriptura d’escissió formalitzada davant el notari S. R. L. el 26 de març de 2002, amb el
número 653/2002 del seu protocol.
SITUACIÓ URBANÍSTICA: les finques estan classificades com a sòl urbà amb la qualificació
de sistema d'equipament públic projectat (clau 7b) d'acord amb el text refós del Pla general
d'ordenació urbana de Ciutadella, aprovat definitivament el 28-05-1991 i el Pla territorial
insular, aprovat definitivament en data del 25-04-2003 i la seva modificació aprovada
definitivament el 26-06-2006.
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL Consta identificat cadastralment amb la referència cadastral:
3187902EE7238N0001PE.
S'annexen nota registral actualitzada, certificació cadastral i certificat urbanístic.
II. Que l'immoble ha albergat des de la seva adquisició i fins fa poc, primer per la companyia
GESA i des de 2002 per la seva successora ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, centre
de brigades, magatzem i serveis tècnics, així com una part destinada a annexos, vestuaris i
despatxos.
III. Que, tenint en compte la qualificació urbanística del sòl (sòl urbà), li és aplicable el règim
d'usos establert pel TRPGOU vigent, cap. VII (III) SISTEMA D'EQUIPAMENTS (annex cèdula
urbanística recent), és voluntat d'ambdues parts possibilitar la implantació de nous usos en
l'immoble d'acord a aquestes estipulacions, amb la manifestació per part de
LA
COMPRADORA del seu interès a adquirir les referides finques descrites en l'expositiu I, i LA
VENEDORA seu interès en la seva venda,
Fet pel qual ambdues parts, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a
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obligar, porten a efecte el present contracte de compravenda amb condició resolutòria,
d'acord amb les següents
ESTIPULACIONS
PRIMERA. LA VENEDORA ven i transmet les finques que es descriuen en l'expositiu I a la
COMPRADORA, qui les compra i adquireix en ple domini amb tots els seus drets i
accessoris, al corrent en el pagament de contribucions i arbitris, així com subministraments.
SEGONA. El preu d'aquesta venda és la quantitat de QUATRE-CENTS MIL EUROS
(400.000 €), que seran abonats de la forma següent:
- LA COMPRADORA lliurarà en aquest mateix acte a LA VENEDORA la quantitat de VINT
MIL EUROS (20.000 €) en un xec bancari nominatiu, essent el present document rebut
acreditatiu d'aquest pagament.
- El 28 de febrer de 2018 La COMPRADORA pagarà a LA VENEDORA la quantitat de
CENT NORANTA MIL EUROS (190.000 €) mitjançant transferència bancària al compte [*]
[o xec bancari]
- El 28 de febrer de 2019 LA COMPRADORA pagarà a LA VENEDORA la quantitat de
CENT NORANTA MIL EUROS (190.000 €) mitjançant transferència bancària al compte [*]
[o xec bancari]
TERCERA. Per al supòsit que LA PART COMPRADORA no aboni el preu en els terminis
convinguts s'aplicarà un interès equivalent al tipus d'interès legal dels diners.
QUARTA. Per al supòsit d'impagament de qualsevol de les quantitats ajornades LA
VENEDORA podrà donar per resolta la venda mitjançant notificació fefaent adreçada a la
COMPRADORA.
En conseqüència, les parts estableixen condició resolutòria expressa per al supòsit
d'impagament de les quantitats esmentades, de manera que, efectuat requeriment notarial
per LA VENEDORA perquè en un termini d'un mes aboni les quantitats pendents més
l'interès legal vigent en el moment del requeriment d’aquestaes pel període de retard en el
pagament, s'entendrà resolt el contracte a tots els efectes.
En cas de resolució, en l'acte de devolució de la finca de LA COMPRADORA a la
VENEDORA, LA COMPRADORA té dret que se li reemborsi el 20 per 100 de les quantitats
lliurades amb anterioritat a l'impagament del termini en la data acordada que origina la
resolució del contracte. LA VENEDORA retindrà el 80 per 100 citat com a compensació
lliurement acordada pels danys i perjudicis ocasionats i pels drets que LA COMPRADORA ha
gaudit sobre la finca durant el temps que hagi estat titular d’aquesta per aquest contracte.
Les adequacions, modificacions i obres que dugui a terme la COMPRADORA no generaran
dret a cap indemnització a favor seu, en cas de resolució.
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CINQUENA. La possessió es lliura a la COMPRADORA en el present acte, transmetent
L’IMMOBLE com a cos cert, lliure de càrregues, arrendataris i ocupants, en l'estat físic,
jurídic, mediambiental i urbanístic que es troba en l'actualitat, que la compradora declara
conèixer i acceptar i al corrent en el pagament de tots els tributs i impostos.
LA COMPRADORA, en el supòsit d'impagament de la quantitat ajornada o de qualsevol dels
terminis que donin lloc a l'aplicació de la condició resolutòria, estarà obligada a lliurar a LA
VENEDORA la possessió de l'immoble en els trenta dies següents al dia que venci el termini
atorgat perquè es posi al corrent en els terminis impagats. En cas que no faci entrega de la
possessió en el termini establert s'abonarà a partir del venciment d’aquest a LA VENEDORA
la quantitat de 300 euros per cada dia que es retardi a tornar la possessió.
LA VENEDORA podrà retenir de la quantitat a retornar l'import que correspongui amb relació
al temps transcorregut des de la notificació fins a la devolució de la possessió.
LA VENEDORA podrà dipositar davant notari la quantitat a retornar condicionada al fet que la
COMPRADORA retorni la possessió de la finca que s'entendrà lliurada mitjançant
compareixença davant el notari, justificant que deixa la finca lliure d'ocupants i arrendataris a
disposició de LA VENEDORA. En aquest supòsit, el notari lliurar la quantitat que resulti a
favor de LA COMPRADORA, deduïdes les quantitats acordades pel retard en el lliurament.
SISENA. Les despeses i els impostos de tota mena que la finca origini a partir del dia d'avui
aniran de càrrec de la COMPRADORA, i si s'abonen per part de LA VENEDORA, pot deduir
en el supòsit d'aplicació de la condició resolutòria les quantitats que proporcionalment hauria
d'haver abonat la COMPPRADORA des del dia d'avui fins al dia en què quedi resolt el
contracte i, si no, procedint l'aplicació de la condició resolutòria pot fer la reclamació judicial
de l'import abonat per compte de LA COMPRADORA, amb la prèvia reclamació amb trenta
dies d'antelació per qualsevol mitjà pel qual en quedi constància. (s’ha de confirmar amb
Ajuntament quins impostos correspondria i fiscalitat).
SETENA. Qualsevol de les parts amb independència de la plena aplicació de la condició
resolutòria podrà reclamar a l'altra part tots els danys i perjudicis que li pugui ocasionar
l'incompliment del present contracte o dels perjudicis que es puguin causar a la
COMPRADORA per les càrregues, afeccions o servituds que no s'hagin fet constar en el bé
objecte de la compravenda.
VUITENA. Totes les despeses i els impostos que es causin i dedueixin per motiu de
l'atorgament de l'escriptura pública seran a càrrec de la part compradora, essent l'impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a càrrec de la part venedora.
NOVENA. La finca objecte d'aquesta compravenda ha estat detalladament inspeccionada
per la COMPRADORA, qui coneix els drets i càrregues urbanístics que a aquesta finca
corresponen, havent-se informat de la situació urbanística de la finca.
DESENA. Les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur si un altre els correspongués, se
sotmeten als Jutjat i Tribunals de Ciutadella de Menorca, i en superior instància al de Palma
de Mallorca i al legalment establert per a la resolució de totes les qüestions que sorgeixin en
la interpretació o compliment del present contracte.
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Signat
LA VENEDORA
nom apoderat
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
LA COMPRADORA
nom
ALCALDESSA PRESIDENTA (...)»
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/239182240#t=4h23m50s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=4h24m32s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=4h25m43s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (18 vots a favor dels
membres presents)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les cases ocupades del carrer
Bisbe Juano (exp. 2017/009937). (https://vimeo.com/239182240#t=4h26m37s)
El senyor Juan David Benejam Escanellas, portaveu, dóna compte de la moció del Grup
Municipal Popular, amb registre d’entrada telemàtic 016766, de dia 5 d’octubre de 2017, que
va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària
celebrada el dia 5 d’octubre de 2017 —amb la prèvia votació de la seva inclusió en l’ordre del
dia per urgència i aprovada per unanimitat—, amb 2 vots a favor (PP) i 4 reserves de vot
(PSM, GxC i UPCM), que diu:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al Ple del passat mes de setembre es va dur un prec amb relació a l'ocupació il·legal de les
cases situades al carrer Bisbe Juano.
L'Alcaldessa, que va fer la rèplica al prec, no va respondre a les preguntes que allà es van
formular i es va remetre a la confidencialitat d'un informe de Serveis Socials.
Després d'haver llegit l'informe, no entenem els motius del perquè no es va contestar al
nostre prec, quan les respostes no hi implicaven la situació personal de les persones que
ocupen aquells habitatges. En canvi, sí que vam descobrir el motiu pel qual no es va poder
continuar amb el procediment judicial que originà la denúncia.
Amb l'objectiu de garantir la confidencialitat, en aquesta moció s'omet de forma expressa
qualsevol referència a informes, procediments o persones que estan, de qualsevol forma,
relacionades amb aquest tema.
En qualsevol cas, aquesta es una qüestió greu que s'ha de solucionar al mes prest possible.
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No es pot dilatar més una situació d'ocupació il·legal d'uns habitatges que van ser expropiats
amb la finalitat d’enderrocar-los.
Aquests habitatges estan en una zona inundable i, a dia d'avui, no sabem si compleixen els
mínims de solidesa per garantir-ne l’ocupació. Per tant, ocupar aquests habitatges, encara
que sigui de forma il·legal, pot posar en risc els seus ocupants i, en darrera instància, pot
perjudicar l'Ajuntament de Ciutadella si es permet perllongar aquesta situació.
A més, tampoc s'entén el motiu pel qual no es van tapiar com a mínim els accessos als
habitatges.
L'Ajuntament ha iniciat un procediment de recuperació de béns, que es va notificar als
ocupants, i els va donar 10 dies per fer-hi al·legacions. Si, passat aquest temps, no han fet
al·legacions, es pot iniciar el procediment de desnonament.
Per tant, i en resum, aquestes persones estan ocupant il·legalment uns habitatges que son
propietat de l'Ajuntament i que estan situats en una zona inundable. I, encara que sigui de
forma il·legal que aquestes persones hagin fet d'aquests habitatges el seu domicili,
l'Ajuntament no pot garantir la solidesa de les edificacions.
Per tant, demanam
1. Que s'accelerin els tràmits per fer sortir la gent que ocupa de forma il·legal
aquestes edificacions i que, en cas necessari i sempre amb els informes, les
recomanacions o els dictàmens de Serveis Socials, se'ls oferesqui una solució
a la seva situació.
2. Que, una vegada aquestes edificacions s'hagin desallotjat, es procedesqui a
tapiar de forma immediata qualsevol possible entrada, per evitar una altra
situació compromesa per a aquest ajuntament.
3. Que s’iniciï al més prest possible el tràmit d'enderrocament d'aquestes
edificacions i que se n'habiliti una partida al pressupost del 2018.
4. Que, una vegada s'hagin enderrocat les edificacions, es restituesqui la zona, si
és possible, a l'estat anterior a la construcció; o, si no fos possible, a un estat
que concordi amb l'entorn en el qual es troba i amb la seva condició de zona
verda.»
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=4h29m56s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=4h33m56s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/239182240#t=4h35m09s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/239182240#t=4h38m15s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/239182240#t=4h39m15s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/239182240#t=4h40m55s)
Acord
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Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP i 2 UPCM):
els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor
Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i deu (10) vots en contra (5 PSM
MxM, 2 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 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.
14. Precs i preguntes (https://vimeo.com/239182240#t=4h42m13s)
S'acorda que seran contestats a la propera sessió plenària.
Precs
Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 017596, de 18 d’octubre de 2017, que, traduïts del castellà al català,
diuen:
1r En el carrer Manobres del Polígon Industrial es troba des de fa molts de dies una gran
acumulació de fems i de restes d'efectes domèstics abandonats, que s'observen en les
fotografies numerades 1, 2, 3, 4, i 5 adjuntes.
Instam l'equip de govern a informar el Ple dels motius d'aquest estat d'abandonament i de la
falta de neteja, i que es retiri aquesta acumulació de fems com més prest millor.
2n A la travessera de Sant Jordi i pels voltants fa més d'un mes que es troben espenyats dos
dels sis petits fanals de l’enllumenat públic existents a la zona, i que estan tapats
provisionalment amb plàstic i precinte, així com es pot apreciar a les fotografies 7 i 8
adjuntes. L'estat dels fanals potser fins i tot podria representar algun perill en cas que els
manipuli algun infant o vianant.
Instam l'equip de govern a explicar al Ple la causa de la demora a l’hora de solucionar aquest
problema, i a reparar els fanals.
3r Alguns llocs de la zona verda pública del canal Salat es troben des de fa ja molts de
mesos en l'estat de deteriorament que s'aprecia en les fotografies 8 i 9 adjuntes.
Instam l'equip de govern a fer col·locar els blocs que apareixen enderrocats en el sòl que es
veu a la foto número 8; i a fer reparar el clot que s'aprecia en la foto 9 del camí, que és
transitat per vianants, i altres clots que hi ha en la mateixa zona.
4t En el passatge Sevilla, que fa cantonada amb el carrer de la Pau, davant del col·legi Mare
de Déu del Toro, es troba una paret semiderruïda, que continua ensorrant-se i està en el
lamentable estat que s'aprecia a les fotografies 10 i 11, amb la consegüent acumulació dels
blocs que la formen en el sòl d'un espai públic.
Instam l'equip de govern a solucionar aquest problema, amb la reparació de la paret, si és
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pública, o amb l’aplicació de la normativa corresponent a aquest efecte; i requerir-ho a la
propietat en el cas que es tracti d'una paret privada contigua a un espai públic municipal.
5è Instam l'equip de govern a informar el Ple de l'increment operat en termes absoluts i
relatius en les "gratificacions per serveis extraordinaris a abonar a la nòmina del mes de
juliol" -que recull principalment les hores i els serveis extraordinaris prestats per les festes de
Sant Joan-, corresponents als serveis prestats per la Policia Local el 2017 respecte al 2016;
així com de les causes de l’increment esmentat en vista que el dispositiu policial va ser prou
semblant en ambdós exercicis.
6è En una primera resposta al prec presentat per UPCM en el Ple de setembre sobre
ocupacions en la via pública, rebem, el 16-10-2017, un missatge de correu de la regidora de
Governació on se'ns indica, d'una banda, que s'ajorna novament la resposta relativa a "les
dades referents als anys anteriors", sol·licitats en el prec de setembre; i, per una altra, que no
s'efectuen liquidacions per sobreocupacions de la via pública, ja que s'obren els expedients
sancionadors corresponents. I per a evidenciar el descontrol i la falta de seguiment en la
matèria, s'hi afegeix, textualment: "El sistema informàtic no diferencia si l'expedient
sancionador és per un tema d'OVP o per qualsevol altre infracció; per tant, no li podem
especificar el seu prec amb tant de detall. Personalment, li puc dir de memòria que des que
en som regidora responsable se n'han obert i tramitat; però, com li deia, no li puc dir ni quan
ni quina quantitat".
Una resposta o, millor dit, una falta de resposta -en vista de la insignificant i irrisòria
informació subministrada- realment antològica!, que demostra en si mateixa la falta de rigor
amb què es porta l'Àrea; perquè l'única cosa que és capaç de respondre la regidora delegada
de Governació, després de tres estius en l'exercici del càrrec, és que, des que és regidora
responsable, s’han obert i tramitat alguns expedients. És a dir que la contestació l'única cosa
que aclareix és que el nombre d'expedients oberts per sobreocupacions no és zero, i es
dedueix que el seu nombre ha de ser superior a un, ja que parla en plural.
A més, també es desprèn de la resposta de la regidora un palpable retrocés en el control de
l'ocupació de la via pública; ja que sí que es podran subministrar les dades sol·licitades
referents a "anys anteriors" en entrar en vigor l'Ordenança d'ocupació de la via pública
aprovada el 2014, però no els d'exercicis posteriors. I, damunt, també es desprèn d'aquesta
singular resposta que ni tan sols s'han pres la molèstia de poder diferenciar i obtenir dades
estadístiques ni econòmiques dels expedients oberts per incompliments de l'Ordenança de la
via pública, ja siguin per sobreocupacions o per altres causes, i la resta d'expedients oberts
per Disciplina Governativa. És a dir que, com col·loquialment es diu, amb tota la ironia del
món: "Avançam que és una barbaritat!'". De manera que si abans era possible saber què
s'havia recaptat per sobreocupacions en la via pública, ara resulta que ni tan sols és possible
saber què s'ha recaptat via sancions o quants d’expedients s'han obert per infraccions de
l'Ordenança en general.
Instam l'equip de govern a informar el Ple sobre quants expedients de Disciplina Governativa
s'han obert en els exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017. Quants d'aquests són per infraccions de
l'OVP i, d’entre aquests darrers, quants corresponen a sobreocupacions i quin volum de
sancions s'han imposat fins ara en virtut dels expedients oberts. I en el cas que,
incomprensiblement, sigui una tasca massa àrdua i complicada per a la Regidoria de l'Àrea
de Governació, que se'ns permeti, d'acord amb el que preveu la legalitat vigent, l'accés als
expedients físics de Disciplina Governativa per a poder elaborar nosaltres mateixos una
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estadística que permeti fer-se una idea de l'evolució del control de les infraccions per
sobreocupació de la via pública.
7è En el Ple de setembre presentàvem el prec següent: "Segons sengles instàncies del 1905-2017 (RE 008443), de l’11-07-2017 (RE 011437) i del 21-08-2017 (RE 013657), aquesta
última signada per tots els veïns del carrer Capdepera de la urbanització de Cala en Bosc
(excepte l'autor de les presumptes infraccions), i no havent estat contestada cap d’aquestes
-segons mal costum de l'equip de govern, que tant es jacta de fomentar suposadament la
"participació ciutadana"- se sol·licitava una inspecció de les obres acabades d'iniciar que
s'estaven executant en el número 35, ara ja acabades, davant de la més absoluta passivitat
de l'equip de govern; i es denunciaven infraccions, la més greu d'aquestes consistent en la
invasió d'un espai públic, que s'ha tancat amb un mur de formigó i incorporat a la parcel·la on
s'han executat les obres i la consegüent desaparició d'una voravia.
Raons per les quals instam l'equip de govern a contestar les instàncies dels veïns i a explicar
al Ple com solucionaran el problema creat i quan recuperaran l'espai públic envaït amb la
recuperació de la voravia per als vianants".
Instam l'equip de govern a informar el Ple de si s'han dignat ja a contestar les instàncies dels
veïns i, en cas contrari, si tenen previst fer-ho i quan.
8è Es va rebre el mes passat instància d'un ciutadà sol·licitant, entre moltes altres coses:
"-Conèixer L’ESTAT ACTUAL DE L'EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, obert per
tal de desocupar tant una zona verda municipal com el pas del servei tècnic municipal
(segons indica el PGOU mateix), i poder tenir còpia de la PROPOSTA DE SANCIÓ notificada
als Apartaments Talaiots CB, per tal de complir la legislació vigent, a causa que fins aquest
moment no se n'ha informat aquesta part en aquest sentit.
-Conèixer si la zona verda municipal ocupada per part de la mercantil Apartaments Talaiots
CB ha estat TANCADA, tal com va exigir la corporació municipal mateixa, així com també el
PAS TÈCNIC DE SERVEI municipal, que es trobava envaït per part de la promotora, o,
simplement, a data d'avui no s'ha fet; i, si escau, que aquest AJUNTAMENT ACTUÏ EN
CONSEQÜÈNCIA DE FORMA IMMEDIATA, en compliment de la normativa d'aplicació, per
tal de no crear més perjudicis, a causa que fins al moment no s'ha informat aquesta part en
aquest sentit...».
En vista que es tracta d'un assumpte d'evident interès públic, i d'una infracció insòlita i
especialment greu pel perjudici i l’atreviment que implica l'ocupació d'una zona verda pública
municipal, que va ser en el moment oportú reiteradament denunciada pel Grup Municipal
d'UPCM davant del Ple de l'Ajuntament de Ciutadella, al qual presentam diferents mocions
aprovades, precs i preguntes relatius a aquestes infraccions, instam l'equip de govern a
informar el Ple dels extrems que menciona el ciutadà que ha signat la instància i que ja n’ha
presentat unes quantes relatives a aquest assumpte.
Joan Triay. Portaveu Grup Municipal d'UPCM
Preguntes
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1.1 Preguntes del Grup Municipal Popular de dia 16 d’octubre de 2017, amb registre
d’entrada telemàtic 017515 de 17 d’octubre de 2017, que diuen:
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLENARI D’OCTUBRE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA AMB RELACIÓ ALS ACCESSOS A LES PLATGES
VERGES
- Quina és la valoració de l’equip de govern sobre la gestió dels pàrquings de les platges
verges en la temporada turística 2017?
- Considera que tancar el pàrquing de Macarella i posar autobusos llançadora és una mesura
encertada per a la temporada turística de 2018?
- El Consell Insular de Menorca ha consensuat amb l’Ajuntament de Ciutadella aquesta
mesura?
- Ha proposat l’equip de govern de l’Ajuntament cap mesura addicional amb vista a la
propera temporada turística? En cas afirmatiu, que se n’expliqui quina.
Ciutadella de Menorca, 16 d’octubre de 2017
Adolfo Vilafranca Florit
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
1.2 Preguntes del Grup Municipal Popular de dia 18 d’octubre de 2017, amb registre
d’entrada 017552, de 18 d’octubre de 2017, que diuen:
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE ACTIVITATS A CAN SAURA.
PLE D’OCTUBRE DE 2017
Atès que a l’anterior Ple no van obtenir resposta les preguntes formulades pel Grup Municipal
del Partit Popular sobre les activitats celebrades a Can Saura, organitzades per l’Ajuntament,
tota vegada que no van aportar cap explicació ni argumentació coherent, com ja ho vam
anunciar; tornam a formular aquestes preguntes, ja que no van ser contestades pel govern
municipal.
1. A l’anterior Ple vam demanar si disposaven de projecte d’activitats i de la corresponent
llicència d’activitats per a Can Saura. Ens van contestar: "Té un projecte d’activitats
tramitat al dia oportú per poder obtenir la llicència d'instal·lació", però a continuació
afegeixen: «Per tal d’obtenir un projecte d'activitats hem de saber quines activitats es
faran a Can Saura", i: "L’equip de govern ja esteim dissenyant i elaborant aquest
projecte d'activitats».
Per tant, si l’estan redactant, vol dir que no existeix.
- Han tramitat aquest projecte d’activitats? Amb quina data?
- Disposen de llicència d’instal·lació? Quin és el número d'expedient?
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- Amb quin ús s’ha demanat? De museu o d'altres?
- Està inclòs el pati en aquest projecte?
2. Amb relació a les preguntes sobre quines mesures de seguretat van adoptar i aplicar, així
com les mesures d'evacuació, van donar aquesta resposta: "En activitats no permanents
menors, la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i
exercici d'activitats a les Illes Balears, concretament l'article 65, diu: Activitats no
permanents organitzades per la mateixa administració que té competència per
autoritzar-les. En les activitats no permanents organitzades per la mateixa
administració que té competència per autoritzar-les no serà necessari seguir els
procediments indicats en els capítols II i III d’aquest títol".
Artículo 61: Actividades no permanentes con procedimiento propio.
Las actividades no permanentes que, conforme a la normativa sectorial, se encuentren
sujetas a un procedimiento propio de autorización se tramitarán según las disposiciones
contenidas a tal efecto en la presente ley y complementariamente según la normativa
específica.
Artículo 62: Actividades no permanentes en establecimientos físicos donde se desarrollan
actividades clandestinas
En los establecimientos donde se realice una actividad clandestina no podrá otorgarse la
autorización de ninguna actividad no permanente, sin perjuicio de lo dispuesto en el título IX
de esta Ley.
Artículo 65: Actividades no permanentes organizadas por la misma administración que tiene
competencia para autorizarlas
En las actividades no permanentes organizadas por la misma administración que tiene
competencia para autorizarlas no será preciso seguir los procedimientos indicados en los
capítulos II y III del presente título, pero en caso de actividades no permanentes mayores
será preceptivo un informe técnico integrado que englobe, por una parte, el interés público y
por otra, la higiene y la sanidad pública, la seguridad ciudadana y la protección de la infancia
y juventud, la defensa del público en general, la protección medioambiental por ruido, humos,
olores y similares, la evacuación de las personas, la prevención de los incendios y otros
riesgos colectivos y la movilidad y la protección del territorio.
Artículo 70: Solicitud de autorización de la actividad no permanente menor:
1.- No podrá iniciarse este tipo de actividad sin tener la preceptiva autorización administrativa
concedida de forma expresa o presente. El titular que pretenda realizar una actividad no
permanente mejor presentará a la administración competente la solicitud de autorización con
una antelación mínima de un mes a la fecha prevista de realización, adjuntando la siguiente
documentación:
-La memoria descriptiva y los planos de situación y de detalle de la actividad, suscritos por el
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titular y/o por et técnico o la técnica competente. La memoria versará al menor sobre:
higiene, sanidad pública, seguridad, evacuación, prevención de incendios y otros riesgos
colectivos, seguridad ciudadana, protección de la infancia y la juventud, movilidad, defensa
del público en general, molestias por ruido, humos, olores y similares, así como protección
del territorio. Se indicarán también qué autorizaciones sectoriales y concurrentes son
necesarias.
Per tant:
- Han complert l’article 61 de la Llei d'activitats en tots els seus termes i exigències?
- Han complert l’article 62 de sa Llei d'activitats en tots es seus termes i exigències?
- Han complert l’article 65 de la Llei d'activitats en tots els seus termes i exigències?
- Han complert l’article 70 apartat G de la Llei d’activitats en tots els seus termes i
exigències?
- Van demanar, tramitar i obtenir l’informe preceptiu?
- En quina data?
3. Es tracta d'activitats clandestines, tal com estableix l’article 62, en no disposar d’informes i
llicències. Per tant:
- Qui es fa responsable i assumeix responsabilitats en cas de produir-se algun accident
sense disposar de les autoritzacions preceptives?
4. No es va garantir l’accés a les persones amb discapacitat. Per
tant:
- Per què incompleixen la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques?
5.- Quan vam demanar sobre el compliment de normatives i ordenances en vigor, van
contestar "quines?", quan correspon a l’equip de govern conèixer-les per a complir i fer
complir la llei, com la de renous, tota vegada que l'Administració ha de donar exemple a tots
els ciutadans.
- Ha complert l’Ajuntament totes les ordenances i normatives en vigor en l’organització
d'actes celebrats a Can Saura.
6.- Estan en condicions d'aportar al Grup Municipal del Partit Popular els informes jurídic i
tècnic exigits per la Llei d'activitats per a obrir Can Saura al públic?
Ciutadella de Menorca, 18 d'octubre de 2017.
Asunción Pons Fullana
Regidora del Partit Popular»

41

1.3 Preguntes del Grup Municipal Popular de dia 18 d’octubre de 2017, amb registre
d’entrada 017554 de 18 d’octubre de 2017, que diuen:
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA FIRA D’ESTOCS. PLE
D’OCTUBRE DEL 2017
Amb relació a l’organització i la celebració de la Fira d’Estocs, el Grup Municipal del Partit
Popular formula aquestes preguntes, amb petició de resposta oral:
1. Quina valoració fa el govern municipal de la Fira d’Estocs celebrada del 6 al 8 d’octubre?
2. Quantes empreses hi han participat?
3. Quin any va començar la celebració de la Fira d’Estocs a Ciutadella?
4. Quina ha estat l’edició de la Fira d’Estocs d’enguany?
Ciutadella de Menorca, 18 d’octubre de 2017
Asunción Pons Fullana
Regidora del Partit Popular»

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, Sra. Joana Gomila LLuch, i per la secretària de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, Sra. Caterina Barceló Martí, i es troba allotjat, per a la seva comprovació de
signatures, a: https://drive.google.com/open?id=1cQFrbkpLfSQ4Ggeg_EVQ9wUSlnzh5K8A
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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