Versió web

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2017
Caràcter: ordinari
Dia: 16 de novembre 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:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
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
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sr. Diego Pons Pons
Sra. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. José Felipe Negrete Caballero

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(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)

1

Regidor:

Sr. Adolfo Vilafranca Florit

(PP)

El senyor Baradad Baldomà s’incorpora a la sessió en el punt 2n.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari de dia 20 d’abril de 2017 i de l’acta del Ple
extraordinari de dia 27 d’abril de 2017. (https://vimeo.com/243649034#t=0m14s)
2. Comunicacions d'Alcaldia. (https://vimeo.com/243649034#t=0m54s)
3. Proposta d’aprovar la proposta de descàrrec número 18/2017 i declarar-la crèdit
incobrable
per
fallit,
i
altres
insolvències
(exp.
2017/008492).
(https://vimeo.com/243649034#t=4m42s)
4. Proposta d’anul·lar relacions de rebuts que comprenen les propostes de descàrrec
13/2017 i 16/2017 per ser liquidacions incorrectes; i aprovar-ne de nous per
substituir-los
(càrrec
152/2017),
(exp.
2017/009662).
(https://vimeo.com/243649034#t=6m48s)
5. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) en concepte de dues comunicacions prèvies d’inici
d’obres sol·licitada pel Consorci Sociosanitari de Menorca; i de retornar al Consorci
l’import
corresponent
al
95
%
de
l’ICIO
(exp.
2017/010310).
(https://vimeo.com/243649034#t=8m51s)
6. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 11/2017 en el
pressupost de l’Ajuntament de 2017 (corregida), finançat mitjançant aplicació del
romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals i derivat de la liquidació de
l'exercici de 2016 (exp. 2017/011238). (https://vimeo.com/243649034#t=12m33s)
7. Proposta d'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca corresponent a l'exercici de 2018, que comprèn el de l'entitat mateixa i els
dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així
com
les
plantilles
de
personal
(exp.
2017/011071).
(https://vimeo.com/243649034#t=14m41s)
8. Proposta d’aprovar definitivament l’estudi de detall per possibilitar la construcció d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres amb piscina en zona de servitud de protecció del
domini
públic
terrestre
(exp.
2016/002849).
(https://vimeo.com/243649034#t=02h09m02s)
9. Proposta de declarar la compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament de Ciutadella
de Menorca (exp. 2017/009910). (https://vimeo.com/243649034#t=02h13m21s)
10. Proposta de modificació de llocs de treball de la Brigada per atendre emergències
(exp. 2017/010312). (https://vimeo.com/243649034#t=02h16m07s)
11. Proposta d’aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments
de l’illa de Menorca per a la prestació del servei d’educació de persones adultes
(2018-2022), (exp. 2017/009738). (https://vimeo.com/243649034#t=02h18m24s
2

12. Proposta d’aprovar el manifest per commemorar el Dia Internacional dels Drets dels
Infants (exp. 2017/010855). (https://vimeo.com/243649034#t=02h27m37s)
13. Proposta d’aprovar el manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones (exp. 2017/010832). (https://vimeo.com/243649034#t=02h28m59s)
14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’adhesió i la participació als
actes commemoratius del 40è aniversari de la Constitució espanyola de 1978 (exp.
2017/010852). (https://vimeo.com/243649034#t=02h36m12s)
15. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a sol·licitar a la Conselleria d’Educació
mesures immediates i urgents per solucionar el problema del transport escolar
adaptat a Menorca, així com l’assumpció de responsabilitats per part del conseller
(exp. 2017/010860). (https://vimeo.com/243649034#t=03h16m52s)
16. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’estat en què es troba la
urbanització
de
Serpentona
(exp.
2017/010895).
(https://vimeo.com/243649034#t=03h35m04s)
17. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació a expedients de Disciplina Governativa (exp. 2017/011134).
(https://vimeo.com/243649034#t=03h54m35s)
18. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació als SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà) (exp.
2017/010998). (https://vimeo.com/243649034#t=04h18m57s)
19. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la duplicitat de l’ecotaxa (exp.
2017/011031). (https://vimeo.com/243649034#t=04h42m48s)
20. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/243649034#t=04h42m56s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari de dia 20 d’abril de 2017 i de l’acta del Ple
extraordinari de dia 27 d’abril de 2017 (https://vimeo.com/243649034#t=0m14s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què estan redactats els esborranys de les actes de la sessió ordinària de dia 20 d’abril de
2017 i de la sessió extraordinària de dia 27 d’abril de 2017.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmeten les dues actes a votació de forma conjunta, que
S'APROVEN per dotze (12) vots a favor (5 PSM MxM, 3 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, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL i el senyor Juan TRIAY LLUCH; i sis (6) abstencions de vot (5 PP i 1 UPCM): els del
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senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Juan
CARRASCO DOMINGO i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
2. Comunicacions d'Alcaldia. (https://vimeo.com/243649034#t=0m54s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Escrit de la regidora Noemí Camps de dia 29-09-2017.
«Que el dia 29 de setembre de 2017 va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament
l’escrit de la senyora Noemí Camps Villalonga, portaveu del Grup Municipal Socialista, que
presentava comunicació del canvi de representació de la Junta de Portaveus del seu grup,
mentre es trobi de permís per maternitat, sol·licitud que té registre d’entrada telemàtic
016407, on s’indica el portaveu accidental Joan Salord Justo.»
2.2. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió extraordinària de dia 3 de
novembre de 2017 pel qual s’aprova la relació de factures núm. 22/2017 de crèdit
reconegut (exp. 2017/010739).
«Que la Junta de Govern, en sessió extraordinària de dia 3-11-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 22/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 22/2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 84.714,09 € (import líquid de 84.729,29 €);
Atès el disposat a la base 10a de les bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.3. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 8 de novembre de
2017 pel qual s’aprova la relació de factures número 23/2017 de crèdit reconegut (exp.
2017/011021).
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 8-11-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 23/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 23/2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 1.218,82 € (import líquid de 1.218,82 €);
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Atès el disposat a la base 10a de les bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.4. Resolució d’Alcaldia número 000104, de 23-10-2017, de modificar l’actual
composició de la Junta de Govern en el sentit de nomenar el senyor Joan Salord Justo
—en substitució de la regidora Noemí Camps Villalonga mentre duri el seu permís de
maternitat (exp. 2015/005923).
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000104 DE 2017
Mitjançant la resolució d'Alcaldia número 131 de 2015, de 6 de juliol, es van nomenar
diferents tinents i tinentes d'alcaldessa, regidors i regidores com a membres de la Junta de
Govern Local, en virtut de l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, el Reial decret, i els articles 41 i 52 de l'RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 194 de 2015, de 30 de setembre, es va
modificar la composició de la Junta de Govern Local perquè es va produir un canvi en el
règim de dedicacions parcials de jornada sencera en algun dels regidors i regidores delegats;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 87 de 2016, de 13 de setembre, es va
modificar la composició de la Junta de Govern Local, atesa la modificació en el règim de
dedicacions i retribucions entre dos regidors delegats a través de la resolució d'Alcaldia
número 86 de 2016, de 8 de setembre;
Atès que, mitjançant la resolució d’Alcaldia número 49 de 2017, de 23 de maig, es va
modificar la composició de la Junta de Govern, atesa la renúncia d’un regidor del Grup
Municipal Socialista que en formava part;
Atès l’escrit presentat per la portaveu del Grup Municipal Socialista, la senyora Noemí Camps
Villalonga, amb registre d’entrada telemàtic 016407 de 29 de setembre de 2017, en què
comunica els canvis de representació del seu grup mentre es trobi de permís per maternitat;
Vist que es fa necessari un canvi en la composició de la Junta de Govern Local, òrgan del
qual forma part la senyora Noemí Camps Villalonga (PSOE), atès el seu permís de
maternitat;
D'acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local,
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RESOLC:
PRIMER: Modificar l'actual composició de la Junta de Govern i nomenar el senyor Joan
Salord Justo —en substitució de la regidora Noemí Camps Villalonga mentre duri el seu
permís de maternitat—, en virtut de l'article 23 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, de l'article 22 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, i dels articles 41 i 52 del ROF aprovat per
l'RD 2568/1986.
SEGON: Determinar —en conseqüència del permís de maternitat— que la Junta de Govern
Local, presidida per l'alcaldessa, quedarà integrada pels regidors i per les regidores
següents:
SRA. JOANA MARIA GOMILA LLUCH (alcaldessa presidenta)
SR. JOSÉ ANTONIO JUANEDA MERCADAL (primer tinent d'alcalde)
SR. JOSÉ LÓPEZ BOSCH
SR. JOAN SALORD JUSTO
SRA. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL
SRA. NATIVIDAD ISIDORA BENEJAM BAGUR (tercera tinent d'alcalde)
SR. SERGIO SERVERA MORENO
TERCER: Notificar personalment aquesta resolució als regidors afectats, publicar-la en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb l'article 46 del ROF, i donar-ne compte
en la primera sessió del Ple municipal que se celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 23/10/2017»
2.5. Resolució de l’Alcaldia número 000105, de 24-10-2017, de modificar el règim de
delegacions de competències, d’especificar la delegació amb relació a Manteniment i
Millora d’Edificis; i de refondre les resolucions d’Alcaldia relatives a les delegacions de
competències (exp. 2015/006005).
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000105 DE 2017
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 133 de 2015, de 7 de juliol, es va resoldre
estructurar l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament en quatre àrees, en virtut
del que s'estableix a la disposició addicional quarta de l'RD 2568/1986, i delegar el
coneixement previ, la preparació dels acords, i la resolució dels assumptes que
s'especifiquen en els següents regidors i regidores, en compliment del que s'estableix a
l'article 23 de la Llei 7/1985 i al Reglament orgànic municipal (articles 90 i 91 amb relació al
38);
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 157 de 2015, de 30 de juliol, es va
resoldre, entre altres coses, refondre la resolució d'Alcaldia número 133, de 7 de juliol de
2015;
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Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 160 de 2015, d'11 d'agost; la resolució
196 de 2015, d'1 d'octubre; la resolució 5 de 2016, de 27 de gener; la resolució 25 de 2016,
de 2 de març; la resolució 60 de 2016, de 7 de juny; i la resolució 85 de 2016, de 8 de
setembre, es van produir modificacions en el règim de delegacions de competències;
Atès que, mitjançant la resolució 3 de 2017, de 13 de gener, es va posar de manifest
l'assignació de més tasques de les delegacions que tenia atorgades la regidora Laura
Anglada Seara (exp. 2015/006119);
Atès que, mitjançant la resolució d’Alcaldia número 47 de 2017, de 22 de maig, es va
modificar la delegació de competències; i es va aprofitar per refondre les resolucions
d’Alcaldia relatives a aquest tema, de manera que el text íntegre de les delegacions,
l’estructuració de les àrees organitzatives i dels serveis van quedar refosos en una única
resolució;
Vist que per aquesta alcaldia es fa necessària una modificació en el règim de delegacions de
competències pel que fa al Servei de Festes de l’Àrea de Dinamització Econòmica;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Delegar a la regidora senyora LAURA ANGLADA SEARA, amb efecte de l’1 de
novembre de 2017, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius
que afectin tercers els assumptes relacionats amb FESTES (Àrea de Dinamització
Econòmica), i deixar sense efecte la delegació que sobre aquesta matèria es va delegar en
el regidor senyor JOSÉ ANTONIO JUANEDA MERCADAL.
Així mateix, la senyora Laura Anglada Seara manté les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers pel que fa al PROJECTE DE CIUTAT I A
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA; I IGUALTAT (Àrea Socioeducativa).
De la mateixa manera que el senyor José Antonio Juaneda Mercadal manté les facultats de
dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers el relacionat
amb PATRIMONI HISTÒRIC (Àrea de Territori i Entorn); i els assumptes relacionats amb
CULTURA, i ESPORTS (Àrea Socioeducativa).
SEGON: Especificar que la delegació a la regidora senyora MARIA ALEXANDRA MOLL
TALTAVULL, pel que fa a les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers amb relació a MANTENIMENT I MILLORA D’EDIFICIS
són els relatius als d’Administració General (inclosa la neteja d’edificis) (Àrea de
Territori i Entorn).
TERCER: Refondre les resolucions d'Alcaldia relatives a les delegacions de competències
amb la present resolució, de manera que el text íntegre de les delegacions, l'estructuració de
les àrees organitzatives i els serveis siguin els següents:
"Estructurar l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament en quatre àrees, en
virtut del que s'estableix a la disposició addicional quarta de l'RD 2568/1986, i delegar el
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coneixement previ, la preparació dels acords i la resolució dels assumptes que s'especifiquen
en els següents regidors i regidores en compliment del que s'estableix a l'article 23 de la Llei
7/1985 i del Reglament orgànic municipal (articles 90 i 91 amb relació al 38).
ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serveis Econòmics: hisenda i gestió tributària, i compres.
Serveis Jurídics: contractació i altres serveis.
Recursos Humans.
Seguretat Ciutadana: Policia, Protecció Civil, circulació i trànsit, parquímetres.
Atenció Ciutadana: OAC, defensor del ciutadà, consum, padró d'habitants,
Assessorament lingüístic.
Activitats i Disciplina Governativa: instal·lació sense obres, accés i exercici
d'activitats,
compliment i seguiment d'ordenances.
Noves Tecnologies i Informàtica
Comunicació, Transparència i Protocol.

Al regidor senyor JOSÉ LÓPEZ BOSCH, les facultats de dirigir, gestionar, i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a HISENDA I GESTIÓ
TRIBUTÀRIA.
Al regidor senyor JOAN SALORD JUSTO, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a RECURSOS HUMANS
(excepte en aquells assumptes la resolució dels quals hagi estat delegada per aquesta batlia
en la Junta de Govern Municipal).
Al regidor senyor ORIOL BARADAD BALDOMÀ, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a PROTECCIÓ CIVIL,
POLICIA LOCAL, CIRCULACIÓ, TRÀNSIT, PARQUÍMETRES, LLICÈNCIES I
AUTORITZACIONS RELACIONADES AMB AQUESTES MATÈRIES (GUALS, TARGETES
VERDES, ETC.).
Al regidor senyor SERGIO SERVERA MORENO, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a temes d'ATENCIÓ
CIUTADANA (OAC, DEFENSOR DEL CIUTADÀ, CONSUM, PADRÓ D'HABITANTS i
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC), NOVES TECNOLOGIES I INFORMÀTICA; i
COMUNICACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTOCOL.
A la regidora senyora MARTA MARQUÈS SEGUÍ, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a matèria de DISCIPLINA
GOVERNATIVA, COMPLIMENT I SEGUIMENT D'ORDENANCES, INSTAL·LACIONS
SENSE OBRES, ACCÉS I EXERCICI D'ACTIVITATS I TOTS ELS PERMISOS I/O
AUTORITZACIONS RELACIONATS AMB AQUESTES MATÈRIES (TENDALS, OCUPACIÓ
DE VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES, PER OBRES, ETC.).
ÀREA DE TERRITORI I ENTORN
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Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Atenció Social: Serveis Socials i Patronat Municipal de l'Hospital.
Educació i Convivència: programes educatius i Patronat Municipal d'Escoles Infantils.
Cultura.
Esports: esport escolar, Eduquem amb l'Esport, instal·lacions esportives.
Promoció Sociocultural/ Joventut.
9

•
•

Cooperació i Igualtat.
Projecte de Ciutat i Participació Ciutadana.

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

Turisme.
Planificació Cultural i Esportiva.
Festes.
Formació i Ocupació.
Comerç, Fires i Mercats.

A la regidora, senyora LAURA ANGLADA SEARA, les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers els assumptes relacionats amb
FESTES.
A la segona tinent d'alcalde, senyora NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en temes de
TURISME, FORMACIÓ I OCUPACIÓ, COMERÇ, FIRES I MERCATS.
QUART: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord
amb l'article 44 del ROF, i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que
se celebri.
CINQUÈ: L'Alcaldia es reserva l'exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés de
revocació d'aquestes, en aquells casos que s'estimin urgents per l'Alcaldia."
L´alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 24/10/2017»
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2.6. Resolució de l’Alcaldia número 000109, de 26-10-2017, de modificar l’actual
composició de la Junta de Govern en el sentit de nomenar la senyora Maria Gràcia
Mercadal Marquès en substitució de la regidora Maria Alexandra Moll Taltavull (exp.
2015/005923)
«RESOLUCIÓ DE L’ALCADIA NÚMERO 000109 DE 2017
Mitjançant la resolució d'Alcaldia número 131 de 2015, de 6 de juliol, es van nomenar
diferents tinents d'alcalde, regidors i regidores com a membres de la Junta de Govern Local,
en virtut de l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
el Reial decret, i els articles 41 i 52 de l'RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 194 de 2015, de 30 de setembre, es va
modificar la composició de la Junta de Govern Local perquè es va produir un canvi en el
règim de dedicacions parcials de jornada sencera en algun dels regidors i de les regidores
delegats;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 87 de 2016, de 13 de setembre, es va
modificar la composició de la Junta de Govern Local, atesa la modificació en el règim de
dedicacions i retribucions entre dos regidors delegats a través de la resolució d'Alcaldia
número 86 de 2016, de 8 de setembre;
Atès que, mitjançant la resolució d’Alcaldia número 49 de 2017, de 23 de maig, es va
modificar la composició de la Junta de Govern, atesa la renúncia d’un regidor del Grup
Municipal Socialista que en formava part;
Atès que, mitjançant la resolució d’Alcaldia número 104 de 2017, de 23 d’octubre, es va
modificar la composició de la Junta de Govern, atès el permís per maternitat d’una regidora;
Atès l’escrit presentat pel portaveu accidental del Grup Municipal Socialista, el senyor Joan
Salord Justo, amb registre d’entrada telemàtic 017997, de 24 d’octubre de 2017, en què
comunica els canvis de representació del seu grup arran de la finalització del permís de
maternitat de la regidora Maria Gràcia Mercadal Marquès;
Vist que es fa necessari un canvi en la composició de la Junta de Govern Local;
D'acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local,
RESOLC:
PRIMER: Modificar l'actual composició de la Junta de Govern i nomenar la senyora Maria
Gràcia Mercadal Marquès, en substitució de la regidora Maria Alexandra Moll Taltavull, en
virtut de l'article 23 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, de l'article 22
del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat pel Reial
decret legislatiu 781/1986, i dels articles 41 i 52 del ROF aprovat per l'RD 2568/1986.
SEGON: Determinar, en conseqüència, que la Junta de Govern Local, presidida per
l'alcaldessa, quedarà integrada pels regidors i per les regidores següents:
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SRA. JOANA MARIA GOMILA LLUCH (alcaldessa presidenta)
SR. JOSÉ ANTONIO JUANEDA MERCADAL (primer tinent d'alcalde)
SR. JOSÉ LÓPEZ BOSCH
SR. JOAN SALORD JUSTO
SRA. MARIA GRÀCIA MERCADAL MARQUÈS
SRA. NATIVIDAD ISIDORA BENEJAM BAGUR (tercera tinent d'alcalde)
SR. SERGIO SERVERA MORENO
TERCER: Notificar personalment aquesta resolució als regidors afectats, publicar-la en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb l'article 46 del ROF, i donar-ne compte
en la primera sessió del Ple municipal que se celebri.
L´alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 26/10/2017»
2.7. Resolució de l’Àrea Socioeducativa número 000146, de 27-10-2017
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000146 DE 2017
Vistes les sol·licituds presentades pels/per les Srs/Sres. representants al Consell Rector del
Patronat Municipal d’Escoles Infantils en aquest ajuntament el dia 3-10-2017 demanant el
NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS AL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
MUNICIPAL D’ESCOLES INFANTILS;
Atès que, després d’un llarg procés, el passat dia 14 de maig de 2015 el Ple va aprovar
definitivament la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella
i es publicaren íntegrament al BOIB de 23 de juliol de 2015;
Atès que els estatuts del Patronat preveuen a l’article 9è els membres que han de formar el
Consell Rector del Patronat Municipal d’Escoles Infantils;
Atès que, mitjançant resolució d'Alcaldia número 159, de 2015, es nomenaren els membres que
han de formar part del Consell Rector del Patronat Municipal d'Escoles Infantils;
Atès que s’ha de convocar el Consell Rector del Patronat Municipal d’Escoles Infantils i, des de
les entitats participants, se’ns han comunicat les persones que es volen designar, que supleixen
les que han acabat la seva representació;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER. Nomenar els següents representants com a membres del Consell Rector del
Patronat Municipal d’Escoles Infantils en substitució dels que es van designar mitjançant
resolució d'Alcaldia número 159 de 2015, i les resolucions posteriors dels canvis:
a) Quatre representants del personal docent de les escoles infantils i dels programes de cultura
12

educativa familiar:
Titular
M. M. L. (EI Roser Gener) en lloc de M. L. A. (EI es Mussol)
Suplent/a
M. L. A. (EI es Mussol) en lloc de J. S. C. (EI Roser Gener)
Titular
M. A. F. B. (CEI Xipell) en lloc d’À. R. P. (EI sa Galera)
Suplent/a
À. R. P. (EI sa Galera) en lloc de M. B. B. (CEI Xipell)
Titular
M. T. P. P. (EI Joguina) en lloc de M. B. G. (EI es Poriol)
Suplent/a
M. B. G. (EI es Poriol) en lloc de C. V. S. (EI Joguina)
Titular
S. V. R. en lloc de L. T. V. (SAEI)
Suplent/a
L. T. V. (SAEI) en lloc de J. M. A. (EI Francesc de Borja Moll)
b) Quatre representants de les associacions de mares i pares dels centres, i dels programes de
cultura educativa familiar relacionats amb el Patronat:
Titular
N. F. M. (EI es Mussol) en lloc d'I.l M. C. B. (EI Roser Gener)
Suplent
I. C. B. (EI Roser Gener) en lloc de F. B. M. (EI es Mussol)
Suplent/a
S. O. S. (EI Joguina) en lloc de D. L. A. (EI es Poriol)
Titular
L. C. M. (EI sa Galera) en lloc de C. T. F. (CEI Xipell)
Suplent/a
S. E. A. (CEI Xipell) en lloc de L. C. M. (EI sa Galera)
SEGON: Notificar aquest acord a les persones interessades, als efectes que corresponguin i
amb indicació dels recursos pertinents.
TERCER: Donar compte d'aquest acord al pròxim Ple municipal que se celebri.
La regidora delegada
Natividad Benejam Bagur

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 27-10-2017»
2.8. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 002441, de 9-112017, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 10 en el
pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2017, finançat mitjançant generació de crèdits
i transferències entre partides per un import total de 115.787,96 € (exp. 2017/011159).
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
002441 DE 2017
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 10 en el Pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits (80.222,72 €) i transferències
entre partides (35.565,24 €), per un import total de 115.787,96 €
Atès que en Junta de Govern en data del 25-10-17, punt 18, l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca va aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i el Consell
Insular de Menorca, on el Consell es compromet a aportar una quantia màxima de 8.437,50 €
per destinar a inversions en matèria de dinamització comercial;
Atès que en la resolució número 352/2017 de data del 6-10-17, la Consellera executiva del
Departament de Cooperació Local i Promoció Turística va resoldre aprovar, amb destinació a
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l'Ajuntament de Ciutadella, la distribució de 121.942,01 € dels romanents del PIC 2015 per la
realització d'una sèrie de projectes; i amb aquesta modificació de crèdits es generen
projectes per valor de 71.785,22 €;
Atès que existeixen partides en l'estat de despeses del vigent pressupost que s'han de
suplementar per a fer front a diverses despeses;
Per tot l’exposat, qui subscriu
RESOLC:
Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 10 en el pressupost de l’Ajuntament, de
les característiques següents:
A) FINANÇAMENT:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
CONCEPTE
DENOMINACIÓ
Del CIMe, Aportació conveni de Dinamització
761.06
comercial i foment dels productes agroalimentaris
de Menorca 2017
Del CIMe, aportació millores al clavegueram del
761.07
Camí de Baix (romanents PIC 2015)
Del CIMe, aportació reforma C/ Bisbe Juano entre
761.08
C/Ruiz i Pablo i República Argentina (romanents
PIC 2015)
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
151
600.01
Adquisició terrenys piscina
Vies públiques, m anteniment d'infraestructures i
1532
210.00
béns naturals
1532
221.99
Vies públiques, altres subministres
160
227.99
Clavegueram, treballs fets per altres empreses
4311
226.99
Fires, despeses diverses
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL FINANÇAMENT:
B) APLICACIÓ:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
Reforma C/ Bisbe Juano entre Ruiz i Pablo i
1532
619.06
Rep. Argentina
160
619.00
Millores al clavegueram del Camí de Baix

IMPORT
8.437,50
38.365,82
33.419,40
80.222,72

IMPORT
1.121,79
12.527,30
6.787,55
14.213,77
914,83
35.565,24
115.787,96

IMPORT
33.419,40
38.365,82
14

4311

629.00
Adquisició de llums de Nadal
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:

8.437,50
80.222,72

TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
151
352.00
1532
623.00
161
623.02
161
623.00
161
221.11
165
165
4311

DENOMINACIÓ
Urbanisme, interessos de demora
Adquisició de maquinària per a la Brigada
Adquisició de quadre general per as Caragolí
Adquisició de comptadors d'aigua
Aigua potable, subministrament de material
Adquisició de maquinària per a enllumenat
623.00
públic
221.99 Enllumenat públic, altres subministrament
629.00 Adquisició de llums de Nadal
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL APLICACIÓ:

El regidor delegat
José López Bosch

IMPORT
13.649,09
2.318,41
7.569,97
2.643,80
4.000,00
469,14
4.000,00
914,83
35.565,24
115.787,96

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 9-11-2017»
2.9. Donar compte, per imperatiu legal, de la transmissió al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública de les dades d’execució del pressupost del 2017 corresponent al tercer
trimestre, amb un resultat que es compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària
que considera el Pla econòmic i financer vigent.
2.10. Donar compte de les dades del període mitjà de pagament (PMP) a proveïdors
corresponent al tercer trimestre de 2017 amb un resultat global de 62,56 dies de
mitjana.
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovar la proposta de descàrrec número 18/2017 i declarar-la crèdit
incobrable
per
fallit,
i
altres
insolvències
(exp.
2017/008492)
(https://vimeo.com/243649034#t=4m42s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de dia 29 d’agost de
2017, signada digitalment dia 30 d’agost de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 2 de novembre de 2017,
esmenada en el sentit d’afegir al paràgraf PROPÒS on diu: «segons la relació detallada que
comença i acaba pels contribuents que hi figuren» ha de dir: «segons la relació detallada que
comença i acaba pels contribuents que figuren dins l’expedient», amb 4 vots a favor (PSM,
PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM).
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A continuació, es transcriu la proposta ja esmenada:
«ASSUMPTE: Proposta de descàrrec 18/2017 del Servei de Recaptació, per FALLIT.
INFORME: Vista la proposta de descàrrec de rebuts diversos, presentada per l'empresa
col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS LOCALES SL, basant-se en el
que el crèdit es considera incobrable per insolvència i altres causes (FALLIT);
Vists els informes que acompanyen la proposta, emesos pel Servei de Recaptació mateix, on
es relacionen les actuacions realitzades encaminades al cobrament de les liquidacions, que
corresponen a anys anteriors a l’exercici corrent;
Atès que en la relació de la proposta de descàrrec hi figuren alguns rebuts d'IBI, l'intent de
cobrament dels quals, en els casos en què no hagi esdevingut la prescripció, és possible
mitjançant un procediment de derivació de responsabilitat contra els titulars actuals de les
finques, per estar els béns immobles gravats afectats al pagament dels deutes tributaris en
concepte d'IBI, de conformitat amb el que disposa l'article 64 de l’RDL 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'article 70 la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, per la qual cosa i d'acord amb l'article 61 de
l’RD 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, els
deutors principals i responsables solidaris han de ser prèviament declarats fallits;
Atès que, una vegada declarats fallits i mitjançant el procediment de derivació, es podrà
concedir el termini d'audiència als responsables afectes per llei, per tal que, abans de dictar
la derivació, presentin les al·legacions oportunes;
Atès que, per correspondre a exercicis anteriors al corrent, l’acord a adoptar és competència
del Ple de l’Ajuntament;
Ateses les circumstàncies anteriors i vist l’informe emès pel cap de Rendes de data del 2808-2017 i prèvies les comprovacions per part de Tresoreria i la fiscalització interna de
l’activitat econòmic financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor que subscriu
PROPOSA: Aprovar, per acord de Ple, la proposta de descàrrecs número 18/2017,
presentada pel Servei de Recaptació, i declarar CRÈDITS INCOBRABLES PER FALLIT I
ALTRES INSOLVÈNCIES l'import de 773.575,94 euros, que correspon a la proposta de
descàrrec referit, segons la relació detallada que comença i acaba pels contribuents que
figuren dins l’expedient.»
No obstant, el Ple Municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 3
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM
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BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i set
(7) abstencions (5 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 Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
4. Proposta d’anul·lar relacions de rebuts que comprenen les propostes de descàrrec
13/2017 i 16/2017 per ser liquidacions incorrectes; i aprovar-ne de nous per substituirlos (càrrec 152/2017), (exp. 2017/009662) (https://vimeo.com/243649034#t=6m48s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta del Servei de Gestió
Tributària 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 2 de novembre de 2017, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), i que diu:
«ASSUMPTE: Propostes de descàrrec 13/2017 i 16/2017 del Servei de Recaptació,
d'ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS.
INFORME: Vistes les propostes de descàrrec 13/2017 i 16/2017 de liquidacions per diversos
conceptes, presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE
TRIBUTOS LOCALES SL, per imports respectius de 6.056,24 € i 22.297,35 €, basant-se en
els motius que consten en els informes del Departament de Rendes que acompanyen les
liquidacions.
Vist que totes les liquidacions de la proposta pertanyen a exercicis anteriors a l’exercici
corrent de 2017 i, per tant, la proposta d’anul·lar-les s’ha de dur a Ple;
Atès que una part d’aquestes liquidacions que no han prescrit s'ha pogut refer i confeccionar
de nou i, per tant, correspon també aprovar les noves liquidacions en substitució de les que
s’han d’anul·lar i descarregar;
Vist l’informe emès pel cap de Rendes de data del 27-09-2017 i prèvia la fiscalització
econòmica i financera que correspongui per part d’Intervenció, el regidor que subscriu
PROPOSA:
a) Anul·lar, per acord de Ple, per correspondre a exercicis anteriors a l’exercici corrent, les
relacions adjuntes de rebuts, que comprenen les propostes de descàrrec 13/2017 i 16/2017, i
que comencen i acaben per les persones que figuren en els esmentats llistats, per imports
respectius de 6.056,24 € i 22.297,35 €, per ser les LIQUIDACIONS INCORRECTES i, per
tant, els rebuts incobrables tal com estan confeccionats.
b) Aprovar en substitució dels rebuts que s'anul·len els que vénen en les relacions annexes,
per imports, conceptes i exercicis expressats en les relacions detallades:
Descàrrec

Import anul·lat Imports noves liquidacions

Càrrec comptable de les
noves liquidacions
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13/2017

6.056,24

16/2017

22.297,35

12.323,17

152/2017

c) Aprovar el càrrec de les noves liquidacions a l’empresa col·laboradora de recaptació i
notificar l’acord que s’adopti.
d) Compensar, si és procedent, el cànon de sanejament (dels rebuts d’aigua) i el recàrrec del
Consell Insular (dels rebuts d’IAE) que es descarreguen amb les administracions
corresponents (Conselleria d’Hisenda i Consell Insular).
e) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL SL.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (6 PSM
MxM, 3 PSOE, 3 GxC i 2 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, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i cinc
(5) abstencions de vot (PP): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
5. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) en concepte de dues comunicacions prèvies d’inici d’obres
sol·licitada pel Consorci Sociosanitari de Menorca; i de retornar al Consorci l’import
corresponent
al
95
%
de
l’ICIO
(exp.
2017/010310)
(https://vimeo.com/243649034#t=8m51s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana, de dia 26 d’octubre de 2017, signada digitalment dia 27 d’octubre de
2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió
ordinària de dia 2 de novembre de 2017, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves
de vot (PP i UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: Sol·licitud formulada per part del Consorci Sociosanitari de Menorca en data
del 2-10-17, amb registre d'entrada 16523, per tal d'obtenir la bonificació de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, aplicada a les comunicacions prèvies d'inici d'obres
consistents en el següent:
· Reparació de la làmina d’impermeabilització coberta per garantir la funció de la
coberta del Centre Sociosanitari.
· Formigó al jardí interior per crear un espai d'oci i terapèutic per als usuaris i residents
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del Centre.
INFORME: Vist l'escrit de referència pel qual se sol·licita la bonificació de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres aplicada a les dues comunicacions prèvies d'inici d'obres
consistents en la reparació de la làmina d’impermeabilització coberta per garantir la funció de
la coberta del Centre Sociosanitari i de posar formigó al jardí interior per crear un espai d'oci i
terapèutic per als usuaris i residents del Centre;
Vistes les dues autoliquidacions per comunicació prèvia d'obres de data del 23-08-17 en les
quals es detalla la liquidació de l'ICIO per uns imports respectius de 1.599,99 € i 83,94 € que
ja han estat abonats per part del Consorci Sociosanitari de Menorca;
Vista la normativa reguladora de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres
constituïda fonamentalment pels articles que van del 100 al 103 de l’RD 2/2004, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals i l'Ordenança fiscal
número 4;
Atès que a l'article 4.2 de l'Ordenança fiscal número 4 assenyalada es considera la
possibilitat de concedir bonificacions de fins a un màxim del 95 % de la quota de l'impost a
favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal;
Atès que les obres de referència son d'interès municipal, ja que amb la seva execució
millorarà la possibilitat de gaudiment per al ciutadà;
Per tot l'exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal d'adopció de l’acord següent:
PRIMER: Concedir una bonificació del 95 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aplicada a la liquidació de les dues comunicacions prèvies d'inici d'obres consistents
en la reparació de la làmina d’impermeabilització coberta per garantir la funció de la coberta i
formigó al jardí interior, per crear un espai d'oci i terapèutic per als usuaris i residents del
Centre Sociosanitari Santa Rita, en considerar-se d'especial interès públic i d’utilitat social.
SEGON: Retornar al Consorci Sociosanitari de Menorca un total de 1.599,73 € corresponent
al 95 % de l'import de l'ICIO.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=10m50s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (6 PSM
MxM, 3 PSOE, 3 GxC i 2 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, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
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BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i cinc
(5) abstencions de vot (PP): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
6. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 11/2017 en el
pressupost de l’Ajuntament de 2017 (corregida), finançat mitjançant aplicació del
romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals i derivat de la liquidació de
l'exercici de 2016 (exp. 2017/011238) (https://vimeo.com/243649034#t=12m33s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta dels Serveis Econòmics
de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana, corregida dia 13 de novembre de 2017,
després de dictaminar-se a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió
extraordinària de dia 9 de novembre de 2017, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3
reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: Correcció de la proposta de modificació de crèdits número 11 en el
pressupost de l’Ajuntament de 2017, finançat mitjançant aplicació del romanent de
líquid de Tresoreria per a despeses generals, derivat de la liquidació del passat
exercici de 2016, per un import de 847.023,01 €, i dictaminada a la Comissió
Informativa en sessió extraordinària de data del 9-11-17.
Atès que la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de 2016 ha estat aprovada per la Junta
de Govern en data del 26-04-17, amb la qual resultà un romanent de Tresoreria per a
despeses generals disponible de 5.399.101,85 €;
Atès que el romanent esmentat constitueix una de las formes de finançament dels expedients
de modificació de crèdits a portar a terme dins del present exercici;
Atès que l’aplicació del romanent de Tresoreria derivat de la liquidació del passat exercici
figura regulada expressament en la disposició sisena de la Llei de racionalització i rendibilitat
financera de l’administració local, Llei 27/2013 de 27 de desembre, disposa que defineix, en
el cas de resultar romanent de Tresoreria positiu de la liquidació del referit exercici, amb què i
amb quin ordre es pot aplicar aquest en el pressupost del present exercici de 2017:
Atès que, tot de conformitat amb la norma abans indicada a l’Ajuntament de Ciutadella, li
correspon, en primer terme, l’aplicació del referit romanent a l’apartat a) del número dos de la
referida disposició, la qual indica que, en primer terme, el romanent de Tresoreria per a
despeses generals resultant de la liquidació de l’exercici de l'any anterior s’ha de destinar a
atendre les obligacions pendents d’aplicació a pressupostos comptabilitzats el 31 de
desembre de l’exercici anterior;
Atès que el romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació
de 2016 va pujar a 5.399.101,85 €, i que el quadre de les seves utilitzacions i de la
disponibilitat és el següent:
1. Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals, resultant de la liquidació del
pressupost de l'Ajuntament de 2016...................................................................5.399.101,85 €
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2. Romanent líquid de Tresoreria aplicat en expedients anteriors de modificacions de crèdit
(incorporació voluntària)......................................................................................1.272.214,06 €
3. Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals aplicat en el present
expedient...................................................................................................... .........847.023,01 €
4. Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals disponible per a futurs expedients
de modificació de crèdits (1-2-3)..........................................................................3.279.864,78 €
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la correcció de la proposta de la modificació de crèdits número 11 en el
pressupost de l'Ajuntament de 2016, finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a
despeses generals, dictaminada a la Comissió Informativa en sessió extraordinària de data
del 9-11-17:
L'import total de l'expedient és de 847.023,01 €, i el seu contingut és el següent:
A) FINANÇAMENT
Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals:

847.023,01 €

B) APLICACIÓ
CRÈDITS EXTRAORDINARI
FUNC ECONÒMIC
CONCEPTE
151
600
04 Expropiació de terrenys
151
622
03 Sentència edifici Policia Local
1531 619
08 Sentència 2a fase reordenació de sa
Contramurada
1531 619
07 Sentència projecte millora xarxa de clavegueram
C/ Alfons V
311
151
00 Sanitat, gratificacions extraordinàries
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS
SUPLEMENT DE CRÈDITS
FUNC ECONÒMIC
CONCEPTE
011
359
00 Deute públic, altres despeses financeres
130
130
00 Administració general de la seguretat, laboral fix
130
151
00 Administració general de la seguretat,
gratificacions extraordinàries
130
150
00 Administració general de la seguretat,
productivitat
130
121
01 Administració general de la seguretat,

IMPORT
37.462,85
195.425,72
111.406,65
80.033,16
1.036,90
425.365,28

IMPORT
116,46
317,55
43.401,36
81,26
431,59
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130

226

99

151
161
161
161

352
130
151
227

00
00
00
99

164
164
165
2311
320
320

130
130
221
130
130
130

00
01
99
00
00
01

330
439
920

130
221
227

00
99
99

920

222

00

920
920
932

222
226
227

01
99
06

complement específic
Administració general de la seguretat, altres
despeses diverses
Urbanisme, interessos de demora
Abastament d'aigua, laboral fix
Abastament d'aigua, gratificacions extraordinàries
Abastament d'aigua, altres feines fetes per altres
empreses
Cementeris, laboral fix
Cementeris, hores extraordinàries
Enllumenat públic, altres subministraments
Acció social, laboral fix
Administració general d'educació, laboral fix
Administració general d'educació, hores
extraordinàries
Administració general de la cultura, laboral fix
Escorxador, altres subministraments
Administració general, altres feines fetes per
altres empreses
Administració general, serveis de
telecomunicacions
Administració general, serveis postals
Administració general, altres despeses diverses
Administració general, estudis i treballs tècnics
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT
TOTAL APLICACIÓ

38,59
152.227,23
701,88
55,35
5.361,29
308,50
586,98
5.041,10
97,21
962,21
2.889,58
39,78
583,03
25.730,20
6.120,05
22.611,21
142.445,16
11.510,16
421.657,73
847.023,01

SEGON: Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOIB per un termini de
15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no
s'haguessin presentat reclamacions.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà»
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 3
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM
BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i set
(7) abstencions (5 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 Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
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7. Proposta d'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca corresponent a l'exercici de 2018, que comprèn el de l'entitat mateixa i els
dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així
com les plantilles de personal (exp. 2017/011071)
(https://vimeo.com/243649034#t=14m41s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana, de dia 9 de novembre de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 9 de novembre de
2017, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM). Aquesta
proposta és esmenada de viva veu pel mateix regidor en el sentit que en el primer punt on
diu «2017» ha de dir «2018».
A continuació, es transcriu la proposta ja esmenada:
«ASSUMPTE: Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici de 2018, que comprèn el de la pròpia entitat i els dels patronats municipals
d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al desenvolupament esportiu de
Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal.
INFORME: Vist que s’ha acabat l’elaboració del pressupost general de l’Ajuntament de 2018,
i atès que, així mateix, per part dels òrgans competents dels Patronats Municipals d’Escoles
Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al desenvolupament esportiu de Ciutadella i el de
la Fundació Ciutadella Cultura, s’ha proposat a l’Ajuntament l’aprovació del pressupost dels
al·ludits organismes per l’exercici abans esmentat;
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament que, amb el previ dictamen de la
Comissió Informativa d'Organització i Seguretat Ciutadana, s’adoptin els acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment, d’acord amb el que disposa l’article 18.4 de l’RD 500/90, de 20
d’abril, amb relació a l’article 168.4 i 5 de l’RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, per a l’exercici de 2018, que comprèn el de la pròpia entitat local, els dels patronats
d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al desenvolupament esportiu de
Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les corresponents plantilles de
personal (article 90 Llei 7/85, de 2 d’abril).
Les quantitats aprovades són les contingudes en el resum següent:
INGRESSOS
Ajuntament
Patronat d'Escoles Infantils
Patronat de l'Hospital Municipal
Consorci per al desenvolupament
Ciutadella

esportiu de

DESPESES

33.193.106,67 €

33.193.106,67 €

995.000,00 €

995.000,00€

2.706.300,00 €

2.706.300,00 €

329.863,47 €

329.863,47 €
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Fundació Ciutadella Cultura

30.000,00 €

30.000,00 €

SEGON: Exposar al públic, en compliment del que estableix l’article 20.1 de l’RD 500/90, de
19 d’abril, amb relació a l’article 169 de l’RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, els acords anteriors, juntament amb el seu expedient, amb la
publicació prèvia de l’edicte en el butlletí oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per 15 dies hàbils, durant els quals les persones interessades en podran procedir a
l’examen i podran presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple. El
pressupost es considerarà definitivament aprovat amb caràcter automàtic, en cas que no es
presentin reclamacions en el termini abans esmentat.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà."
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/243649034#t=35m50s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=45m59s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/243649034#t=01h05m43s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/243649034#t=01h13m15s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=01h22m30s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/243649034#t=01h28m20s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/243649034#t=01h50m59s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=01h57m30s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/243649034#t=02h02m21s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 3
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM
BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; cinc
(5) vots en contra (PP): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; i dues (2) abstencions de
vot (UPCM): les del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO.
8. Proposta d’aprovar definitivament l’estudi de detall per possibilitar la construcció
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d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb piscina en zona de servitud de protecció
del domini públic terrestre (exp. 2016/002849) Intervé la Sra. Alcaldessa
(https://vimeo.com/243649034#t=02h09m02s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta del Servei
d’Ordenament del Municipi, de dia 30 d’octubre de 2017, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 3 de novembre de 2017,
amb el vot favorable dels representants del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1); i la reserva
de vot dels representants del PP (2) i d’UPCM (1), que diu:
«Atès que, en data del 29 de març de 2016, RE número 4.540, la Sra. F. P. S., actuant en
nom i representació de la Sra. A. P. S. (consta acreditada l'esmentada representació), va
presentar per a la seva tramitació i aprovació tres exemplars de l’estudi de detall
corresponent a la parcel·la (ref. cadastral 1383147EE7218S0001EY) amb clau del PGOU
12a, ubicada al Camí de Baix 67, de Ciutadella; es pretén possibilitar la construcció d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres amb piscina en zona de servitud de protecció del domini
públic marítim i terrestre;
Atès que el 29 d'abril de 2016 (RE del CIM número 9.200) se sol·licità informe al Consell
Insular de Menorca, de conformitat amb la disposició transitòria tercera de la Llei 22/1988 de
Costes;
Atès que, en data del 12 de maig de 2016 (RE núm. 7.563), es va rebre l'ofici del conseller
executiu del Departament d'Ordenació Territorial i Turística, al qual s'acompanyà un informe
emès per l'arquitecte tècnic de l'esmentat departament, segons el qual, abans de l'aprovació
definitiva, s'ha de comptar amb l'informe favorable de l'Administració General de l'Estat,
segons l'article 227 del Reglament general de la Llei de Costes;
Atès que el 20 de maig de 2016 (RS número 8.175) es va sol·licitar informe a la Demarcació
de Costes de les Illes Balears, d'acord amb l'article 227 del Reglament general de Costes
(rebut el 27-05-2016);
Atès que el 16 de setembre de 2016 (RE número 14.372) es rebé un ofici de la cap d'Àrea de
Planejament Urbanístic, acompanyat de l'informe emès per la directora general de la Direcció
General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, que indicava l'existència de deficiències;
Atès que, en data 18 d'octubre de 2016 (RE número 16.413), la representant de la promotora
va presentar un modificat de l'estudi de detall, per esmenar les deficiències detectades per la
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar; i que el 3 de novembre de 2016 (RS
número 19.613) es va sol·licitar un nou informe a la Demarcació de Costes de les Illes
Balears, d'acord amb l'article 227 del Reglament general de Costes (rebut el 08-11-2016);
Atès que, en data 3 de novembre de 2016 (RS número 19.613), es va sol·licitar un nou
informe a la Demarcació de Costes de les Illes Balears, d’acord amb l’article 227 del
Reglament general de Costes (rebut el 08-11-2016);
Atès que el 2 de gener de 2017 (RE número 6) es rebé un ofici de la cap d'Àrea de
Planejament Urbanístic, acompanyat de l'informe emès per la directora general de la Direcció
General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, favorable, amb una condició a esmenar abans
de l'aprovació definitiva;
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Atès que, en data del 19 de gener de 2017 (RE número GE/000874/2017), la representant de
la promotora va presentar un modificat de l'estudi de detall en format electrònic, per tal de
complir la condició imposada per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar en
el seu informe del 19 de desembre de 2016;
Atès que, en data del 20 de gener de 2017, s’emeté, per part de l’arquitecte municipal,
informe favorable a l’aprovació inicial de l’estudi de detall;
Atès que el 16 de març de 2017 (RE número GE/004329/2017) la representant de la
promotora va presentar, de forma telemàtica, un estudi de detall idèntic al presentat el 19 de
gener de 2017, però signat electrònicament (el de 19 de gener de 2017 no estava signat);
Atès que, en data 29 de març de 2017, es va emetre informe jurídic favorable a l'aprovació
inicial de l'estudi de detall que ens ocupa;
Atès que, d'acord amb el certificat expedit per la secretària municipal el 10 d'abril de 2017, la
Junta de Govern, en sessió de data del 5 d'abril de 2017, va adoptar l'acord d'aprovar
inicialment l'estudi de detall promogut per la Sra. A. P. S., redactat per l'arquitecta F. P. S.,
signat electrònicament el 16 de març de 2017, corresponent a la parcel·la cadastral
1383147EE7218S0001EY, ubicada al Camí de Baix, 67 de Ciutadella;
Atès que, tot i que no hi havia propietaris i altres interessats directament afectats compresos
en l'àmbit territorial de l'estudi de detall, l'acord d'aprovació inicial, per tal de donar la màxima
publicitat, es va notificar als propietaris adjacents (1383134EE7218S i 1383133EE7218S), i
se’ls va atorgar un termini d'un mes per formular les al·legacions que estimessin oportunes:
1. E. C. P. (RS núm. 6.462 de 26-04-2017).
2. R. C. R. (RS núm. 6.461 de 26-04-2017), rebuda el 05-05-2017.
3. J. P. M. (RS núm. 6.460 de 26-04-2017), rebuda el 19-05-2017.
4. C. A. J. (RS núm. 6.234 de 21-04-2017), rebuda el 26-04-2017.
5. F. C. P. (RS núm. 6.233 de 21-04-2017), rebuda el 26-04-2017.
6. Setcam Grup, SA (RS núm. 6.474 de 26-04-2017), rebuda el 04-05-2017.
7. M. V. D. (RS núm. 6.470 de 26-04-2017), rebuda el 05-05-2017;
Atès que, d’acord amb el certificat de la secretària municipal expedit en data del 21 de juny
de 2017, l'exposició al públic es va fer en els termes següents:
Anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50 del 27 d'abril de 2017.
Anunci en el diari Menorca del 27 d'abril de 2017.
Anunci en la seu electrònica de l'Ajuntament de Ciutadella en data del 27 d'abril de 2017.
Segons el mateix certificat, no s'ha rebut cap suggeriment ni al·legació respecte al tema;
Atès que consta que en data del 20 de juliol de 2017 (RE de l'Estat núm. 17017014776) es
va sol·licitar un informe a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del
Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en aplicació de l'article 227 del
Reglament General de Costes;
Atès que en data del 28 de setembre de 2017 (RE núm. 16.174) la Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient va notificar l'informe favorable sobre l'estudi de detall que ens ocupa;
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Atès que, finalment, en data del 13 d'octubre de 2017, l'arquitecta municipal va emetre com a
favorable, amb l'objecte d'aprovar-lo definitivament, l'estudi de detall, per a possibilitar la
construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb piscina en zona de servitud de
protecció del domini públic marítim i terrestre, a la parcel·la ubicada al Camí de Baix 67 de
Ciutadella, amb referència 1383147EE7218S0001EY, promogut per la Sra. A. P. S., redactat
per l'arquitecta F. P. S. i signat electrònicament en data del 16 de març de 2017;
Ateses les consideracions jurídiques següents, que es troben en l’informe signat
electrònicament el dia 16-10-2017:
“II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera. Quant al fons:
1. Objecte de l'estudi de detall:
La nova documentació que conforma l’estudi de detall en qüestió està redactada per
l’arquitecta F. P. S. l'11 de gener de 2017, i signada electrònicament en data del 16 de març
de 2017.
La documentació presentada està conformada per una memòria descriptiva, una memòria
justificativa i un annex integrat per plànols de situació i l’estat actual, plantes i distribució, i
alçats i seccions.
L'objecte de l'estudi de detall és justificar que es compleix amb la disposició transitòria
tercera de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. Segons aquesta disposició, en
determinades circumstàncies i amb la prèvia la redacció i l’aprovació d'un instrument
urbanístic específic, es poden autoritzar noves edificacions destinades a residència o
habitació.
Al punt 2.2 de la Memòria justificativa es justifica de forma detallada el compliment de tots i
cadascun dels requisits assenyalats a la disposició transitòria tercera de la Llei de Costes.
Els estudis de detall estan regulats bàsicament en els articles 65 i 66 del Reial decret
2159/1978, de 23 de juny, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de planejament per al
desenvolupament de la Llei sobre el règim del sòl i l’ordenació urbana (RPU), i en l’article 46
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
L'article 46 de la LOUS assenyala:
<<1. Els estudis de detall tenen per objecte, quan sigui necessari, completar o, si escau,
adaptar les determinacions de l'ordenació detallada del sòl urbà i urbanitzable, i a aquest
efecte es podran preveure o reajustar, segons els casos:
a) L'adaptació i el reajustament d'alineacions i rasants assenyalats al planejament urbanístic,
amb les condicions que aquest fixi i sempre que no es disminueixin les superfícies
destinades a viari o a espais lliures.
b) L'ordenació dels volums d'acord amb les especificacions del pla.
2. Els estudis de detall han de respectar les determinacions del planejament urbanístic de
superior jerarquia, sense que puguin alterar-ne l'aprofitament, l'ús, les alçades màximes
previstes i la densitat que correspongui als terrenys compresos en el seu àmbit. En cap cas
no poden ocasionar perjudici ni alterar les condicions d'ordenació dels llocs confrontants.»
L’article 65 del RPU disposa:
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<<1. Els estudis de detall podran formular-se amb l’exclusiva finalitat següent:
Establir alineacions i rasants, completant les que ja estiguessin assenyalades en el sòl urbà
pel Pla general, les normes complementàries i subsidiàries de planejament o el Projecte de
delimitació de sòl urbà, en les condicions que aquests documents d’ordenació fixin; i
reajustar i adaptar les alineacions i les rasants previstes en els instruments d’ordenació
citats, d’acord igualment amb les condicions que es fixin respecte a açò.
Adaptar o reajustar alineacions i rasants assenyalades en plans parcials.
Ordenar els volums d’acord amb les especificacions del Pla general o de les normes
complementàries i subsidiàries de planejament en sòl urbà, o amb les pròpies dels plans
parcials en la resta de casos, i completar, si escau, la xarxa de comunicacions definida en
aquests, amb aquelles vies interiors que resultin necessàries per proporcionar accés als
edificis la ordenació concreta dels quals s’estableixi en l’estudi de detall mateix.
2. La possibilitat d’establir alineacions i rasants a través d’estudis de detall es limitarà a les
vies de la xarxa de comunicacions definides en el pla o la norma les determinacions del qual
siguin desenvolupades per aquell.
3. En l’adaptació o el reajustament de l’assenyalament d’alineacions i rasants del Pla
general, les normes complementàries i subsidiàries, el Pla parcial o el Projecte de
delimitació, no es podrà reduir l’amplada de l’espai destinat a vials ni a les superfícies
destinades a espais lliures. En cap cas l’adaptació o el reajustament de l’assenyalament
d’alineacions no podrà originar augment de volum en aplicar les ordenances al resultat de
l’adaptació o el reajustament realitzat.
4. L’ordenació de volums no podrà suposar augment d’ocupació del sòl ni de les alçades
màximes i dels volums edificables prevists en el Pla, ni incrementar la densitat de població
establerta en aquest, ni alterar l’ús exclusiu o predominant assignat per a aquell. Es
respectarà en tot cas la resta de determinacions del Pla.
5. En cap cas podrà causar perjudici ni alterar les condicions d’ordenació dels llocs
confrontants.
6. Els estudis de detall no podran contenir determinacions pròpies del Pla general, de les
normes complementàries i subsidiàries de planejament ni del Pla parcial que no hi
estiguessin prèviament».
En un sentit similar es pronuncia l’article 19 del PGOU de Ciutadella.
Per la particularitat de l'estudi de detall que ens ocupa, s'han de tenir en compte també els
articles 25 i la disposició transitòria tercera, apartat 3, de la Llei de Costes, que té el redactat
següent:
«3. Els terrenys classificats com a sòl urbà a l'entrada en vigor de la present llei estaran
subjectes a les servituds establertes en aquesta, amb la distinció que l'amplada de la servitud
de protecció serà de vint metres. No obstant, es respectaran els usos i les construccions
existents, així com les autoritzacions ja atorgades, en els termes prevists en la disposició
transitòria quarta.
Així mateix, es podran autoritzar nous usos i construccions de conformitat amb els
plans d'ordenació en vigor, sempre que es garanteixi l'efectivitat de la servitud i no es
perjudiqui el domini públic marítim i terrestre. L'assenyalament de les alineacions i
rasants, l'adaptació o el reajustament de les existents, l'ordenació de volums i el
desenvolupament de la xarxa viària es portarà a terme mitjançant estudis de detall i
altres instruments urbanístics adequats, que hauran de respectar les disposicions
d'aquesta llei i les determinacions de les normes que s'aprovin d'acord amb aquesta.»
Al seu torn, la disposició transitòria desena del Reial decret 874/2014, de 10 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament general de Costes, desplega el disposat a la disposició transitòria
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tercera de la Llei, sent de destacar el següent:
«…
3. Per a l'autorització de nous usos i construccions, d'acord amb els instruments d'ordenació
en els termes de l'apartat anterior, s'han d'aplicar les regles següents:
1a….
2a. Quan es tracti d'edificacions destinades a residència o habitació, o d'aquelles altres que,
com que no compleixen les condicions que estableix l'article 25.2 de la Llei, no es puguin
autoritzar amb caràcter ordinari, només es poden atorgar autoritzacions de manera
excepcional, amb l'aprovació prèvia del Pla general d'ordenació, les normes subsidiàries o un
altre instrument urbanístic específic, en què es contingui una justificació expressa del
compliment de tots i cadascun dels requisits indispensables per a l'atorgament esmentat:
a) Que amb les edificacions proposades s'aconsegueixi l'homogeneïtzació urbanística del
tram de façana marítima al qual pertanyin.
b) Que hi hagi un conjunt d'edificacions, situades a una distància inferior a 20 metres des del
límit interior de la ribera del mar, que mantengui l'alineació preestablerta pel planejament
urbanístic.
c) Que en l'ordenació urbanística de la zona es donin les condicions necessàries de
tolerància de les edificacions que es vulguin portar a terme.
d) Que es tracti d'una edificació tancada, de manera que, tant les edificacions existents com
les que puguin ser objecte d'autorització, quedin adossades lateralment a les contigües.
f) Que la longitud de les façanes dels solars, edificats o no, sobre els quals s'hagi d'actuar
per assolir la pretesa homogeneïtat, no superi el 25 per cent de la longitud total de façana del
tram corresponent.
El mateix planejament urbanístic ha de proposar l'acotament dels trams de façana marítima
el tractament homogeni dels quals es proposi mitjançant les actuacions edificadores per a les
quals se sol·licita autorització...»
Quant a la documentació que han de tenir els estudis de detall, l’article 66 de l’RPU
assenyala:
«Els estudis de detall contindran els documents següents:
Memòria justificada de la seva conveniència i de la procedència de les solucions adoptades.
Quan es modifiqui la disposició de volums, s’efectuarà, a més, un estudi comparatiu de
l’edificabilitat resultant per aplicació de les determinacions previstes en el Pla i de les que
s’obtenen en l’estudi de detall, amb la justificació del compliment de l’establert sobre aquest
extrem en el número 3 de l’article anterior.
· Plànols a escala adequada i, com a mínim, 1:500, que expressin les determinacions que es
completen, adapten o reajusten, amb referències precises a la nova ordenació i la seva
relació amb l’anteriorment existent».
Observació: La documentació s’adequa formalment a l’establert en aquests articles. En
aquest sentit, la memòria justifica la solució proposada i inclou una justificació expressa del
compliment de l'apartat tercer de la disposició transitòria tercera de la Llei de Costes i de la
disposició transitòria desena del seu reglament.
2. Informe dels serveis tècnics municipals:
En data del 13 d'octubre de 2017, l'arquitecta del servei d'Ordenament del Municipi ha emès
informe favorable sobre l'aprovació definitiva de l'estudi de detall de la parcel·la del Camí de
Baix, 67.
L'informe tècnic fa esment al fet que a l'expedient hi consta l'informe favorable de Costes,
emès per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar en data del 12 de
setembre de 2017.
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En conseqüència, no existeixen inconvenients tècnics que impedeixin l'aprovació definitiva
del document.
Segona. Quant a la forma i al procediment a seguir per a l’aprovació:
1. Autoria del document d'estudi de detall:
El document de planejament ha estat redactat l’arquitecta F. P. S.
2. Procediment que ha de seguir l'estudi de detall i òrgan urbanístic competent per a
l’aprovació: D'acord amb l'article 53.1.c) de la LOUS, en concordança amb els articles 21.1.j)
i 22.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
l'aprovació inicial de l'estudi de detall correspon a l'alcaldessa de l'Ajuntament de Ciutadella.
Cal recordar, no obstant, que l'alcaldessa ha delegat aquesta facultat a la Junta de Govern,
d'acord amb la Resolució d'Alcaldia núm. 137 de 2015, de data del 10 de juliol de 2015, punt
primer, apartat D), punt d).
De conformitat amb l'article 54 de la LOUS i aprovat inicialment l'estudi de detall, s'ha de
sotmetre a informació pública, que s'anunciarà, almenys, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB), en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears i en la seu electrònica
de l'Ajuntament, en la qual constarà la documentació completa. Durant el termini d'informació
pública se sol·licitarà igualment un informe de les administracions o els ens les competències
dels quals es puguin veure afectades. Consta en l'expedient l'informe del Departament
d'Ordenació Territorial i Turística del Consell, que indica que l'Administració competent que
ha d'informar és l'Administració General de l'Estat. Per tant, no té sentit tornar a demanar-li
informe com a administració afectada i no s'observa l'existència de cap altra administració a
la qual calgui consultar-ho.
D'acord amb l'article 9.4 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes
Balears, els estudis de detall no estan subjectes a avaluació ambiental estratègica. Per tant,
el termini mínim d'informació pública és d'un mes.
En la tramitació de l'estudi de detall també s'ha de donar compliment a l'article 227 del
Reglament general de Costes, segons el qual:
«1. En la tramitació de tot planejament territorial i urbanístic que ordeni el litoral, l'òrgan
competent, per a la seva aprovació inicial, ha d'enviar, abans de l'aprovació esmentada, el
contingut del projecte corresponent a l'Administració General de l'Estat perquè aquesta
emeti, en el termini d'un mes, un informe comprensiu dels suggeriments i de les
observacions que estimi convenients.
2. Conclosa la tramitació del pla o de les normes de què es tracti i immediatament abans de
l'aprovació definitiva, l'administració competent ha de traslladar a l'Administració General de
l'Estat el contingut d'aquell perquè en el termini de dos mesos s'hi pronunciï. En cas que
l'informe no sigui favorable en aspectes de la seva competència, s'ha d'obrir un període de
consultes, a fi d'arribar a un acord. Si, com a resultat d'aquest acord, es modifica
substancialment el contingut del pla o de les normes, s'ha de sotmetre novament a
informació pública i a l’audiència dels organismes que hagin intervingut preceptivament en
l'elaboració (article 117.1 i 2 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol).
3. El compliment dels tràmits a què es refereix l'apartat anterior interromp el còmput dels
terminis que per a l'aprovació de qualsevol instrument d'ordenació territorial o urbanística
s'estableixen a la legislació urbanística.
4. Els informes a què es refereixen els apartats 1 i 2 es tramiten en la forma següent:
a) La documentació s'ha de remetre, en tot cas, al Servei Perifèric de Costes del Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i s'ha de precisar la fase del procediment en què es
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troba l'expedient. S'ha d'enviar un exemplar complet de l'instrument d'ordenació territorial i
urbanística que és objecte de l'informe, degudament diligenciat.
En els plans corresponents hi han d'estar representades les línies de ribera del mar, de
delimitació del domini públic marítim i terrestre, de servitud de protecció, de servitud de
trànsit, de zona d'influència i de servitud d'accés al mar, definides d'acord amb el que disposa
la Llei 22/1988, de 28 de juliol.
En cas que s'incompleixin les condicions anteriors, l'òrgan que emeti l'informe ho ha de
comunicar al remitent, i el còmput del termini per a la seva emissió no s'inicia fins que la
documentació no es remeti de la forma deguda.
b) El Servei Perifèric de Costes ha d'emetre informe quan es tracti d'estudis de detall,
projectes de delimitació de sòl urbà o altres instruments de contingut similar.
c) En els altres casos, el Servei Perifèric de Costes ha d'elevar l'expedient al Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient perquè n'emeti l'informe preceptiu.»
L'aprovació definitiva, arribat el moment, correspondrà al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella,
d'acord amb l'article 53.1.c) de la LOUS, en concordança amb l'article 22.1.c) de la LRBRL.
S'ha de tenir en compte, també, en allò que no contradigui la LOUS, l'establert en l’article 140
de l’RPU, que determina quina és la tramitació que s’ha de seguir per a l’aprovació dels
estudis de detall. Té el següent tenor literal:
«1. Els estudis de detall seran redactats d’ofici per l’Ajuntament o l’entitat urbanística
especial actuant o pels particulars.
2. L’aprovació inicial dels estudis de detall és de competència de la corporació municipal
interessada.
3. L’obertura del tràmit d’informació pública s’anunciarà en el butlletí oficial de la província i
en un dels diaris de major circulació de la província, i es notificarà personalment als
propietaris i a la resta d’interessats directament afectats, compresos en l’àmbit territorial de
l’estudi de detall.
4. Dins del període d’informació pública, que durarà un mes, podrà ser examinat l’estudi de
detall per qualsevol persona i formular-se les al·legacions que procedeixin.
5. A la vista del resultat de la informació pública, la corporació municipal aprovarà
definitivament l’estudi de detall, si procedeix, i introduirà, si escau, les modificacions que
resultessin pertinents. L’acord esmentat es comunicarà a la Comissió Provincial
d’Urbanisme, en el termini de deu dies.
6. La corporació municipal interessada ordenarà publicar l’acord d’aprovació definitiva en el
butlletí oficial de la província.
7. Seran d’aplicació als Estudis de Detall les regles que s’estableixen per als Plans Parcials
en quant a la procedència de diligenciar els plànols i documents que els integren>>.
3. Suspensió d'aprovacions i atorgaments d'autoritzacions i llicències:
D'acord amb l'article 50 de la LOUS, l'aprovació inicial d'aquest estudi de detall determinarà
per si sola la suspensió de la tramitació i l'aprovació de plans de desenvolupament,
d'instruments de gestió, així com l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències
urbanístiques per a àrees o usos determinats, i la possibilitat de presentar comunicacions
prèvies, en l'àmbit conformat per la parcel·la cadastral amb referència cadastral
1383147EE7218S0001EY. L'acord pel qual se sotmeti a informació pública l'instrument de
planejament aprovat inicialment, ha d'expressar necessàriament les zones del territori objecte
del planejament afectades per la suspensió.
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Mentre estiguin suspesos la tramitació de procediments, l'atorgament de llicències i la
presentació de comunicacions prèvies en aplicació del que estableix aquesta disposició, es
podran tramitar els instruments, atorgar les llicències o presentar les comunicacions prèvies
que es basin en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions del nou
planejament inicialment aprovat.
La suspensió de tramitacions, llicències i comunicacions prèvies previstes en els apartats
anteriors tindrà vigència durant dos anys o fins a l'aprovació definitiva de l'estudi de detall.
Quan s'hagués de repetir el tràmit d'informació pública posterior a l'aprovació inicial, es
podria acordar expressament l'ampliació del termini fins a un màxim de tres anys,
comptadors des de l'entrada en vigor de la primera suspensió.
L'aprovació definitiva de l'estudi de detall en tràmit suposarà per si sola l'aixecament
de les suspensions que estiguin vigents.
Una vegada extingits els efectes de la suspensió en qualsevol dels casos que preveu
aquesta disposició, no es poden acordar noves suspensions amb idèntica finalitat sobre tot o
part del mateix àmbit, fins que no hagin transcorregut, almenys, cinc anys des de la data
d'extinció dels efectes.
Tots els acords esmentats en els apartats anteriors s'han de publicar en el BOIB, en un dels
diaris de major difusió de les Illes Balears i en l'adreça o el punt d'accés electrònic de
l'Ajuntament.
Les persones peticionàries de llicències sol·licitades o que hagin presentat comunicacions
prèvies amb anterioritat a la publicació de la suspensió i que resultin inviables amb
l'ordenació proposada, tindran dret a ser indemnitzades pel cost dels projectes o de la part
d'aquests que hagi de ser rectificada i a la devolució, si escau, de les taxes municipals”;
Vist l’informe jurídic emès respecte a açò en data del 16 d’octubre de 2017;
PROPÒS al Ple de l’Ajuntament l’adopció d’un acord en el sentit següent:
Primer. Aprovar definitivament l’Estudi de detall per possibilitar la construcció d'un habitatge
unifamiliar entre mitgeres amb piscina en zona de servitud de protecció del domini públic
marítim i terrestre, promogut per la Sra. A. P. S., redactat per l’arquitecta F. P. S. i signat
electrònicament el 16 de març de 2017, corresponent a la parcel·la cadastral
1383147EE7218S0001EY, ubicada al Camí de Baix 67 de Ciutadella.
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb
l'article 64 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS), en el benentès
que l'entrada en vigor de l'estudi de detall es produirà quan es faci efectiva aquesta
publicació i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la
documentació a què es refereix el punt tercer del present acord.
Tercer. Trametre, d'acord amb l'article 111 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, una còpia literal o un extracte suficient d'aquest acord al
Govern de les Illes Balears, al Consell Insular de Menorca i a la Delegació del Govern de
l'Estat.
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Quart. Trametre, d'acord amb l'article 53.2 de la LOUS, un exemplar diligenciat de l'estudi de
detall a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i a la Direcció Insular d'Ordenació Territorial
del Consell Insular de Menorca.
Cinquè. Recordar que, d'acord amb l'article 50.7 de la LOUS, l'aprovació definitiva de l'estudi
de detall suposa per si sola l'aixecament de la suspensió acordada amb l'aprovació inicial
produïda el 5 d'abril de 2017.
Sisè. Recordar que, segons l'informe emès per la Direcció General de Sostenibilitat de la
Costa i del Mar, davant qualsevol desajust en la representació de les línies de la partió del
domini públic marítim i terrestre i les seves servituds de trànsit i de protecció, prevaldran les
dades dels plànols de la partió DES01/07/07/0002, aprovat per l’OM de 31 de març de 2009,
sobre els reflectits a l'estudi de detall.»

No hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (6 PSM
MxM, 3 PSOE, 3 GxC i 2 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, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i cinc
(5) abstencions de vot (PP): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
9. Proposta de declarar la compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament de Ciutadella
de Menorca (exp. 2017/009910) (https://vimeo.com/243649034#t=02h13m21s)
El senyor Salord Justo, regidor delegat, dóna compte de la proposta del Servei de Recursos
Humans de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 27 d’octubre de 2017, que va
ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de
dia 2 de novembre de 2017, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), que diu:
«Vista la sol·licitud presentada pel/per la Sr/Sra. A. F M., enregistrada en aquest ajuntament
el dia 27-09-2017 i amb registre d’entrada número 016170, demanant la declaració de
compatibilitat per realitzar tasques ocasionals com a autònom;
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data del 27-10-2017, que,
copiat literalment, diu:
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"Mitjançant instància del 27-09-2017, registrada d'entrada amb el número 16.170, presentada
per part d’A. F. M., contractat per l’Ajuntament de Ciutadella com a manobre, amb categoria
d’oficial CMO, sol·licita la declaració de compatibilitat per realitzar altres tasques ocasionals
en el sector privat, com a autònom, consistents en: treballs diversos en construcció,
conservació i manteniment d’edificis, fora de la jornada habitual continuada de matins que fa
a l’Ajuntament.
La normativa aplicable al supòsit que se’ns presenta sobre la possible declaració de
compatibilitat d’activitats del personal al servei de les administracions públiques ve donada
per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, que estableix el següent:
L’article 1.3 de la Llei esmentada diu: “En qualsevol cas el desenvolupament d’un lloc de
feina per el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei serà incompatible amb
l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència”.
Per la seva banda, l’article 11 d’aquesta mateixa Llei indica: “D’acord amb el disposat a
l’article 1.3 de la present llei, el personal comprès en el seu àmbit d’aplicació no podrà
exercir, per si mateix o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter
professional, ja siguin per compte propi o amb la dependència o al servei d’entitats o
particulars que es relacionen directament amb les que desenvolupa el departament,
l’organisme o l’entitat on estigués destinat”. D’aquesta manera, s’estableix la regla general
sobre la impossibilitat de declaració de compatibilitat pel desenvolupament d’una activitat
privada que tengui relació directa amb la que s’exerceix en el sector públic.
La qüestió a dilucidar consisteix a dotar de contingut o concretar quan l’activitat que
s’exercita en el sector públic té “relació directa” amb la que es pretén dur a terme en el sector
privat, i per la que es demana la compatibilitat. Com es desprèn del mateix article 11, aquesta
“relació directa” s’ha d’interpretar d’acord amb el contingut de l’article 1.3., en el sentit que es
tracti d’una activitat que no pugui impedir ni menyscabar l’estricte compliment dels seus
deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
Atès que l'article 12.2 estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs de
treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o superior a
la meitat de la jornada setmanal ordinària a les administracions públiques només es podran
autoritzar quan l'activitat pública sigui una de les enunciades a la llei com de prestació a
temps parcial;
Atès que l’article 16.4 de la Llei 53/1984 estableix: “Per excepció i sense perjudici de les
limitacions establertes als article 1.3, 11, 12 i 13 de la present llei, es podrà reconèixer
compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades al personal que acompleixi llocs de treball
que comportin la percepció de complements específics, o concepte equiparable, la quantia
del qual no superi el 30 % de la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes que tenguin
l’origen en l’antiguitat”, i vist que el treballador A. F. M. no percep actualment cap quantitat en
concepte de complement específic o equiparable que superi el 30% de la retribució bàsica;
D'acord amb l'article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, correspon al Ple la declaració de
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compatibilitat o incompatibilitat, que s’ha de dictar en el termini de dos mesos.
Per tot l'exposat,
Qui subscriu considera que les tasques del treballador A. F. M. a l'Ajuntament de Ciutadella
com a manobre, amb categoria d’oficial CMO, no s'han de veure compromeses per la seva
funció en activitats privades ocasionals com a autònom en treballs de construcció,
conservació i manteniment d’edificis, ni impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus
deures ni comprometre la seva imparcialitat o independència; i que, per tant, el regidor
delegat de Recursos Humans ha d’emetre proposta dirigida al Ple de l’Ajuntament perquè
aquest acordi, si ho considera oportú, sobre el següent:
PRIMER. Declarar la compatibilitat per a la realització per part del treballador A. F. M.
d’activitats ocasionals en règim d’autònom en treballs de construcció, conservació i
manteniment d’edificis, sempre que es donin les condicions següents:
Que es limiti a fer aquests serveis privats sempre fora del seu horari de treball a l'Ajuntament.
Que es compleixin els articles que van de l’11 al 20 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
No hi pot haver cap tipus de perjudici en el servei públic que faci i en el moment que es pugui
ocasionar l'Ajuntament en procedirà a la revocació sense dret a cap tipus d'indemnització per
cap concepte.
De tot açò se n’informa que és el parer de qui subscriu, i que se sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en dret, per a coneixement de l'autoritat competent que, no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, amb prèvia la incorporació a l'expedient dels
informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin
sol·licitar."
Per tot l'exposat,
PROPOSA:
Declarar la compatibilitat per a la realització per part del treballador A. F. M. d’activitats
ocasionals en règim d’autònom en treballs de construcció, conservació i manteniment
d’edificis, sempre que es hi hagi les condicions següents:
•
•
•

Que es limiti a fer aquests serveis privats sempre fora del seu horari de treball a
l'Ajuntament.
Que es compleixin els articles que van de l’11 al 20 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
No hi pot haver cap tipus de perjudici en el servei públic que faci i en el moment que
es pugui ocasionar l'Ajuntament en procedirà a la revocació sense dret a cap tipus
d'indemnització per cap concepte.

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha cap més intervenció.
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (6 PSM
MxM, 3 PSOE, 3 GxC i 2 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, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i cinc
(5) abstencions de vot (PP): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
10. Proposta de modificació de llocs de treball de la Brigada per atendre emergències
(exp. 2017/010312) (https://vimeo.com/243649034#t=02h16m07s)
El senyor Salord Justo, regidor delegat, dóna compte de la proposta del Servei de Recursos
Humans de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 18 d’octubre de 2017,
signada digitalment dia 25 d’octubre de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària de dia 2 de novembre
de 2017, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA BRIGADA PER ATENDRE
EMERGÈNCIES
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data del 17-10-2017, que,
copiat literalment, diu:
"Mitjançant informe de l’enginyer tècnic d’Obres Públiques, cap de la Brigada d’Obres de
l’Ajuntament, de dia 4-10-2017, es posa de manifest que el treballador A. M. G. ha estat
destinat al Servei de Senyalització Viària.
Atès que aquest treballador ocupa un lloc de treball definit com a «manobre (BI)», que inclou
un complement de càrrec i funció per a la realització de guàrdia localitzable fora de la jornada
per atendre emergències de 1.407,14 € anuals, que amb la seva nova destinació no haurà de
realitzar;
Atès que en l’informe del cap de la brigada es proposa un altre treballador de la Brigada
d’Obres, J. B. M., per efectuar les guàrdies fora de la jornada laboral per atendre
emergències;
Atès l’article 22.2 lletra i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, que estableix la competència del Ple de l’Ajuntament per determinar, entre d’altres, la
relació de llocs de treball i la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i
periòdiques dels empleats;
Per tot l’exposat,
Qui subscriu informa favorablement que el regidor delegat de Recursos Humans emeti una
proposta al Ple de l’Ajuntament, amb el contingut següent:
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PRIMER. Modificar el lloc de treball ocupat per A. M. G., de manera que passarà a ser
«manobre» amb categoria d’oficial CMO, i eliminar el complement de càrrec i funció assignat
a aquest lloc amb efectes de l’1-10-2017.
SEGON. Modificar el lloc de treball ocupat per J. B. M., de manera que passarà a ser
«manobre (BI)», amb categoria d’oficial CMO, i assignar-li un complement de càrrec i funció
de 1.407,14 € anuals, per la realització de guàrdia localitzable per atendre emergències, amb
efectes de l’1-10.2017.
De tot el que se n’informa i que és el parer de qui subscriu, i que se sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en dret, per a coneixement de l'autoritat competent que, no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, amb la incorporació prèvia a l'expedient dels
informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin
sol·licitar."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Modificar el lloc de treball ocupat per A. M. G., de manera que passarà a ser
«manobre», amb categoria d’oficial CMO, i eliminar el complement de càrrec i funció assignat
a aquest lloc amb efectes de 01/10/2017.
SEGON: Modificar el lloc de treball ocupat per J. B. M., de manera que passarà a ser
«manobre (BI)», amb categoria d’oficial CMO, i assignar-li un complement de càrrec i funció
de 1.407,14 € anuals, per la realització de guàrdia localitzable per atendre emergències, amb
efectes de l’1-10-2017.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (6 PSM
MxM, 3 PSOE, 3 GxC i 2 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, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i cinc
(5) abstencions de vot (PP): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
11. Proposta d’aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments
de l’illa de Menorca per a la prestació del servei d’educació de persones adultes (20182022), (exp. 2017/009738) (https://vimeo.com/243649034#t=02h18m24s)
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La senyora Benejam Bagur, regidora delegada, dóna compte de la proposta del Servei
d’Educació i Convivència de l’Àrea Socioeducativa, de dia 30 d’octubre de 2017, que es va
dictaminar a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 3 de
novembre de 2017, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1); i les
reserves de vot del PP (2) i d’UPCM (1), que diu:
«ASSUMPTE: Aprovació del conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l'illa de Menorca per a la prestació del servei d'educació de persones
adultes (2018-2022)
Vist el conveni entre Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa per a la prestació
del servei d’ensenyament d’educació de persones adultes de Menorca per al període 20042008, signat el dia 1-9-2004, el qual es va prorrogar per un període de quatre anys més i que
és vigent fins al dia 31-8-2012;
Vist que, posteriorment, s'han realitzat convenis amb una durada d'un curs escolar, el darrer
del qual es va signar el 2 de juny de 2016, per al curs escolar 2016-2017, i que és vigent fins
al 31 d'agost de 2017;
Vist que el Consell Insular de Menorca va adjudicar a l’empresa Serveis Educatius de
Menorca el contracte de gestió mitjançant concessió del servei d’ensenyament d’educació de
persones adultes per concurs en procediment obert; i que el termini de la concessió era de
quatre anys, comptats des de la data de la formalització (signat l’1-09-2004), sense perjudici
que pogués ser prorrogat per acord exprés de les parts, abans que acabés el contracte fins a
un màxim de 25 anys;
Atès que en data del l’1-09-2008 es va acordar aprovar la pròrroga del contracte per un
període de quatre anys, és a dir, fins a l’1 de setembre de 2012, del qual s'han anat aprovant
pròrrogues anuals, la darrera de les quals era amb vigència fins a l'1 de setembre de 2017;
Atès que hi ha hagut modificacions en les condicions del contracte i canvis de la normativa
de contractació que s'han produït els darrers anys, el Consell Insular de Menorca s'ha
plantejat la necessitat de tornar a licitar el servei mitjançant un contracte de serveis per
procediment obert per un període de quatre anys prorrogable per a dos més;
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'Associació
d'Educació de Persones Adultes de Menorca per als mòduls formatius d'idiomes
corresponents a l'oferta complementària de l'escola d'adults, l'últim signat per al curs 20172018;
Vist que els ajuntaments i el Consell han valorat la possibilitat que aquesta formació s'inclogui
dins el nou contracte que ha de licitar el Consell i que les quantitats que fins ara dedicaven
els ajuntaments a aquests cursos es traspassin al CIM;
Vist el conveni redactat entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l'illa per a la
prestació del servei d'Educació de Persones Adultes (2018-2022), en el qual es detalla que
l'aportació total de l'Ajuntament de Ciutadella puja un import total de 209.370,24 euros;
Vist l'informe justificatiu de no incórrer en supòsits d'execució simultània del mateix servei
públic pel que fa al desenvolupament del servei d'educació de persones adultes del Consell
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Insular de Menorca, signat per part de la tècnica de Cultura i Educació del CIM J. Q. S., el dia
16-10-2017;
Vista la memòria justificativa del conveni redactat entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l'illa per a la prestació del Servei d'Educació de Persones Adultes (20182022), signada per part del conseller de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria Ballester, i la
tècnica de Cultura i Educació del Consell Insular J. Q. S. el dia 16 d'octubre de 2017;
Vist que l'Ajuntament de Ciutadella té la voluntat d’establir un nou conveni de col·laboració
conjunta amb el Consell Insular de Menorca i la resta d’ajuntament de l’illa;
Vist que el Consell Insular necessita tenir adjudicat el contracte com a tard el mes de juny de
2018;
Atès que l'inici de l'expedient de contractació no es pot aprovar fins que no es tengui
confirmat el finançament, i el conveni aprovat i signat per totes les parts, la qual cosa fa que
sigui necessari que l'Ajuntament aprovi el conveni dins aquest any 2017;
Atès que, pel motiu que el conveni es pugui aprovar dins enguany, es fa necessari que
l'aprovi el Ple Municipal;
Vist l'informe de la tècnica de l'Àrea Socioeducativa, C. S., signat el dia 6 d'octubre de 2017,
favorable a l'aprovació del conveni esmentat;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
1. L'aprovació per part del Ple Municipal del nou conveni redactat entre el Consell
Insular de Menorca i els ajuntaments de l'illa per a la prestació del Servei d'Educació
de Persones Adultes (2018-2022), en el qual es detalla que l’aportació econòmica
total de l'Ajuntament de Ciutadella puja a un import de 209.370,24 euros.
2. Dotar el pressupost de 2018 i els següents als quals fa referència l'esmentat conveni
de la consignació pressupostària adequada i suficient per fer front a la despesa
proposada.»
Intervencions
Intervé la senyora Raquel Pericás (https://vimeo.com/243649034#t=02h23m11s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/243649034#t=02h24m15s)
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/243649034#t=02h24m54s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/243649034#t=02h25m56s)
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/243649034#t=02h26m22s)
Acord
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Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 3
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM
BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i set
(7) abstencions de vot (5 PP i 2 UPCM): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora
María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la
senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor
Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
A continuació es fa un recés de cinc minuts.
12. Proposta d’aprovar el manifest per commemorar el Dia Internacional dels Drets
dels Infants (exp. 2017/010855) (https://vimeo.com/243649034#t=02h27m37s)
La senyora Benejam Bagur, regidora delegada, dóna compte de la proposta del Servei
d’Educació i Convivència de l’Àrea Socioeducativa, de dia 30 d’octubre de 2017, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 3 de
novembre de 2017, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1); i les
reserves de vot del PP (2) i d’UPCM (1), que diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL MANIFEST
INTERNACIONAL DELS DRETS DELS INFANTS

PER

COMMEMORAR

EL

DIA

Atès que el dia 20 de novembre se celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants;
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella, com a ciutat amiga de la infància i ciutat educadora, vol
valoraar la la defensa dels drets de tots els infants i adolescents al nostre municipi i arreu del
món;
Atès que, per celebrar el Dia Internacional dels Drets dels Infants i en coordinació amb els
centres educatius i altres agents socials, l’Ajuntament organitza un programa d’activitats per
commemorar aquesta data assenyalada;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Que el Ple Municipal aprovi el manifest per reiterar la defensa que el municipi de Ciutadella fa
de la Convenció dels Drets dels Infants i dels seus objectius.»
«MANIFIEST 20N- DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA
Aquest 20 de novembre de 2017, en motiu de la celebració del Dia dels Drets dels Infants,
l’equip de Govern del Ajuntament de Ciutadella de Menorca, reconeguda com a Ciutat Amiga
de la Infància per UNICEF-Comitè Espanyol des de 2016, hem decidit redactar aquest
manifest amb el propòsit de dirigir-nos tant als fillets i a les filletes com a la resta de la
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ciutadania, i pel qual queden subscrits els nostres compromisos en defensa del compliment
del drets de la població més jove, reconeguts en la Convenció Dels Drets de la Infància des
de 1989.
A tal efecte, aquest Ple i els membres sotasignats ens comprometem a:
Realitzar tots els esforços possibles per a promoure els programes d’acció a favor de la
infància i la família, des d’una visió integral i preventiva.
Fomentar la cooperació, per garantir els drets i el benestar dels fillets i filletes, i convocar per
a açò la ciutadania i el conjunt d’agents socials i econòmics, públics i privats, per a aquest
propòsit.
Actuar juntament amb altres organitzacions, com a agents mediadors i facilitadors de la
col·laboració social i la cooperació internacional, i orientar els esforços cap als objectius i a
les accions per a la prevenció de qualsevol manifestació i/o circumstància de vulnerabilitat
de la població infantil i juvenil i l’atenció integral a la població, de forma especial a la més
necessitada, al nostre territori i fora d’aquest.
Col·laborar conjuntament amb el teixit social per a dur a terme projectes i accions que
contribueixin a fomentar la participació de la ciutadania, inclosos els fillets i les filletes, en les
polítiques locals d’infància i adolescència, i construir així aliances i xarxes de col·laboració
amb diferents sectors de la societat, conformement als principis i a les normes de la
Convenció sobre els Drets dels Infants (NU, 1989).
Treballar perquè el municipi renovi el Segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la
Infància, conformement als requisits i procediments establerts per UNICEF-Comitè Espanyol
a aquest tal efecte.
Avançar perquè la nostra ciutat sigui pensada per a ser habitada pels fillets i filletes, plena
d’espais per a jugar, jardins i vials per a passejar. Una ciutat amable i preocupada per ser
energèticament sostenible, defensora del seu entorn natural i generadora d’infraestructures
que potenciïn l’educació, la participació activa de petits i grans, l’oci responsable,
l’associacionisme, la ciutadania, la pau social, la cultura, la solidaritat, la salut i la igualtat
d’oportunitats per a tota la seva població.
Prioritzar el treball d’atenció i prevenció amb els infants que viuen en situacions de
vulnerabilitat, sobretot en la primera infància. Els fillets i filletes són desproporcionadament
fràgils als desavantatges i les privacions, i actuar en els seus primers anys de vida és la
forma més eficaç d’evitar les privacions duradores per posar fi al cicle de la pobresa.
Ciutadella de Menorca, 16 de novembre 2017.»
No hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels
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membres presents).
13. Proposta d’aprovar el manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència
contra
les
Dones
(exp.
2017/010832)
(https://vimeo.com/243649034#t=02h28m59s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dóna compte de la proposta d'aprovar el
manifest del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les Dones del Servei
de l’Àrea Socioeducativa de dia 30 d’octubre de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 3 de novembre de 2017, amb els vots
a favor del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1); i les reserves de vot del PP (2) i d’UPCM (1),
que diu:
«ASSUMPTE: MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Atès que les Nacions Unides, l'any 1999, van aprovar instaurar dia 25 de novembre com a
Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones;
En virtut de les facultats que m'han estat conferides al ple de l'Ajuntament;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Que l'Ajuntament de Ciutadella aprovi el manifest adjunt i el llegeixi públicament
durant el dia 25 de novembre.
Segon. Que el faci extensiu a la resta de la ciutadania per si s'hi volen sumar.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Declaració institucional del 25 de novembre de 2017
per al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones
Un any més arriba un 25 de novembre i encara no podem celebrar, malauradament, que
s'hagi acabat la violència contra les dones a la nostra societat. Seria el nostre desig que fos
així, perquè defensam el dret que tenen totes les persones a una vida lliure, a no ser
menyspreades per la seva condició sexual i el seu gènere, i a poder-se desenvolupar amb
plenitud en els àmbits formatiu, laboral, familiar, físic, espiritual...
Les xifres a dia d'avui posen de manifest que encara hi queda camí per fer. Se segueix
mantenint l'estadística mitjana d'una dona morta cada cinc dies a Espanya com a
conseqüència d'aquesta xacra. Però les xifres no expliquen que darrere de cadascuna
d'aquestes morts hi ha una història personal, una família, uns infants i un entorn que també
en són víctimes i que, per tant, fan que no sigui un assumpte privat sinó un problema social
que està present en tots els àmbits. I tampoc no expliquen que la violència contra les dones
no es pot quantificar en la seva totalitat, perquè hi ha formes de violència invisibles,
naturalitzades, acceptades i que no estan recollides en cap estadística; com són els cops,
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l'assetjament sexual, el menyspreu, la manipulació emocional. Açò són formes de
micromasclismes, expressions subtils i culturalment acceptades del masclisme contra les
dones, però que són igualment una violació silenciosa dels drets humans.
Per açò, un any més, des de l'Ajuntament de Ciutadella, ens veim amb l'obligació i la
necessitat de fer consciència sobre aquests fets, i apuntar a la societat i a l'estructura
patriarcal i masclista on encara vivim com a causa d'aquesta xacra, així com també recordam
que aquestes estructures no són naturals i que es poden canviar.
També, un any més, manifestam que seguim disposats a fer aquest camí que hi queda per
fer perquè un dia puguem celebrar el dia 25 de novembre com el dia lliure de la violència de
gènere.
Tots els partits polítics que formam part d'aquest ajuntament ens unim per expressar de
manera unànime la nostra voluntat i el compromís per fer passes cap a una societat
igualitària aquí, a Ciutadella, i arreu. Deim prou a la violència masclista, prou a les
agressions; deim sí a una societat democràtica i justa per a tothom, i deim sí a la llibertat.
I entenent l'Ajuntament com la representació de tots els ciutadans i les ciutadanes d'un
municipi, feim una crida perquè tothom se sumi a aquest clam, perquè només hi ha una
manera d'aconseguir-ho: amb tots i totes junts i juntes. Esteim convençuts que, amb la
implicació i els esforços units i coordinats de tothom, des de les administracions, les entitats,
els agents privats, els col·lectius i la ciutadania, serem capaços d'eliminar les relacions i
estructures de poder desiguals entre homes i dones que generen la violència de gènere. Tots
i totes podem provocar un canvi, perquè tots i totes en tenim la responsabilitat.
A totes les víctimes, els volem dir que no estan soles i que seguirem treballant per a fer fora
aquesta xacra social que empobreix la nostra societat, tant la propera i coneguda com la
d'arreu del món.
Per tot açò, des de l'Ajuntament de Ciutadella manifestam la nostra voluntat d'avançar cap
a un municipi i una societat on no hi hagi violència de gènere, i impulsarem les accions
necessàries perquè així sigui. Per açò, reafirmam la nostra adhesió al Pacte Social contra
les Violències Masclistes que va impulsar el Govern Balear durant l'any 2016 a través de
l'Institut Balear de la Dona com a símbol de la mobilització i la unió de diferents agents
socials i les institucions de la nostra comunitat, per treballar junts amb uns mateixos objectius
i fites. I també reafirmam i recordam els principis de la Carta de Ciutats Educadores que va
firmar l'Ajuntament de Ciutadella l'any 1999, un dels quals diu que tothom té dret a la ciutat,
la qual ha de garantir, en condicions d'igualtat i de llibertat, els mitjans i les oportunitats de
formació, entreteniment i desenvolupament personal que la ciutat mateixa ofereix.
D'acord amb aquest pacte, totes les persones i les institucions que ens hi adherim ens hi
comprometem, i manifestam conjuntament el següent:
1. Manifestam un contundent rebuig i la condemna a les violències masclistes i als
fonaments de la desigualtat que la sostenen.
2. Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències masclistes i la diversitat de les
persones que la pateixen.
3. Ens comprometem a implicar-nos de forma activa en la recerca i la construcció d’un espai
lliure de violències masclistes.
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4. Farem visible el fet que les violències masclistes no pertanyen a l’àmbit privat, sinó que
són un problema de tota la societat, tant dels homes com de les dones.
5. Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la idea de la superioritat dels homes
sobre les dones, i en la imposició d’un únic model de ser i de comportar-se segons el gènere
al qual pertanyem.
6. Donarem suport a les dones que han patit o que pateixen violències masclistes, tot
respectant les seves decisions i els complexos processos on estan immerses.
7. Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el suport necessari a les dones
afectades i als seus fills i filles, així com a les persones que en depenguin, mitjançant la
dotació de recursos suficients i una coordinació efectiva.
8. Treballarem perquè les generacions futures es construeixin sobre el respecte i el tracte
igualitari i no discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o d’identitat de gènere, per
crear referents positius que visibilitzin la diversitat.
9. Rebutjarem les agressions masclistes, i denunciarem les situacions de desigualtat i
violència de les quals en tinguem coneixement.
10. En definitiva, ens comprometem a construir una ciutadania respectuosa amb la diversitat,
lliure de qualsevol tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d’una actitud proactiva.
Volem que Ciutadella sigui una ciutat lliure de qualsevol tipus de violència, perquè totes les
persones tinguem una vida digne i feliç; i esteim convençuts que entre tots i totes junts ho
podem aconseguir.
No hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels
membres presents).
14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’adhesió i la participació als
actes commemoratius del 40è aniversari de la Constitució espanyola de 1978 (exp.
2017/010852) (https://vimeo.com/243649034#t=02h36m12s)
El senyor Benejam Escanellas, portaveu, dóna compte de la moció del Grup Municipal
Popular de dia 27 d’octubre de 2017 (registre d’entrada telemàtic 018290 de dia 27 d’octubre
de 2017), que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en
sessió ordinària de dia 2 de novembre de 2017 —amb la votació prèvia de la seva inclusió en
l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat—, amb 2 vots a favor (PP) i 5 reserves
de vot (PSM, PSOE, GxC i UPCM), que transcrita literalment diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'any que es compliran quaranta anys des d'aquell 6 de desembre de 1978, dia en què el
poble espanyol, amb un 88% dels vots, va donar el seu suport al projecte de Constitució
aprovat per les Corts Generals, elegides democràticament el 15 de juny de 1977, una data
digna també de record, homenatge i reconeixement. Amb exemplar responsabilitat i sentit
constructiu, els espanyols ens vam dotar d'una norma constitucional que proclama en el seu
article 1 el principi fonamental del nostre sistema de convivència política, en afirmar que
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"Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors
superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític ".
L'etapa viscuda al nostre país fins arribar a aquell 6 de desembre de 1978 constitueix, sense
dubte, una de les etapes més fascinants de la nostra història contemporània i continua sent,
a dia d'avui, referent i model per a altres països que transiten d'un règim autoritari a una
democràcia sòlida, basada en l'imperi de la llei, la participació democràtica, el pluralisme
polític i la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques.
L'ampli consens entre les forces polítiques de l'època, tan dispars en els seus plantejaments
ideològics previs, són la millor prova de l'enorme generositat de tots a fi d'aconseguir l'acord,
defensar el bé comú i superar els enfrontaments del passat, remant tots en la mateixa
direcció, per tal de convertir Espanya en una democràcia moderna, reconeixent, a més, el
dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre aquestes,
tal com proclama l'article 2.
Els esforços per cercar punts de confluència i la capacitat d'anteposar el sentit d'Estat a les
legítimes aspiracions dels partits polítics van donar el seu fruit en una Constitució que ha
permès a Espanya consolidar el seu règim democràtic i progressar en tots els àmbits:
creixement econòmic, desenvolupament social, igualtat i pluralisme.
Quaranta anys després, aquests esdeveniments i la maduresa democràtica demostrada
mereixen el reconeixement de les institucions i aconsellen que, en el nostre cas de
l'Ajuntament, s'impulsin i promoguin aquells actes d'homenatge que permetin als espanyols
celebrar aquella data històrica de 1978 i transmetre a les futures generacions aquest esperit
d'acord.
Recreant aquell històric consens pretenem aconseguir el major acord possible per divulgar el
contingut de la Constitució i, en definitiva, retre homenatge als que van fer possible que, sota
el paraigua del nostre text constitucional, Espanya hagi pogut superar enfrontaments,
dificultats i conflictes, i que avui puguem presumir de ser una de les democràcies més
pròsperes i assentades del nostre entorn.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent:
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca manifesta:
1. La seva adhesió als actes commemoratius que estan promovent i coordinant les
Corts Generals per a la celebració el 6 de desembre de 2018, del "Quaranta Aniversari
de la Constitució Espanyola de 1978", d'acord amb l'acordat en la reunió de Mesas
Conjuntas del Congrés i del Senat el 20 de setembre de 2017.
2. Amb aquesta finalitat, sol·licita participar en aquests actes, així com assumir el
compromís de realitzar, en l'ús de les seves competències, les activitats que es
considerin oportunes, cercant la participació de tots els ciutadans (I CIUTADANES).
3. Manifesta també el seu suport al Govern de la Nació en totes les activitats que
programi per a aquesta celebració i la incorporació a tots els actes i les activitats als
quals pugui donar suport i puguin ser i difosos en el nostre municipi.
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4. Traslladar aquests acords a les meses del Congrés i del Senat, i la Presidència i
Vicepresidència del Govern.»
Intervencions
Intervé el Sr. Salord Justo (https://vimeo.com/243649034#t=02h41m34s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/243649034#t=02h46m53s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=02h52m50s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/243649034#t=02h59m24s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/243649034#t=03h03m40s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/243649034#t=03h04m53s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=03h08m32s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/243649034#t=03h12m20s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=03h15m01s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/243649034#t=03h15m36s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/243649034#t=03h15m59s)
El Sr. Triay Lluch presenta una esmena als punts segon i tercer, que és acceptada pel Grup
Popular, en el sentit d’afegir al final dels punts segon i tercer: «que no costi doblers públic de
cap administració». Per tant, el redactat dels punts de la moció que se sotmeten a votació serà
el següent:
1. La seva adhesió als actes commemoratius que estan promovent i coordinant les
Corts Generals per a la celebració el 6 de desembre de 2018, del "Quaranta Aniversari
de la Constitució Espanyola de 1978", d'acord amb l'acordat en la reunió de Mesas
Conjuntas del Congrés i del Senat el 20 de setembre de 2017.
2. Amb aquesta finalitat, sol·licita participar en aquests actes, així com assumir el
compromís de realitzar, en l'ús de les seves competències, les activitats que es
considerin oportunes, cercant la participació de tots els ciutadans (I CIUTADANES) i
que no costi doblers públics de cap administració.
3. Manifesta també el seu suport al Govern de la Nació en totes les activitats que
programi per a aquesta celebració i la incorporació a tots els actes i a les activitats que
puguin tenir suport i puguin ser difosos en el nostre municipi, i que no costi doblers
públics de cap administració.
4. Traslladar aquests acords a les meses del Congrés i del Senat, i la Presidència i la
Vicepresidència del Govern.»
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Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per set (7) vots a favor (5 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
Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO; tres (3) abstencions de vot (GxC): les de la senyora Natividad
Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià
SERVERA MOLL; i nou (9) vots en contra (6 PSM MxM i 3 PSOE): 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, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS i el senyor Joan
SALORD JUSTO.
15. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a sol·licitar a la Conselleria d’Educació
mesures immediates i urgents per solucionar el problema del transport escolar adaptat
a Menorca, així com l’assumpció de responsabilitats per part del conseller (exp.
2017/010860) (https://vimeo.com/243649034#t=03h16m52s)
La senyora Pons Fullana, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular de
dia 27 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada 018448, de 30 d’octubre de 2017, que es va
dictaminar a la Comissió Informativa Socioeducativa en sessió ordinària de dia 3-11-2017,
amb 2 vots a favor (PP) i 5 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i UPCM), amb l’acord que la
moció es modificarà amb la introducció de l’esmena acordada a la mateixa comissió;
concretament, substituir el redactat al punt primer d’acord de la moció. A continuació, es
transcriu la moció una vegada esmenada:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A
SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ MESURES IMMEDIATES I URGENTS
PER SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL TRANSPORT ESCOLAR ADAPTAT A
MENORCA, AIXÍ COM L'ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITATS PER PART DEL
CONSELLER MARTÍ MARCH
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fa unes setmanes un grup de pares d'alumnes amb discapacitat van denunciar públicament
els problemes que pateixen en el transport escolar adaptat des de l’inici del curs escolar a
Menorca. Veim amb molta preocupació que, un mes després d'haver començat les classes,
perdurin greus deficiències en el servei, que estan provocant que els nens afectats, amb
dificultats de mobilitat, deixin d'anar a classe.
Aquest fet tan lamentable ha estat provocat per la nova licitació del servei de transport
escolar adaptat efectuada per la Conselleria d'Educació de les Illes Balears, una licitació amb
greus mancances, alguna d'aquestes tan greu com que s'hagin oblidat de posar el servei
d'acompanyant obligatori, tal com estableix l'Ordre del 21-7-2005, del BOIB del 28-7-2005,
cosa que ha provocat que els fillets i les filletes de Menorca no hagin pogut anar a classe.
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I és que les deficiències no acaben aquí. 17 famílies han vist com, a causa d'aquesta licitació
efectuada per la Conselleria, se'ls hi canviava la recollida a domicili que fins ara estava
regulada amb l'anterior licitació de 2013 per una sèrie d'aturades que resten lluny dels seus
domicilis. Una falta de sensibilitat de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears davant
d'unes famílies que només reclamen un servei digne per als seus fills.
És una greu falta de responsabilitat que, un mes després de començar el curs escolar, la
Conselleria d'Educació no hagi aconseguit solucionar els diversos problemes amb la nova
empresa concessionària, greus problemes d’organització reconeguts pel delegat Territorial
d'Educació a Menorca mateix, Joan Marquès; problemes que ha generat la Conselleria amb
una desastrosa licitació.
Els canvis introduïts per la Conselleria d’Educació i Universitat que dirigeix Martí March en el
plec de condicions per al servei de transport escolar adaptat han estat els causants del gran
malestar de pares d’alumnes usuaris d'aquest programa, els que han lamentat públicament
els problemes que s'han generat per a nens que tenen dificultats de mobilitat. Les bases del
concurs han establert un sistema de parades, i deixa, per tant, sense efecte el servei a
domicili que s'havia ofert fins al moment i que quedava clarament fixat en el plec anterior que
es va licitar el 2013.
I el més greu és que la Conselleria d’Educació s'ha oblidat de posar la figura de
l’acompanyant, que no s'estableix com a obligatòria, i que sí que estava inclosa en el concurs
del 2013, una greu irresponsabilitat per part de la Conselleria que no fa cas de l'Ordre del 217-2005, del BOIB del 28-7-2005, un fet inexplicable que no ha estat explicat per la
Conselleria, ja que aquesta mateixa setmana els mitjans de comunicació s'han fet ressò que
la Conselleria contractarà -a part- el servei d’acompanyament que s’havia omès durant la
licitació.
El conseller d'Educació, el senyor Martí March, en sessió plenària del dimarts 17 d'octubre de
2017 del Parlament de les Illes Balears, no ha assumit els errors d'aquesta licitació realitzada
per la Conselleria que dirigeix, i n’ha culpat directament l'empresa, en mentir a tots els
ciutadans de les Illes Balears, dient: «Hi ha hagut un acompanyant des del primer dia»; la
qual cosa és rotundament fals, cosa demostrada i denunciada per les mateixes famílies
afectades.
El conseller culpa l'empresa concessionària de totes les mancances del servei per amagar la
seva incompetència, ja que ha estat la Conselleria d'Educació qui ha suprimit el servei de
recollida de domicili, que sí que estava a la concessió de 2013, per una sèrie d'aturades; no
ha estat l'empresa. També ha estat la Conselleria qui ha obviat en la licitació el personal
d'acompanyament; si tot és culpa de l'empresa, per què ha estat la Conselleria que ha
contractat el servei d’acompanyament a l'empresa ADECCO, com ha reconegut el conseller
March? No hauria de ser l'empresa que ho hauria de fer?
Per tot açò, exigim responsabilitats als dirigents polítics de la Conselleria d'Educació de les
Illes Balears que han demostrat la seva falta d'incompetència i la falta de sensibilitat cap a
unes famílies que s'han assabentat dels canvis per la premsa, que han patit mancances i
desorganització, tot per treure una licitació a correcuita, i licitar el servei de transport escolar
adaptat conjuntament amb el servei general de transport; quan el 2013 va sortir a concurs de
forma separada i amb unes bases íntegrament dedicades al servei especial, tot per una
incapacitat manifesta de la Conselleria, que, açò sí, s’ha estalviat 20.000 euros.
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PROPOSTES D'ACORD:
PRIMERA. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella constata que el conseller d’Educació, el Sr.
Martí March, en sessió plenària de dia 17 d’octubre, no va assumir els errors de la
Conselleria i va mentir els ciutadans de les Illes Balears en afirmar que hi havia un
acompanyant des del primer dia, la qual cosa no era certa; a més de demostrar la manca de
sensibilitat davant les famílies de Menorca que van patir aquest problema.
SEGONA. Que la Conselleria d'Educació de les Illes Balears prengui les mesures oportunes
perquè en futures licitacions aquest fet no torni a succeir, per retornar al sistema de recollida
a domicili amb la garantia de l'acompanyament, així com per donar més puntuació als
apartats socials i organitzatius del servei, en tost de l’econòmic.
TERCERA. Instar el Govern de les Illes Balears a resoldre el contracte i tornar a licitar-lo de
nou amb les condicions adequades per a oferir un bon servei, eficaç i que doni resposta a les
necessitats del transport escolar adaptat a Menorca.»
Intervencions
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/243649034#t=03h23m00s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/243649034#t=03h28m54s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/243649034#t=03h29m48s)
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/243649034#t=03h32m35s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/243649034#t=03h33m49s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/243649034#t=03h34m25s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per set (7) vots a favor (5 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
Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO; i dotze (12) vots en contra (6 PSM MxM, 3 PSOE i 3 GxC): els
de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA
MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor
Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Maria
Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor
Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio
SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL.
16. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’estat en què es troba la
urbanització de Serpentona (exp. 2017/010895)
(https://vimeo.com/243649034#t=03h35m04s)
49

El senyor Carrasco Domingo, regidor, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
de dia 30 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada 018505 de 30 d’octubre de 2017, que va
ser dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 3
de novembre de 2017, amb el vot favorable dels representants del PP (2) i la reserva de vot
dels representants del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i d’UPCM (1), que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que, des del Grup Municipal Popular, hem pogut comprovar l’estat en què es troba a dia
d'avui la urbanització de Serpentona i la imatge que s'ha oferit aquest estiu a turistes i
residents de la zona;
Atès que el tram de la passarel·la des Riu que pertany a Ciutadella i que presenta un estat
lamentable, amb nombroses parts rompudes i en mal estat, amb llenyes rompudes i amb
perns i claus a la vista, el que suposa un verdader perill per a usuaris i vianants de la zona;
Atès que hi ha nombrosos llums que no funcionen o, directament, estan romputs, amb fils
elèctrics a la vista, focus que pengen d'una altura considerable i s'aguanten únicament amb
el cable elèctric;
Atès que les zones verdes i els jardins de la zona estan totalment oblidats, amb herbes que
ocupen part de la via pública, i pasteretes sense arbres i tapades per les males herbes i els
fems que s'hi acumulen;
Atès que les jardineres centrals que separen els dos sentits de circulació de l’avinguda
principal de Serpentona ocupen gran part de la calçada;
Atès que hi manquen contenidors de fems, principalment durant la temporada d'estiu, el que
suposa que s'acumulin grans quantitats de fems i residus en terra, que creen una molt mala
imatge, i obliguen els comerços i els veïns propers a haver de conviure amb les olors que
desprenen aquestes grans acumulacions de residus i amb la proliferació de rates i altres
animals que aquesta situació provoca;
Atès que hi ha molts senyals viaris en mal estat, romputs o pràcticament esborrats;
Atès que tant veïns com comerciants de la zona ens han expressat el seu malestar davant
una situació que qualifiquen de "preocupant i vergonyosa, ja que pagam els mateixos
imposts que tothom i ens trobam amb una urbanització a les fosques, amb falta de
manteniment i manca de neteja";
Atès que Serpentona és una urbanització amb gran afluència turística durant la temporada
d'estiu;
Atès que els residents de la zona tenen els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà a tenir
un barri aclarit, ben il·luminat i amb unes condicions de neteja i manteniment òptimes i
adequades;
Atès que, des des Grup Municipal Popular, vam poder comprovar personalment l'estat
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d'abandonament i la falta de manteniment general que presenta la major part d’aquesta
urbanització, tal com demostren les fotografies que adjuntam, i vam poder escoltar les
queixes, preocupacions i reivindicacions de veïns i comerciants de la zona;
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta, davant es Ple, per al seu debat i l’aprovació,
si escau, el següent:
1. Instar l'equip de govern a augmentar el manteniment general a la urbanització de
Serpentona.
2. Instar l’equip de govern a dur a terme una actuació urgent al tram de passarel·la que
pertany a Ciutadella per a arreglar-ne els desperfectes, canviar les peces i els elements
romputs i garantir la seguretat de la zona.
3. Instar l’equip de govern a millorar les condicions de la xarxa d'enllumenat públic, amb la
substitució dels llums i de les faroles romputs i amb la reparació dels que no funcionen.
4. Instar l’equip de govern a estudiar la necessitat d'augmentar el nombre de contenidors de
fems o d’augmentar el servei de recollida a la urbanització en qüestió.
5. Instar l’equip de govern a millorar les condicions de la xarxa de senyalització viària de
Serpentona.
6. Instar l’equip de govern a donar compliment als acords d'aquesta moció abans de l’inici de
la propera temporada turística de 2018.
Intervencions
Intervé la senyora Alcaldessa (https://vimeo.com/243649034#t=03h38m21s
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/243649034#t=03h43m35s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/243649034#t=03h44m31s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/243649034#t=03h47m31s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/243649034#t=03h50m36s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/243649034#t=03h50m48s)
Intervé l’alcaldessa per fer aclariment (https://vimeo.com/243649034#t=03h53m29s)
Acord
Es fa la votació conjunta dels punts 1, 3, 4, 5 i 6 de la moció, que NO S’APROVEN per set
(7) vots a favor (5 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 Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i dotze (12) vots en contra (6 PSM
MxM, 3 PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA,
la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM
BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL.
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Se sotmet el segon punt de la moció, que NO S’APROVA per cinc (5) 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 i el senyor
Juan CARRASCO DOMINGO; i catorze (14) vots en contra (6 PSM MxM, 3 PSOE, 3 GxC i
2 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, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM
BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el
senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
17. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació
a
expedients
de
Disciplina
Governativa
(exp.
2017/011134)
(https://vimeo.com/243649034#t=03h54m35s)
El senyor Triay Lluch, portaveu del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de
Menorca (UPCM), dóna compte de la moció amb registre d’entrada 018669 de dia 2 de
novembre de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat, en sessió ordinària de dia 2 de novembre de 2017 —amb la votació prèvia de la
seva inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat—, amb 1 vot a favor
(UPCM) i 6 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i PP), que, traduïda del castellà al català, diu:
En una primera resposta al prec presentat per UPCM en el Ple de setembre referent a
sobreocupacions en la via pública, rebem, el 16-10-2017, un 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" a 2014, sol·licitades en el nostre prec de setembre; i, per
una altra banda, que no poden facilitar dades dels exercicis dels anys 2014, 2015, 2016 i
2017.
S'indica també que no s'efectuen liquidacions per sobreocupacions de la via pública, ja que
s'obren els corresponents expedients sancionadors. I per evidenciar el descontrol i la falta de
seguiment en la matèria, s'afegeix textualment el següent: "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 que, de
memòria, des que en som regidora responsable, se n'han obert i tramitat, però, com li deia,
no li sé dir ni quants ni de 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 la qual 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" a l'entrada en vigor de l'Ordenança d'ocupació de la via pública
aprovada el 2014, però no dels d'exercicis posteriors. I a sobre també es desprèn d'aquesta
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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. Bé, 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 liquidacions de sobre ocupacions en la via pública, ara resulta que ni tan sols és
possible saber què s'ha recaptat via sancions o quants expedients s'han obert per infraccions
de l'Ordenança en general.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
1r Instar l'equip de govern a informar el Ple sobre quants expedients de Disciplina
Governativa s'han obert en els exercicis de 2014, 2015, 2016 i 2017. Quants d'aquests són
per infraccions de l'OVP i, d’entre aquests últims, quants corresponen a sobreocupacions, i
quin volum de sancions s'han imposat fins ara en cada un d'aquests exercicis en virtut dels
expedients oberts.
2n Instar l’Àrea de Governació i l'equip de govern, d'acord amb el principi d'eficàcia al qual
han de cenyir-se totes les actuacions de les administracions públiques per imperatiu legal i el
més elemental sentit comú, a dur-ne un control, sigui elaborant una senzilla estadística
manual sigui o amb qualsevol altre sistema que considerin idoni, que permeti conèixer el
nombre d'expedients oberts per infraccions per sobreocupacions de la via pública i l'import de
les sancions imposades i/o recaptades dins de cada exercici, de manera que sigui possible
tenir dades objectives que permetin fer-se una idea de l'evolució de les infraccions
detectades per sobreocupacions i el seu control, que possibilitin saber l'import recaptat en
concepte de sancions per sobreocupacions, així com succeïa anteriorment, de manera que
podien saber-se els imports globals liquidats per sobreocupacions cada any.
Intervencions
Intervé la senyora Alcaldessa (https://vimeo.com/243649034#t=03h59m26s)
Intervé la senyora Marquès Seguí (https://vimeo.com/243649034#t=04h00m43s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/243649034#t=04h07m08s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=04h07m42s)
Intervé la senyora Marquès Seguí (https://vimeo.com/243649034#t=04h11m23s)
Intervé la senyora Alcaldessa (https://vimeo.com/243649034#t=04h12m00s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/243649034#t=04h13m47s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=04h15m10s)
Intervé la senyora. Alcaldessa (https://vimeo.com/243649034#t=04h18m30s)
Acord
El primer de la moció no es passa a votació, atès que el grup UPCM ja ha rebut la informació
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Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a
favor dels membres presents).
18. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació als SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà) (exp.
2017/010998) (https://vimeo.com/243649034#t=04h18m57s)
El senyor Triay Lluch, portaveu del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de
Menorca (UPCM), dóna compte de la moció amb registre d’entrada 018670 de dia 2 de
novembre de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat, en sessió ordinària de dia 2 de novembre de 2017 —amb la votació prèvia de la
seva inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat—, amb 1 vot a favor
(UPCM) i 6 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i PP), que, traduïda del castellà al català, diu:
Des del Grup Municipal d'UPCM venim denunciant des del mateix moment en què es va
produir -fa ja 16 mesos- la desorbitada pujada en els costos d'eliminació de SANDACH
(subproductes animals no destinats al consum humà), operada a partir del dia 18-07-20-16
en què, des de la UTE que gestiona la planta de Milà amb el consentiment implícit del
consorci dependent del Consell Insular de Menorca, es va decidir unilateralment començar a
tractar els residus per mitjà d'incineració en comptes de soterrament, amb el consegüent
increment dels costos d'eliminació de SANDACH, que van passar de costar als ajuntaments
de Ciutadella i Maó 36,94 euros més IVA per tona fins al 17-07-2016, a 821,57 euros més IVA
la tona a partir del 18-07-2016. La qual cosa ha representat un increment dels costos anuals
en termes relatius del 2.124 %.
En dues mocions d'UPCM aprovades en el Ple del 21-09-2017 explicàvem que l'últim any
(període de 12 mesos, d’agost del 2016 al juliol del 2017) l'Ajuntament de Ciutadella ha pagat
375.980,46 euros en concepte d'eliminació de SANDACH. Mentre l'any immediatament
anterior a l'augment de preus pel canvi en el procediment d'eliminació dels SANDACH de
categoria 3, l'eliminació de SANDACH (període de 12 mesos, del juliol del 2015 al juny del
2016) a penes havia costat 35.421,61 euros, amb un astronòmic increment de 340.558,85
euros en concepte d'eliminació de SANDACH. És a dir, el canvi en el procediment
d'eliminació dels SANDACH costa a l'Ajuntament més de 340.000 euros anuals" a causa de
la falta d'adequació del forn incinerador de Milà.
La falta d'adequació del forn incinerador de Milà resulta tan evident que la desproporció en
els costos és tan absolutament inassumible i absurda a Menorca que a la premsa de
Mallorca s'anunciava, fa ja més de quatre anys, que la tarifa que es repercutiria per la
incineració d'aquest tipus de residus era de 39,45 euros/tona. Mentre a Menorca
actualment parlam de ni més ni manco que de 821,57 euros la tona!
L'espectacular desproporció en els costos a Menorca a causa de l'absoluta falta d'idoneïtat
del forn incinerador de Milà és tan patent que en el Llibre blanc dels subproductes d'origen
animal no destinats al consum humà SANDACH (Madrid: Ministeri d'Agricultura, Pesca i
alimentació, 2007) en el CAPÍTOL X (ASPECTES ECONÒMICS DERIVATS DE LA GESTIÓ
DELS SANDACH, epígraf 8, pàgina 255, IMPLICACIONS ECONÒMIQUES EN
L'ELIMINACIÓ) es llegeix textualment:
"Els costos d'eliminació de SANDACH repercutits per les empreses d'incineració o els
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abocadors varien entre preus de 34 euros per tona de residu a 59 euros per tona, en
forma de cànon de tractament. De vegades, aquest preu és redueix com a conseqüència
de l'obtenció d'energia (electricitat venuda en la cogeneració), amb reduccions entorn dels 5
euros per tona...".
I encara que els deu anys transcorreguts des de 2007 justificarien un increment més o manco
moderat d'aquests preus, de cap manera poden justificar uns preus tan desorbitats com els
que aplica el consorci dependent del Consell Insular, que representen ni més ni manco
que un 1.932 % del preu més elevat plasmat en el Llibre blanc i del 2.416 % del més
econòmic.
En aquest mateix Ple de 21-09-2017, arran de les dues mocions presentades per UPCM, en
les quals, entre altres coses, en vista dels "preus absolutament inadequats, inassumibles,
desproporcionats i desorbitats a causa de la inadequació de les seves instal·lacions
d'incineració", instàvem “el Consell Insular a instal·lar a la planta de Milà un forn incinerador
adequat que permeti eliminar els SANDACH a un preu adequat d'acord amb els preus que
normalment es repercuteixen per aquest tipus de serveis a Mallorca i a la Península". La
regidora delegada de l'Escorxador Municipal, en el transcurs de la seva intervenció en aquell
Ple, va reconèixer el següent:
1r Que el 85 % dels SANDACH que produeix l'Escorxador de Ciutadella són de tipus 3 i
els “residus de categoria 3 es poden soterrar" i "es poden tirar a un abocador
autoritzat, però Milà a dia d'avui no hi està perquè no disposa d'una cel·la o zona
específica per soterrar aquests residus".
2n Que l'Ajuntament suporta sobrecostos derivats de la mala gestió en l'eliminació de
residus, ja que Menorca no té una planta per a l'eliminació de SANDACH en les degudes
condicions.
3r Que no es van negociar correctament les tarifes en el contracte de concessió a la
UTE que explota Milà, signat pel conseller Javier Ares, segons va informar la regidora
mateixa.
4t Que el forn instal·lat a Milà “no era l'adequat" per a l'eliminació de SANDACH; i la
regidora el va qualificar de "tan alts per funcionar" els seus "requisits de combustible".
5è I va acabar per revelar el que des d'UPCM veníem denunciant des del principi sobre que
els astronòmics costos d'incineració de SANDACH a Menorca es devien a la falta d'unes
instal·lacions adequades i suficients en la planta de Milà dependent del Consell, concretantho textualment amb aquestes paraules: "la tarifa desproporcionada d'incineració de Milà
té l’origen en el tipus de forn instal·lat destinat originàriament a l’eliminació de
cadàvers d'animals sencers" que contenen menys líquids que els SANDACH.
6è A pesar de l'existència d'acords ferms del Ple com l'adoptat a proposta de CPCM el
15-09-2016, aprovat per unanimitat en el sentit següent:
«Instar el Consorci de Gestió de Residus Sòlids Urbans de Menorca que el Centre de
Tractament de Residus de Milà continuï eliminant —d'acord amb la legalitat vigent per a
zones remotes- els SANDACH de les categories 2 i 3 per mitjà dels mateixos
procediments utilitzats amb anterioritat al 18-07-2016, que representaven un cost per a
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l'Escorxador Municipal de Ciutadella de 36,94 euros més IVA la tona en comptes dels
821,57 euros més IVA per tona que es facturen actualment, mentre persisteixi
"absència d'insubordinacions de transformació o d'insubordinacions d'incineració
adequades o suficients i fins que no estigui en funcionament la infraestructura que
possibiliti el tractament dels SANDACH a un preu assumible i no desproporcionat...».
“Instar el Consell Insular de Menorca i el Consorci de Gestió de Residus Sòlids Urbans
de Menorca a assumir subsidiàriament els sobrecostos facturats per l'empresa
concessionària de l'explotació del Centre de Tractament de Residus de Milà…, que
representa un increment en els costos de la seva eliminació del 2.124 %».
Resulta que la regidora delegada de l'Escorxador Municipal, esquivant allò que s'ha aprovat
en aquest acord ferm del Ple del 15-09-2016, es va permetre manifestar contràriament a allò
que s'ha establert a l’esmentat acord del màxim òrgan col·legiat de l'Ajuntament de Ciutadella
aprovat per unanimitat, i, textualment, diu: "Procurarem que el Consell Insular assumeixi,
si no els costos ja facturats, sí almanco en part els costos futurs", així com pot escoltarse en el vídeo del Ple celebrat el 21-09-2017 (2 h 52' 20’’). De manera que, contràriament al
mandat rebut pel Ple en virtut de l'acord adoptat, sembla renunciar a executar-ho quant als
"costos ja facturats" que en aquests moments representen una quantitat que s'aproxima a
mig milió (500.000 euros).
Raons pels quals, a la vista de les manifestacions de la regidora delegada de l'Escorxador
Municipal i en vista que aquests sobrecostos que es repercuteixen a l'Ajuntament de
Ciutadella tenen com a causa i origen l'absoluta inadequació del forn incinerador instal·lat en
la planta de Milà, gestionada pel Consorci de Residus dependent del Consell; a pesar d'açò,
en el súmmum del despropòsit, l'Ajuntament de Ciutadella es veu obligat a assumir els
costos astronòmics i desproporcionats d’aquesta negligència del Consorci, que té instal·lat a
Milà un forn incinerador totalment inadequat -amb el consegüent perjudici mediambiental
afegit al gran perjudici econòmic causat a l'Ajuntament de Ciutadella, reconegut per la
regidora mateixa, que va qualificar en la seva intervenció en el Ple de setembre d’aquest
mateix any de "tan alts per funcionar" els seus "requisits de combustible"-; davant d'aquest
fet inaudit que el Consorci de Gestió de Residus Sòlids Urbans de Menorca dependent
del Consell, en comptes d'instal·lar un forn incinerador amb capacitat adequada i
suficient capaç d'eliminar els SANDACH a un preu assumible i proporcionat, hagi
comès la negligència de fer incinerar els SANDACH procedents de l'Escorxador
Municipal de Ciutadella en un forn tan summament inadequat i ineficient i, a més,
obligui l'Ajuntament a assumir els sobrecostos ocasionats per la negligència del
Consorci dependent del Consell; el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció
següent:
1r Instar l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella (en vista de les informacions
subministrades per la regidora delegada de l'Escorxador Municipal al Ple, en el sentit que els
"residus de categoria 3 es poden soterrar” i “es poden tirar a un abocador autoritzat, però
Milà a dia d'avui no hi està perquè no disposa d'una cel·la o zona específica per soterrar
aquests residus") a sol·licitar al Consorci que expliqui a l'Ajuntament de quina “cel·la o zona
específica” “disposava" amb anterioritat al 18-07-2016 per a soterrar els SANDACH i on i de
quina forma es va procedir fins llavors per fer-ho.
2n Instar la regidora delegada de l'Escorxador Municipal de Ciutadella i l'equip de govern a
complir l'acord ferm del Ple del 15-09-2016 en el sentit d'exigir al Consell i al Consorci a
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"assumir els sobrecostos facturats per l'empresa concessionària de l'explotació del Centre de
Tractament de Residus de Milà", tant "passats", com a presents i futurs ocasionats per la
negligència del Consorci en mantenir un forn incinerador absolutament inadequat per a
l'eliminació de SANDACH.
3r Instar l'equip de govern a quantificar exactament i reclamar per escrit al Consorci de
Gestió de Residus Sòlids Urbans de Menorca i al Consell Insular del qual depèn els
sobrecostos assumits per l'Ajuntament per la negligència del Consorci des del 18-07-2016.
Intervencions
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/243649034#t=04h25m04s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/243649034#t=04h30m02s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=04h32m43s)
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/243649034#t=04h37m04s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/243649034#t=04h38m14s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/243649034#t=04h39m25s)
Acord
Es fa la votació separada dels tres punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a
favor dels membres presents).
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a
favor)
Se sotmet el tercer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per set (7) vots a favor
(5 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 Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el
senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i dotze (12) vots en contra (6 PSM MxM, 3
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM
BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL.
19. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la duplicitat de l’ecotaxa (exp.
2017/011031) (https://vimeo.com/243649034#t=04h42m48s)
No es dóna compte d'aquesta moció atès que, per indicacions de la senyora alcaldessa,
es considera que s'ha de fer al pròxim Ple.
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Així però, la moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 3 de novembre de 2017, amb
registre d’entrada telemàtic 018750, de dia 3 de novembre de 2017, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 3 de novembre de 2017,
amb els vots a favor del PP (2) i les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i
d’UPCM (1), que, traduïda del castellà al català, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que el Govern Balear va anunciar a la premsa la voluntat de duplicar l'ecotaxa a partir del
2018;
Vist que les patronals d'ASHOME, PIME, VITURME I diversos majoristes de viatges s’hi van
posicionar clarament en contra i així ho van manifestar;
Vist que el Partit Popular s'ha manifestat diverses vegades en contra de posar nous impostos
en general i en particular en contra de la creació de l'impost turístic sostenible, l'ecotaxa, i ha
manifestat que es tracta d'un impost injust que dóna inseguretat al sector productiu en
general, al sector turístic en particular i als mercats, que incrementa la doble insularitat i que
afecta especialment Menorca, que no està en disposició de sumar elements que gravin el
camí de la recuperació de la seva competitivitat, la qual cosa, al seu torn, perjudica la
societat directament;
Vist que consideram que l'ecotaxa no és un sistema regulador d'arribada de turistes vàlid, tal
com ho ha mencionat el Govern Balear, i que el que veim és simplement un sistema
recaptatori;
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant del Ple, per al seu
debat i l’aprovació, el següent:
1. Que l'Ajuntament de Ciutadella insti el Govern Balear a desistir de la voluntat d'aquest de
duplicar l'import de l'impost turístic sostenible.»
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/243649034#t=04h43m15s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/243649034#t=04h43m30s)
20. Precs i preguntes (https://vimeo.com/243649034#t=04h42m56s)
L’alcaldessa diu que ja van quedar que contestarien per escrit els precs del Ple anterior (1910-2017).
Resten pendents de contestar per al pròxim Ple els precs presentats per aquesta sessió (de
preguntes no se n’han presentat), són els següents:
Precs
1.1 Prec del Grup Municipal Popular de dia 14 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada 019554, de 14 de novembre de 2017, que diu:
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«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE
S’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Atès que hem tingut constància de l’estat que presenta el piló de s’emblemàtica estàtua des
Be de la popularment coneguda com a placeta des Be, situada al carrer Josep Maria
Quadrado, del nucli antic de Ciutadella;
Atès que alguns comerciants de la zona ens han demanat que l’Ajuntament hi dugui a terme
les actuacions necessàries per a millorar-ne la imatge;
Atès que es tracta de realitzar-hi unes actuacions senzilles, d’un cost econòmic mínim;
Per tot açò, el Grup Municipal Popular prega a l’equip de govern i al regidor corresponent:
Que es duguin a terme les actuacions necessàries a l’estàtua des Be, per tal de millorar sa
imatge d’aquesta estàtua tan emblemàtica del nucli antic de Ciutadella.
Ciutadella de Menorca, 14 de novembre de 2017
JOAN CARRASCO DOMINGO
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
1.2 Prec del Grup Municipal Popular de dia 29 d’octubre de 2017, amb registre
d’entrada 019562 de 14 de novembre de 2017, que diu:
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA EN REFERÈNCIA AL PAS DE ZEBRA DEL CARRER
BARCELONA
Vist que, després d’un any d’haver fet unes preguntes a aquesta sala consistorial referents al
pas de zebra del carrer Barcelona, que dóna entrada al carrer Camí de Maó, i encara no s’hi
ha fet res ni heu cercat cap solució per ubicar correctament aquest pas de zebra;
Per tot açò, pregam:
Perquè el pas de zebra del carrer Barcelona, que dóna entrada al carrer Camí de Maó,
s’ubiqui correctament.
Ciutadella de Menorca, 29 d’octubre de 2017
DIEGO PONS PONS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
1.3 Prec del Grup Municipal Popular de dia 14 de novembre de 2017, amb registre
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d’entrada 019563 de dia 14 de novembre de 2017, que diu:
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA AMB REFERÈNCIA A LA ZONA DEL FAR NATI

DE

Vist que la zona des far Nati és molt visitada, tant per gent de Ciutadella com per visitants,
especialment per l’encant paisatgístic i també per sa bellesa que ofereix la posta des sol vista
des de la zona del far Nati;
Vist que tenim constància que hi ha persones que accedeixen a les propietats privades amb
cans amollats i amb altres actituds poc cíviques a la zona del far Nati, concretament a prop
de la tanca habilitada per deixar els vehicles on segur que aquestes actituds poc cíviques són
per falta de civisme, però moltes vegades són per falta de coneixement i d’informació;
Per tot açò, pregam:
Que a la zona del far Nati es posin senyals verticals amb la prohibició d’anar-hi amb cans
desfermats, i cartells informatius del que es trobaran a la zona del far Nati.
Ciutadella de Menorca, 14 de novembre de 2017
DIEGO PONS PONS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
1.4 Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 019714, de 15 de novembre de 2017, que, traduïts del castellà al català,
diuen:
1r Recentment l'equip de govern ha reduït l'horari d'atenció als ciutadans de l'Àrea
d'Urbanisme (i Activitats) entorn del 40 %; de manera que la porta d'accés al Departament
d'Urbanisme roman tancada els dimecres i divendres, i així els ciutadans no poden accedir a
la finestreta d'Urbanisme ni a aquestes dependències municipals, i ni tan sols es presta cap
atenció telefònica als contribuents que volen contactar amb les àrees esmentades els
dimecres i divendres, ja que tampoc s'atén el telèfon en aquests dies. D’aquesta manera els
ciutadans que hi telefonen es troben amb la gravació següent: "Bon dia. Heu telefonat al
Departament d'Ordenament del Municipi i Activitats de l'Ajuntament de Ciutadella. L'horari
d'atenció ciutadana és els dilluns, dimarts i dijous, de 9 a 14 hores. Gràcies".
Resulta realment curiós que, precisament un equip de govern que presumeix de fomentar la
participació ciutadana, imposi aquestes limitacions i restriccions a l'hora de prestar atenció a
la ciutadania; i redueixi dràsticament els horaris d'atenció presencial i telefònica als
contribuents, amb el consegüent empitjorament de la qualitat del servei que reben els
ciutadans en estar molt més limitat en el temps.
En el seu moment el senyor Mariano José de Larra va retratar magistralment els
inconvenients i defectes de la burocràcia i les administracions vuitcentistes en el seu famós
article titulat "Vuelva usted mañana". Idò bé, a l'Ajuntament de Ciutadella ja hi ha dos dels
cinc dies hàbils de la setmana en què l'única resposta que s'ofereix als ciutadans que
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intenten, debades, accedir a Urbanisme i Activitats és: "torni vostè demà", tant si intenten
contactar-hi per telèfon com si ho fan físicament a les dependències de les àrees
d'Urbanisme i Activitats.
Instam l'equip de govern a mantenir els mateixos horaris d'atenció presencial i telefònica a la
ciutadania vigents fins ara des de les àrees d'Urbanisme i Activitats, en comptes d'empitjorar
la qualitat dels horaris d'atenció al públic, allunyant encara més als administrats de
l'Administració Municipal (pretesament la més "pròxima" a la gent); i restablir l'atenció
telefònica i personalitzada que s’oferia fins ara als contribuents els dimecres i divendres.
2n En resposta a un prec presentat fa dos mesos en el Ple de setembre sobre ocupacions de
la via pública, hem rebut com a única resposta fins ara la següent contestació de la regidora
delegada de l'Àrea: “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 que, de memòria, des que en som regidora
responsable, se n'han obert i tramitat; però, com li deia, no li sé dir ni quan ni quina quantitat."
I explica, entre altres coses, que només té dades de fins a l'any 2013; que, d'altra banda,
tampoc ens ha subministrat.
Instam l'equip de govern a informar el Ple de si els expedients oberts per sobreocupacions de
la via pública han estat quatre (4) el 2016 i tres (3) el 2017. I quantes liquidacions per
sobreocupacions es van practicar en cada un dels exercicis que van del 2008 al 2013, quan,
segons la mateixa regidora delegada de Disciplina Governativa, hi ha constància d'aquestes
dades.
3r El camí de s'Hort de ses Taronges, l'estat i el manteniment del qual són responsabilitat i
competència de l'Ajuntament de Ciutadella, presenta un estat molt deficient al llarg de tot el
traçat, amb l'asfalt extremadament deteriorat i ple de clots, com pot apreciar-se en les
fotografies adjuntes.
Instam l'equip de govern a asfaltar el camí i a informar el Ple de quan tenen programat fer-ho;
així com, en vista del pèssim estat del paviment, de quines actuacions tenen previstes per a
pal·liar el problema mentrestant, en el cas que no tenguin programat asfaltar el camí de
forma més o menys immediata.
4t Hem remès a la regidora responsable de l'Àrea de Parcs Infantils un foto i un vídeo del
parc situat a la plaça des Pins. Instam l'equip de govern que digui quan reposaran els
gronxadors que han estat retirats i que asseguri l'estructura de pals que els sustentaven, que
ja es mou en caminar prop d'ells, com s'aprecia a les imatges remeses a la regidora.
5è En el Ple de setembre presentàvem el prec següent: "Segons sengles instàncies de 1905-2017 (RE 008443), d’11-07-2017 (RE 011437) i de 21-08-2017 (RE 013657) -aquesta
darrera signada per tots els veïns del carrer Capdepera de la urbanització de Cala en Bosc
(excepte l'autor de les presumptes infraccions), i sense que se n’hagi contestat cap de les
tantes, segons mal costum de l'equip de govern que tant es jacta de fomentar suposadament
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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, a explicar
al Ple com solucionaran el problema creat i quan recuperaran l'espai públic invadit amb la
recuperació de la voravia per als vianants."
Instam l'equip de govern a informar el Ple sobre per què no s'han dignat a contestar les
instàncies dels veïns, si tenen previst fer-ho i quan.
Joan Triay. Portaveu Grup Municipal UPCM»

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=1hWkrVHwX4L47tBB_De1RjdbFHtWz38yy.
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

62

