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AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 12/2017
Caràcter: ordinari
Dia: 21 de desembre de 2017
Hora: de 19 a 23.45 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:
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. Adolfo Vilafranca Florit
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. José Felipe Negrete Caballero

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

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S’ha excusat d’assistir-hi:

1

2a tinent d’alcalde:

Sra. Noemí Camps Villalonga

(PSOE)

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes dels plens ordinaris dels dies 18 de maig de 2017 i de 15 de
juny de 2017. (https://vimeo.com/250399837#t=0m06s)
2. Comunicacions d'Alcaldia. (https://vimeo.com/250399837#t=0m35s)
3. Proposta d’aprovar els descàrrecs 7/2017, 8/2017 i 9/2017, relatius a denúncies
corresponents
als
exercicis
2015
i
2016
(exp.
2017/005790).
(https://vimeo.com/250399837#t=4m02s)
4. Proposta de resolució de les al·legacions i d'aprovació definitiva 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/250399837#t=6m35s)
5. Proposta relativa al model d’educació 0-3 davant la iniciativa del Govern Balear de
crear una doble xarxa d’escoletes infantils i guarderies assistencials (exp.
2017/011846).(https://vimeo.com/250399837#t=17m09s)
6. Proposta de prorrogar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Maó, Ciutadella de Menorca, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, es
Migjorn Gran i Ferreries per a la prestació del servei integral de neteja de platges, els
accessos i l’entorn (exp. 2017/011843).(https://vimeo.com/250399837#t=18m17s)
7. Proposta d’aprovar inicialment el Projecte de la xarxa de clavegueram de la
urbanització
de
Cala
Morell
(exp.
2017/006907).
(https://vimeo.com/250399837#t=21m18s)
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la duplicitat de l’ecotaxa (exp.
2017/011031). (https://vimeo.com/250399837#t=28m24s)
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a proposar dedicar una sala de Can
Saura Miret a l’artista Pepe Torrent Vivó (exp. 2017/012052).
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les guarderies assistencials
(exp. 2017/012399). (https://vimeo.com/250399837#t=1h53m23s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a corregir i millorar el compliment dels
indicadors de transparència de l’Ajuntament de Ciutadella (exp. 2017/012357).
(https://vimeo.com/250399837#t=1h53m33s)
12. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació a l’article 19.1 de l’annex de Policia i sobre l’atorgament acumulatiu de
gratificacions
per
conceptes
similars
(exp.
2017/012538).
(https://vimeo.com/250399837#t=2h30m01s)
13. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
2

d’instar l’equip de govern a quantificar exactament i reclamar per escrit al Consorci
de Residus i Energia de Menorca i al Consell Insular del qual depèn els sobrecostos
assumits per l’Ajuntament des del 18-07-2016 amb relació als SANDACH
(subproductes animals no destinats al consum humà), (exp. 2017/0012566).
(https://vimeo.com/250399837#t=2h52m38s)

Punt d’urgència. Proposta conjunta de l’Ajuntament de Ciutadella, davant la iniciativa del
Govern Balear de crear una doble xarxa d’escoletes infantils i guarderies assistencials.
El
model
d’escoleta
0-3
que
els
nostres
infants
mereixen.
(https://vimeo.com/250399837#t=3h16m14s)
14. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/250399837#t=3h31m40s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de les actes dels plens ordinaris dels dies 18 de maig de 2017 i de 15 de
juny de 2017 (https://vimeo.com/250399837#t=0m06s)
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 les sessions ordinàries de dia 18 de maig
de 2017 i de dia 15 de juny 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 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.els del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor
José Felipe NEGRETE CABALLERO; i sis (6) abstencions de vot (PP): els del senyor Diego
PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA
FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
2. Comunicacions d'Alcaldia. (https://vimeo.com/250399837#t=0m35s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució de l’Alcaldia número 000114 de 2017 d’especificar la delegació pel que
fa a les llicències urbanístiques d’obres sense projecte tècnic i d’altres (exp.
2015/006005).
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000114 DE 2017
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 133 de 2015, de 7 de juliol, es va resoldre
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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 regidors i regidores següents, 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;
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 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, i
l’estructuració de les àrees organitzatives i dels serveis van quedar refosos en una única
resolució;
Atès que, mitjançant la resolució d’Alcaldia número 105 de 2017, de 24 d’octubre, es va
modificar el règim de delegacions de competències pel que fa al Servei de Festes de l’Àrea
de Dinamització Econòmica, es va especificar la delegació amb relació a Manteniment i
Millora d’Edificis, i es van refondre les resolucions d’Alcaldia relatives a les delegacions de
competències;
Atès que en el transcurs d’aquestes modificacions s’ha detectat que en la Resolució 157 de
2015, de 30 de juliol, es va deixar d’especificar la delegació pel que fa a les «llicències
urbanístiques d’obres sense projecte tècnic i altres», amb el canvi de nomenclatura produït
per la LOUS;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Especificar que la delegació pel que fa a les «llicències urbanístiques d’obres
sense projecte tècnic i altres» recau en el regidor senyor JOSÉ LÓPEZ BOSCH (Àrea de
Territori i Entorn), que té les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers en aquests temes.
SEGON: 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.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 29/11/2017»
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[Publicat al BOIB número 149 de 7 de desembre de 2017]
Els presents acorden restar-ne assabentats.
2.2. Resolució de l’Àrea Socioeducativa número 000169 de 2017 de nomenament
membre del Consell Escolar Municipal (exp. 2017/012161).
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000169 DE 2017
ASSUMPTE: Nomenament de membre del Consell Escolar Municipal
Vista la sol·licitud presentada per l'EQUIP D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA I
PSICOPEDAGÒGICA (EOEP), enregistrada en aquest ajuntament el dia 4-12-2017 i amb
registre d’entrada número 021020, demanant el nomenament de C. Á. R. com a representant
en el Consell Escolar Municipal;
Atès que el Consell Escolar Municipal és l'organisme de consulta i participació dels sectors
afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal;
Atès que en data del 14-04-2005 va quedar aprovat, definitivament, el Reglament del Consell
Escolar Municipal, i publicats els seus estatuts en el BOIB número 78 de dia 21-05-2005;
Vists els articles 2 i 3 dels esmentats estatuts relatius a la composició, al nomenament i a la
duració dels membres i càrrecs del Consell Escolar Municipal;
Vista la resolució de l'Àrea Socioeducativa número 223, de dia 22-11-2016, relativa al
nomenament de N. M. C. com a vocal del Consell Escolar Municipal, representant d'entitats
presents en el municipi (Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica);
Per tot l'exposat,
RESOLC:
1) Nomenar C. Á. R. com a vocal del Consell Escolar Municipal representant d'entitats
presents en el municipi (EOEP).
2) Donar de baixa l'anterior representant de l'EOEP, N. M. C.
3) Donar compte de la resolució en la propera sessió del Ple Municipal.
La regidora delegada
Natividad Benejam Bagur

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 14-12-2017»
Els presents acorden de restar-ne assabentats.
2.3. Resolució de l’Àrea Socioeducativa número 000170 de 2017 de nomenament de
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membres de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca
(exp. 2017/012550).
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000170 DE 2017
Vist que, mitjançant resolució de l'Àrea Socioeducativa número 34 de 2015, de data 30 de
setembre, relativa al nomenament dels representants no polítics de la Comissió Municipal de
Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca; entre d'altres, es van nomenar la sra. F. P. S. i el
Sr. M. S. C. com a representants titular i suplent, respectivament, del Col·legi Oficial
d'Arquitectes de les Illes Balears a Menorca per a la Comissió Municipal de Patrimoni Històric
de Ciutadella de Menorca;
Vist l'escrit enregistrat telemàticament en aquest ajuntament per part del Col·legi Oficial
d'Arquitectes de les Illes Balears a Menorca en data del 14 de desembre de 2017 i amb
número de registre GE/021655/2017, en què sol·liciten el canvi dels seus representants
titular i suplent a la Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca,
segons acord de la seva junta de demarcació, en sessió de data del 7 de desembre de 2107,
de tal manera que en Sr. J. E. V. S. s'integri a l'esmentada comissió com al seu representant
titular en substitució de la Sra. F. P. S., i que el Sr. E. T. F. s'integri a l'esmentada comissió
com el seu representant suplent en substitució del Sr. M. S. C.;
RESOLC:
Per les motivacions esmentades més amunt:
1. Deixar sense efectes la part de la resolució de l'Àrea Socioeducativa número 34 de 2015,
de data del 30 de setembre, que fa referència als nomenaments de la Sra. F. P. S. i del Sr. M.
S. C. com a representants titular i suplent, respectivament, del Col·legi Oficial d'Arquitectes
de les Illes Balears a Menorca per a la Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella
de Menorca.
2. Nomenar el Sr. J. E. V. S. com a representant titular i el Sr. E. T. F. com a representant
suplent del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears a Menorca per tal de formar part
de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca.
3. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 15-12-2017»
Els presents acorden de restar-ne assabentats.
2.4. Resolució de l’Alcaldia número 000119 de 2017 de nomenament de membres al Ple
de la MESA DE L’HABITATGE SOCIAL DE MENORCA (exp. 2017/012635).
«RESOLUCIÓ DE L’ALCADIA NÚMERO 000119 DE 2017
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Assumpte: Nomenament de membres al Ple de la MESA DE L’HABITATGE SOCIAL DE
MENORCA
Atesa la sol·licitud del Consell Insular de Menorca que demana que li siguin comunicats qui
serà la persona representant que formarà part del Ple de la Mesa de l’Habitatge Social de
Menorca, així com qui en serà la persona o qui en seran les persones designades com a
suplents;
Vist el Reglament de la Mesa de l’Habitatge Social de Menorca, aprovat inicialment pel Ple
del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària del 17 de juliol de 2017 (BOIB 91 de 2707-2017); i, de forma definitiva, pel Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària
del 20 de novembre de 2017;
Atesos els articles 13, 14 i 15 del reglament esmentat, que determinen la composició, el
funcionament i els vocals, respectivament, del Ple de la Mesa de l’Habitatge Social de
Menorca;
En virtut de les atribucions que m’han estat conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local;
RESOLC:
Primer: Nomenar qui es relaciona seguidament per a formar part del Ple de la Mesa de
l’Habitatge Social de Menorca:
Una representant en matèria de serveis socials i habitatge social:
- Senyora Maria Gràcia Mercadal Marquès (vocal titular)
- Senyora Cristina Mercadal Salord (vocal suplent)
Una representant en matèria d’habitatge i medi ambient:
- Senyora Marta Marquès Seguí (vocal titular)
- Senyora Laura Anglada Seara (vocal suplent)
Segon: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se
celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 19-12-2017»
Els presents acorden restar-ne assabentats.
2.5. Resolució de l’Alcaldia número 000121 de 2017 d’aprovar els canvis en la
composició de membres del Grup Municipal del Partit Popular (PP) a la Comissió
Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/006554).
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«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000121 DE 2017
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de dia 30 de juliol de 2015, al punt 9
de l’ordre del dia, va aprovar la composició dels membres de la Comissió Municipal de
Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca, d’acord amb l’article 7.1 del seu reglament
(BOIB núm. 120 de 18-08-2009), corresponent al Grup Municipal del Partit Popular, amb un
representant;
Vist l’escrit del portaveu del Grup Municipal Popular (PP), el senyor Juan David Benejam
Escanellas, amb registre d’entrada 021853, de dia 18 de desembre de 2017, en què se
sol·licita la modificació de representants del Grup Municipal Popular a la Comissió Municipal
de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar els canvis en la composició dels membres del Grup Municipal del Partit
Popular (PP), a proposta del seu portaveu, a la Comissió Municipal de Patrimoni Històric de
Ciutadella de Menorca, tal com es detalla a continuació:
ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
COMISSIÓ MUNICIPAL DE PATRIMONI HISTÒRIC DE CIUTADELLA DE MENORCA
Titular: Sra. María Asunción Pons Fullana
Suplent: Sra. Raquel Pericás Negrete
SEGON: Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 20-12-2017»
Els presents acorden restar-ne assabentats.
2.6. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 002731 de 2017
d’aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13 en el pressupost de
l’Ajuntament finançant mitjançant generació de crèdits i transferències entre partides
(exp. 2017/012730).
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
002731 DE 2017
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 13 en el pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits (319.264,63 €) i transferències
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entre partides (330.188,77 €), per un import total de 649.453,40 €.
Atès que en data del 12-12-2017 es va notificar la resolució del conseller de Treball del 3011-17, de Comerç i Indústria, president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, sobre la
concessió d'una subvenció per finançar projectes d'experiència professional per a l'ocupació
de joves amb estudis superiors a les Illes Balears, per un import màxim de 319.264,63 €;
Atès que existeixen partides en l'estat de despeses del vigent pressupost, les quals s'han de
suplementar per a fer front a diverses despeses;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13 en el pressupost de l’Ajuntament de
amb les característiques següents:
A) FINANÇAMENT:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
CONCEPTE
DENOMINACIÓ
Del SOIB, aportació per al programa JOVES
450.50
QUALIFICATS 2017
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
Administració general d’habitatge i urbanisme,
150
121.01
complement específic
151
600.03 Pista voltadora
151
467.00 Urbanisme, transferències corrents a consorcis
221
160.00 Altres prestacions econòmiques, quotes socials
2311
130.00 Assistència social, retribucions bàsiques
Administració general de l'educació, retribucions
320
130.00
bàsiques laboral fix
Administració general de la cultura, transferències
330
467.00
corrents a consorcis
Administració general de la cultura, retribucions bàsiques
330
130.00
laboral fix
920
220.00 Administració general, material d'oficina
920
121.01 Administració general, sous grup A2
920
120.03 Administració general, sous grup C1
931
120.00 Política econòmica i fiscal, sous grup A1
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL FINANÇAMENT:

IMPORT
319.264,63
319.264,63

IMPORT
4.500,00
150.000,00
118,93
85.000,00
1.000,00
20.000,00
0,02
10.000,00
569,82
40.000,00
6.000,00
13.000,00
330.188,77
649.453,40
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B) APLICACIÓ:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
221
160.02 Altres prestacions, quotes socials (joves qualificats 2017)
Promoció de l'ocupació, laboral temporal (JOVES
241
131.02
QUALIFICATS 2017)
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:

IMPORT
75.364,85
243.899,78
319.264,63

TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
130
130
130
151
151
170
241
311
330
340
4312
439
912
912

DENOMINACIÓ
Administració general de la seguretat i protecció civil,
151.00
gratificacions extraordinàries
Administració general de la seguretat i protecció civil,
150.00
productivitat
Administració general de la seguretat i protecció civil,
130.00
retribucions bàsiques laboral fix
352.00 Interessos pista voltadora
767.00 Urbanisme, transferències a consorcis
Administració general del medi ambient, retribucions
130.00
bàsiques laboral fix
131.00 Foment de l'ocupació, retribucions laboral temporal
130.01 Protecció de la salubritat pública, hores extraordinàries
Administració general de la cultura, transferències a
767.00
consorcis
Administració general de l'esport, retribucions bàsiques
130.00
laboral fix
121.03 Mercats, altres complements
130.00 Escorxador, retribucions bàsiques laboral fix
231.00 Administració general, locomoció òrgans de govern
230.00 Administració general, dietes òrgans de govern
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL APLICACIÓ:

El regidor delegat
José López Bosch

IMPORT
70.000,00
35.000,00
20.000,00
150.000,00
118,93
500,00
13.000,00
4.000,00
0,02
30.000,00
1.000,00
6.000,00
479,64
90,18
330.188,77
649.453,40

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 20-12-2017»
Els presents acorden que en quden assabentats.
2.7. Acord de la Junta de Govern de dia 13-12-2017 d’aprovació de la relació de
factures número 24/2017 de crèdit reconegut (exp. 2017/012278).
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«Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 13-12-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
‘ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 24.2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 24.2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 62.983,85 € (import líquid de 62.983,85 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2017;
Per tot l’exposat. qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.’
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics».
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovar els descàrrecs 7/2017, 8/2017 i 9/2017, relatius a denúncies
corresponents
als
exercicis
2015
i
2016
(exp.
2017/005790)
(https://vimeo.com/250399837#t=4m02s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana, del Servei de Gestió Tributària, de dia 26 de juny de 2017, signada
digitalment el dia 27 de juny de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa
d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 14 de desembre de 2017, amb 4
vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: Proposta de descàrrec 7/2017, 8/2017 i 9/2017, relatiu a denúncies
corresponents a l’exercici 2015 i 2016, presentada per l’empresa col·laboradora
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS LOCALES SL.
INFORME: Vistes les propostes de descàrrec següents, referides a denúncies formulades
per la Policia Local per infracció de la normativa de trànsit durant els exercicis de 2015 i 2016
que presenta RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS LOCALES SL i les causes que les
motiven:
Proposta de
descàrrec:
7/2017

Motiu:
Les al·legacions i els recursos presentats pel
presumpte infractor han estat estimats per
l'Ajuntament.

Import:
2.330,00
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8/2017

S'ha derivat la responsabilitat en el conductor.
S'han produït errades de tramitació. L'instructor ha
apreciat deficiències i n’ha proposat l'arxiu, etc.

14.950,00

9/2017

Prescripció de l'acció per sancionar, per diverses
circumstàncies que figuren en l'expedient.

13.000,00

Vist l’informe de l’empresa col·laboradora i les propostes de descàrrec que comprenen les
relacions annexes que comencen i acaben per les persones que figuren en els llistats que
acompanyen la proposta present, el funcionari que ho subscriu, amb la prèvia la fiscalització
econòmica i financera que correspongui per part d’Intervenció, emet la següent:
PROPOSTA TÈCNICA:
a) Aprovar els descàrrecs 7/2017, 8/2017 i 9/2017 per import total de 30.280,00 euros,
referits a denúncies formulades per la Policia Local i multes aprovades, ja que, per les
circumstàncies exposades, no s’ha pogut continuar amb el procediment de recaptació.
b) Notificar l’acord que s’adopti a REGESTRIL SL.
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
BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i vuit
(8) abstencions de vot (6 PP i 2 UPCM): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora
María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la
senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor
Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO.
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/250399837#t=5m22s)
4. Proposta de resolució de les al·legacions i d'aprovació definitiva 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)
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(https://vimeo.com/250399837#t=7m03s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana dels Serveis Econòmics, de dia 18 de desembre de 2017; i, atès que la
proposta no va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva, se sotmet a votació la
ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del Reglament orgànic
municipal), la qual és aprovada per unanimitat (20 vots) dels membres presents, que diu:
«ASSUMPTE: Resolució de la reclamació presentada contra l’aprovació inicial del
pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l’exercici 2018
per part de S’Albufera de Ciutadella, SL i aprovació definitiva del pressupost general de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, de l'exercici 2018.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària celebrada dia
16 de novembre de 2017, acordà aprovar inicialment, juntament amb les seves bases
d’execució i les plantilles de personal, el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici
2018, comprensiu dels pressupostos de l’Ajuntament, del Patronat de l’Hospital Municipal, del
Patronat d’Escoles Infantils, del Consorci de Desenvolupament Esportiu i de la Fundació
Ciutadella Cultura;
Atès que en data del 18 de novembre de 2017 es publica al Butlletí Oficial de les Illes Balears
número 141 l’anunci d’exposició pública d’aquest acord plenari;
Atès que s’han presentat, dintre del termini i en la forma escaient, les al·legacions següents:
- Número de Registre d’Entrada: GE/020662/2017. Nom: S’Albufera de Ciutadella, SL;
Atès que la reclamació formulada es fonamenta en el disposat a l’article 170.2.b) del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei treguladora de les
hisendes locals, en el sentit que el pressupost aprovat no considera dotació suficient per
portar a terme el compliment d’obligacions que, segons el reclamant, són exigibles a l’entitat
local per part d’aquesta, que estan constituïdes pel contingut de la sentència 535/2016
dictada per la Sala de Contenciosa Administrativ del Tribunal Superior de les Illes Balears,
per la qual s’estima, en part, el recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil
S’Albufera de Ciutadella SL contra la resolució 3933 de 13 de setembre de 2013 del Jurat
Provincial d’Expropiació Forçosa a les Illes Balears, recaiguda a l’expedient 10/2011 de
determinació de l’estim corresponent a la finca registral 25.830 amb referència cadastral
2786501EE7228N0001AX del terme municipal de Ciutadella; i es fixa l’estim de 5.444.958,21
euros;
Atès que el reclamant gaudeix de legitimació per tal d’interposar la reclamació formulada,
havent-la presentada en temps i forma, de conformitat amb el disposat als articles 169.1 i
170.1.b) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;
Atès que el motiu al·legat pel reclamant constitueix un dels apartats pels quals poden esser
interposades reclamacions contra l’aprovació inicial del pressupost general aprovat per
l’Ajuntament de conformitat amb el disposat a l’article 170.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat per l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març;
Atès que la reclamació ha estat informada per la intervenció municipal en data del 18-1213

2017 i que, de l’informe esmentat, es dedueix que l’Ajuntament ha dotat consignació
pressupostària al pressupost de 2018 perquè dintre d’aquest exercici es pugui fer front a la
primera anualitat corresponent al pla de pagaments presentat en data del 28 de novembre de
2017 davant l’Oficina de Registre i Repartiment del TSJ de les Illes Balears (Contenciós
Administratiu) i que, en cas que aquest no sigui aprovat, l’Ajuntament acatarà i complirà la
decisió del Tribunal i analitzarà les possibilitats que ofereix la normativa pressupostària per
fer-hi front;
Atès que, de conformitat amb el disposat a l’article 169.1 del TRLRHL, abans de l’aprovació
definitiva del pressupost, s’ha de procedir a la resolució de les reclamacions formulades
contra aquest;
Per tot l’exposat, qui subscriu proposa el Ple Municipal l’adopció dels acords següents:
Primer. Desestimar la reclamació formulada contra l’aprovació inicial del pressupost General
de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l’exercici 2018 presentada per S’Albufera de
Ciutadella SL, en considerar que l’Ajuntament disposarà de consignació pressupostària
suficient per a fer front a la primera anualitat del pla de pagaments proposat al Tribunal.
Segon. Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca per a l’exercici 2018, juntament amb les seves bases d'execució i la plantilla de
personal, que comprèn els següents pressupostos:

INGRESSOS
Ajuntament

33.193.106,67 € 33.193.106,67 €

Patronat d'Escoles Infantils
Patronat de l'Hospital Municipal
Consorci per
Ciutadella

DESPESES

al

Desenvolupament

Fundació Ciutadella Cultura

Esportiu

de

995.000,00 €

995.000,00€

2.706.300,00 €

2.706.300,00 €

329.863,47 €

329.863,47 €

30.000,00 €

30.000,00 €

Tercer. Remetre al BOIB l'anunci d'aprovació definitiva per a la seva publicació.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/250399837#t=10m02s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=11m44s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/250399837#t=13m00s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/250399837#t=13m51s)
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Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=14m45s)
Acord
Es fa la votació separada dels tres punts de la proposta.
Se sotmet el primer punt de 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 sis (6) 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, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor
Juan CARRASCO DOMINGO.
Se sotmet el segon punt de la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a
favor (6 PSM MxM, 3 PSOE, 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; sis (6) 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, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan
CARRASCO DOMINGO; i dues (2) abstencions de vot (UPCM): les del senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
Se sotmet el tercer punt de 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 sis (6) 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, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor
Juan CARRASCO DOMINGO.
5. Proposta relativa al model d’educació 0-3 davant la iniciativa del Govern Balear de
crear una doble xarxa d’escoletes infantils i guarderies assistencials (exp.
2017/011846) (https://vimeo.com/250399837#t=17m09s)
Intervé la senyora alcaldessa per posar de manifest que el punt 5 i 10 seran retirats de l'ordre del
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dia, atès l'acord al qual s'ha arribat de fer una única proposta de forma conjunta amb tots els
grups que conformen el Ple de l'Ajuntament, i serà passada per urgència la nova proposta, amb
la votació prèvia de la seva inclusió a l'ordre del dia. (https://vimeo.com/250399837#t=17m09s)
6. Proposta de prorrogar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Maó, Ciutadella de Menorca, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, es Migjorn
Gran i Ferreries per a la prestació del servei integral de neteja de platges, els accessos
i l’entorn (exp. 2017/011843) (https://vimeo.com/250399837#t=18m17s)
La senyora Marquès Seguí, regidora delegada, dóna compte de la proposta del Servei de
Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Entorn, de dia 27 de novembre de 2017, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Permanent extraordinària de Territori i Entorn de dia
15 de desembre 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:
«Vista la sol·licitud presentada pel CONSELL INSULAR DE MENORCA, enregistrada en
aquest ajuntament el dia 21-11-2017 i amb registre d’entrada número 020099, que demana
aprovació de la pròrroga del Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments
de Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, es Migjorn Gran i Ferreries, per a la
prestació del servei integral de platges, els accessos i l’entorn, per un període de 2 anys més,
fins al 31 de desembre de 2019;
Atès que en data del 22 de desembre de 2010 es va signar el Conveni entre el Consell
Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Ciutadella, de Sant Lluís, d’Alaior, des
Mercadal, des Migjorn i de Ferreries per a la prestació del servei integral de neteja de
platges, els accessos i l’entorn 2010-2018;
Atès que la clàusula 9, Vigència del Conveni, diu: «El conveni es formalitza inicialment per un
període de vuit anys, i tindrà efectes des de l’1 de gener de 2010 fins a l’1 de gener de 2018,
un cop signat per totes les parts; sens perjudici de l’anterior, aquest es podrà prorrogar per
acord exprés de les parts adoptat amb caràcter previ a la seva finalització per períodes
bianuals»;
Atès que el Consell Insular de Menorca ha demanat expressament a tots els ajuntaments
l’aprovació de la pròrroga del conveni per als pròxims dos anys (2018 i 2019) per tal de poder
prorrogar l’actual contracte amb l’empresa adjudicatària del servei de neteja de platges;
Atès que la pròrroga no modifica el text del conveni ni els annexos tècnics, enumerats com I.
Unitats d’Actuació, II. Directrius de neteja i III. Reglament del servei insular de neteja de
platges, els seus accessos i l’entorn que ja vàren ser aprovats pel plenari municipal a finals
de l’any 2009;
Atès l’informe tècnic de data del 27 de novembre de 2017;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Prorrogar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó,
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Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, es Migjorn Gran i Ferreries, per a la prestació del
servei integral de neteja de platges, els accessos i l’entorn, per un període de 2 anys més,
fins al 31 de desembre de 2019.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca i a la resta d’ajuntaments
signants.
No obstant, el Plenari Municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/250399837#t=20m29s)
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 sis
(6) abstencions de vot (PP): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO.
7. Proposta d’aprovar inicialment el Projecte de la xarxa de clavegueram de la
urbanització de Cala Morell (exp. 2017/006907) (https://vimeo.com/250399837#t=21m18s)
L’alcaldessa dóna compte de la proposta de l’Àrea de Territori i Entorn del Servei d’Aigües,
de dia 12 de desembre de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa
Permanent extraordinària de Territori i Entorn de dia 15 de desembre 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 UPCM (1), que diu:
«ASSUMPTE: APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE XARXA DE CLAVEGUERAM
DE LA URBANITZACIÓ CALA MORELL, REDACTAT PELS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS
En data del 20 d’agost de 2016 es va publicar al BOIB la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, la qual, en la disposició final cinquena, modifica la
disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març d’ordenació i ús del sòl relativa a
la implementació de la xarxa de sanejament.
En data del 16 de març de 2017 el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca va aprovar
la Proposta de compromís de dotació de clavegueram a la urbanització de Cala Morell,
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segons el previst a la Disposició transitòria 4a de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl (exp.
2017/001730);
En data del novembre de 2017, l'enginyer municipal Joan Moll i l'enginyer tècnic municipal
Toni Pons van redactar el projecte corresponent per a dotar de xarxa de clavegueram la
urbanització de Cala Morell.
Vist l'informe jurídic favorable emès per la secretària Caterina Barceló Martí, de data 12 de
desembre de 2017;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. APROVAR INICIALMENT el projecte Xarxa de clavegueram de la urbanització de
Cala Morell, redactat pels serveis tècnics municipals, en la versió definitiva signada dia 3011-2017, després de correccions fetes arran de l'informe de supervisió, el qual preveu un
pressupost d'execució per contracte de 3.504.724,68 € i un pressupost per a coneixement de
l'administració de 3.533.964,74 €.
Segon. SOTMETRE l'expedient i el projecte de Xarxa de clavegueram urbanització de Cala
Morell a informació pública durant quinze dies a comptar des de la publicació del
corresponent anunci en el BOIB, així com anunciar aquest tràmit a la seu electrònica de
l'Ajuntament, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les
al·legacions que considerin adients.
Tercer. CONDICIONAR l'aprovació definitiva del projecte Xarxa de clavegueram urbanització
de Cala Morell a l'obtenció de la declaració d'interès general emesa pel Consell Insular de
Menorca, i a l'adaptació del seu contingut als condicionants que s'estableixin en aquesta i en
els informes preceptius a què s'ha fet referència.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/250399837#t=23m16s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=24m04s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/250399837#t=25m22s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=26m04s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
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8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la duplicitat de l’ecotaxa (exp.
2017/011031) (https://vimeo.com/250399837#t=28m24s)
La senyora Pericás Negrete, regidora, dóna compte de 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). La regidora que dóna compte de
la moció fa una esmena de viva veu en el punt d'acord, que queda de la següent manera
següent: «Que l'Ajuntament de Ciutadella insti el Govern Balear a retrocedir la duplicitat de
l’import de l’impost turístic aprovat en els pressuposts del 2018». La moció esmenada 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 retrocedir la duplicitat de l’import
de l’impost turístic aprovat en els pressuposts del 2018»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/250399837#t=21m18s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/250399837#t=38m14s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=44m21s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/250399837#t=50m20s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/250399837#t=58m15s)
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Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=1h08m28s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/250399837#t=1h14m04s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP
i 2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i 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.
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a proposar dedicar una sala de Can
Saura Miret a l’artista Pepe Torrent Vivó (exp. 2017/012052)
La senyora Pons Fullana, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP) de dia 29 de novembre de 2017, amb registre d’entrada 020622 de dia 29 de novembre
de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió
extraordinària de dia 15 de desembre de 2017, amb els vots a favor del PP (2) i d’UPCM (1); i
amb les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1), i esmenada en el sentit de
consensuar el redactat del primer punt, que diu:
«La inesperada mort, el passat 26 d'octubre, a Paracas (Lima) de l’artista pintor Pepe Torrent
Vivó, als 42 anys d'edat, va provocar una gran consternació i un impacte a tot Ciutadella, que
ha sentit i lamentat molt aquest dolorós fet, tant per la seva joventut com també per ser molt
conegut i apreciat per la seva trajectòria artística i la seva activa participació i implicació en
nombroses iniciatives culturals.
Pepe Torrent Vivó, que va néixer a Ciutadella el 9 de gener de 1975, és fill de Carlos Torrent
Campins, que va ser fundador de la Junta Municipal de Sant Joan i exerceix com a
col·laborador del diari Menorca, i la pintora Carmen Vivó; i nét del recordat i prestigiós pintor
José Roberto Torrent Prats (1904-1990).
La seva activitat era la creació plàstica, tota vegada que es dedicava a la pintura des dels 30
anys, després d'una etapa de formació en la qual va cursar estudis artístics a Maó i
Barcelona.
El 2008 va quedar finalista en el concurs de cartells del Festival de Jazz de Menorca i el 2010
va guanyar aquest certamen.
En aquella ocasió va manifestar: "En aquest cartell he expressat el silenci que per a jo
significa el jazz".
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En dues ocasions Pepe Torrent Vivó va ser l'autor de les carotes de les nostres estimades
festes de Sant Joan, durant el bienni que van presidir els seus cosins Simón de Olivar Vivó i
Luis de Olivar O'Neill en representació de la casa de Can Olivar de davant l'Església.
El 2010 va guanyar, ex aequo, juntament amb Josep Bagur Gomila, fotògraf del diari
Menorca, el concurs convocat per l’Ajuntament de Ciutadella per al cartell de les festes de
Sant Joan amb una imatge nova que combinà pintura i fotografia. Aquell cartell va ser descrit
per Pepe Torrent Vivó com «La força del poble, que fa gran aquestes festes; simbolitza tots
els moments festius i de celebració, les emocions que s'ajunten, que el poble de Ciutadella
viu amb intensitat".
Juntament amb els seus germans Alfonso i Víctor organitzava i coordinava el Concurs de
Sons de Fabiol, que se celebrava al bar Es Fabiol de la plaça des Pins uns dies abans de les
festes de Sant Joan, i que enguany arribà a la cinquena edició.
Pepe Torrent Vivó va donar a conèixer la seva obra plàstica en exposicions individuals i
col·lectives. Juntament amb la seva mare, Carmen Vivó Saura, preparava noves activitats,
que ara la seva inesperada i molt sentida mort impedirà que es puguin dur a terme.
Per tots aquests motius, i per tenir present en la memòria popular de Ciutadella el record i
l'afecte per la trajectòria artística de Pepe Torrent Vivó i el seu compromís amb la ciutat, el
Grup Municipal del Partit Popular presenta aquestes
PROPOSTES D'ACORD:
PRIMERA. Dedicar a Pepe Torrent Vivó una sala de Can Saura Miret, que formarà part dels
equipaments municipals de Ciutadella, amb la col·locació d'una placa que recordi el seu nom,
la trajectòria artística i el compromís amb Ciutadella.
SEGONA. Organitzar un acte senzill, amb l'assistència de la família Torrent Vivó, per a la
col·locació d'aquesta placa en record i homenatge a l'artista pintor Pepe Torrent Vivó.
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/250399837#t=1h26m03s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=1h33m44s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/250399837#t=1h36m32s)
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/250399837#t=1h37m08s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/250399837#t=1h38m10s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/250399837#t=1h46m18s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/250399837#t=1h50m23s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/250399837#t=1h50m52s)
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Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=1h52m22s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/250399837#t=1h52m40s)
Els punts d’acord que es passen per a votar-los, un cop introduïdes les esmenes per
consensuar el redactat del primer punt per part de tots els grups polítics, són els següents:
PRIMERA: Posar el nom de Pepe Torrent Vivó a una sala o a un espai de Can Saura
Miret, amb la col·locació d’una placa que recordi el seu nom, la trajectòria artística i el
seu compromís amb Ciutadella.
SEGONA: Organitzar un acte senzill, amb l'assistència de la família Torrent Vivó, per a
la col·locació d'aquesta placa en record i homenatge a l'artista pintor Pepe Torrent
Vivó.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor
dels membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les guarderies assistencials
(exp. 2017/012399) (https://vimeo.com/250399837#t=1h53m23s)
Intervé la senyora alcaldessa per posar de manifest que el punt 10 serà retirat de l'ordre del dia,
atès l'acord al qual s'ha arribat de fer una única proposta de forma conjunta amb tots els grups
que conformen el Ple de l'Ajuntament, i serà passada per urgència la nova proposta, amb la
votació prèvia de la seva inclusió a l'ordre del dia; tal com s'ha fet explícit en el punt 5 è
(https://vimeo.com/250399837#t=1h53m23s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a corregir i millorar el compliment dels
indicadors de transparència de l’Ajuntament de Ciutadella (exp. 2017/012357)
(https://vimeo.com/250399837#t=1h53m33s)
La senyora Pons Fullana, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular de
dia 11 de desembre de 2017, amb registre d’entrada 021363, de dia 11 de desembre de
2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió
extraordinària de dia 14 de desembre de 2017, amb 2 vots a favor (PP) i 5 reserves de vot
(PSM, PSOE, GxC i UPCM), que diu:
«La primera plataforma global de la societat civil per a mesurar i valorar la transparència, la
gestió de governs i els comptes a les institucions públiques, Dyntra, suspèn l'Ajuntament de
Ciutadella, amb la conclusió que només compleix 73 des 152 indicadors avaluats i obté, per
tant, una qualificació del 48,03 per cent.
Tot i les correccions i les mesures introduïdes respecte a l'anterior valoració, difosa el passat
mes de novembre, on va obtenir una qualificació del 26,8 per cent, l'Ajuntament de Ciutadella
segueix presentant avui uns indicadors molt millorables. Encara que disposa d'una regidoria
encarregada específicament de gestionar la transparència, juntament amb atenció ciutadana,
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comunicació i protocol, noves tecnologies i informàtica.
Per exemple, incompleix la informació sobre l'organització i el patrimoni municipal, amb una
puntuació de l’11,11 per cent; la planificació i l’organització de l'Ajuntament, on només aporta
tres dels vuit indicadors; i la informació i l’atenció al ciutadà, amb un 45,45 per cent.
Però on es detecten les principals mancances en matèria de transparència i en la informació
als ciutadans sobre la gestió de l'equip de govern, format per PSM, PSOE i Gent per
Ciutadella, és en contractacions de serveis, amb només un 7,69 per cent, i un incompliment
absolut en procediments de contractació de serveis, i relacions i operacions amb proveïdors i
contractistes.
I sobretot a l'apartat d'urbanisme i obres públiques, on només arriba a complir un 16,67 per
cent, amb la qualificació de zero per a les decisions sobre requalificacions i adjudicacions
urbanístiques; anuncis i licitacions d'obres públiques; informació sobre ofertes i resolucions;
seguiment i control de l'execució d'obres; i indicadors sobre urbanisme i obres públiques.
PROPOSTES D'ACORD:
PRIMERA. Constatar l'incompliment de nombrosos indicadors sobre la transparència, la
gestió del govern municipal i la informació sobre les decisions i les mesures de l'Ajuntament
de Ciutadella a la qual han de tenir accés els ciutadans.
SEGONA. Instar la Regidoria de Transparència a corregir i millorar totes aquestes
mancances i deficiències en un termini de tres mesos per oferir totes les dades i la
documentació a la qual tenen dret per a garantir els principis democràtics de participació,
informació i transparència que han de regir la gestió de l’Ajuntament de Ciutadella.
TERCER. Instar l’equip de govern municipal a fer autocrítica de tots aquests incompliments,
posar en marxa i aplicar mecanismes interns per a evitar que es tornin a repetir.»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/250399837#t=1h59m55s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=2h06m48s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/250399837#t=2h11m48s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/250399837#t=2h16m18s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=2h22m00s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/250399837#t=2h26m10s)
Acord
Es fa la votació separada dels tres punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor
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(6 PP i 2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO,
el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i 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.
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per sis (6) vots a favor
(PP): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; 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; i dues (2) abstencions de vot (UPCM): les del senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
Se sotmet el tercer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per sis (6) vots a favor
(PP): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; 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; i dues (2) abstencions de vot (UPCM): les del senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
12. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació a l’article 19.1 de l’Annex de Policia i sobre l’atorgament acumulatiu de
gratificacions
per
conceptes
similars
(exp.
2017/0012538).
(https://vimeo.com/250399837#t=2h30m01s)
El senyor Triay Lluch, portaveu del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), dóna compte de la moció del seu grup amb registre d’entrada 021688 de dia 14 de
desembre de 2017; que, traduïda del castellà al català, diu:
L'11-12-2017 es difonia la notícia: "La Sindicatura de Comptes analitzarà la legalitat dels
complements que cobren els funcionaris", ja que "té constància que una bona part no es
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recull en cap llei…; es tracta de revisar tots els conceptes retributius complementaris per a
determinar el «suport legal o normatiu» de cada un dels conceptes".
Però, independentment del que pugui fer en un futur la Sindicatura de Comptes, s'observa
una acumulació de gratificacions i complements retributius per la participació i la direcció de
les festes de Sant Joan que perceben l'inspector i els subinspectors de la Policia Local, que
han importat, a part del salari mensual de juny, 4.450,09 euros en el cas de l'inspector i
5.070,63 euros, 5.197,85 euros i 5.380,31 euros en el cas de cada un dels tres subinspectors
pels conceptes de 'gratificació de serveis extraordinaris, complement per la direcció del Pla
de les festes, els serveis realitzats en caps de setmana o els dies festius i la gratificació
especial per Sant Joan.
Per acord de la Junta de Govern del 14-06-2017, "per mor de l'activació del Pla director" de
les festes de Sant Joan, «el qual inclou el Pla d'autoprotecció dels Jocs des Pla i el Pla
d’autoprotecció del Caragol des Born, es considera pertinent l’assignació d'un complement
retributiu puntual per a la realització dels serveis extraordinaris relacionats amb l'activació del
Pla director 2017 per als dies de les festes..., que es va fixar en 2.100 euros per a l'inspector
de Policia, per les seves funcions com a director del Pla de les festes i 1.700 per a cada un
dels subinspectors de Policia per les seves funcions com a caps d'intervenció».
Exceptuant les gratificacions per serveis extraordinaris que es corresponen amb les hores
extres, dubtam que sigui ajustada a dret l'acumulació de gratificacions o complements per
conceptes que se sobreposen, com són els que es remuneren per la direcció i la intervenció
en el Pla de les festes de Sant Joan els dies 23 i 24, per serveis realitzats en festiu els dies
23 i 24 i la “gratificació especial per Sant Joan" per haver “treballat els dies 23 i 24 de juny".
De manera que, sense comptar gratificacions per serveis extraordinaris, a més de sengles
complements de 2.100 euros en el cas de l'inspector per exercir funcions de "direcció" i 1.700
euros en el cas de cada un dels subinspectors per exercir funcions d’«intervenció» del "Pla
director pels dies de les festes" de Sant Joan, l'inspector i els subinspectors acumulen, cada
un, una altra "gratificació especial" de 177,98 euros per treballar els dies 23 i 24 de juny, i
també han percebut tots ells un altre complement de 44,62 per treballar en festiu el dia 23 (o
49,57 euros si han treballat en el torn de nit de la vigília de Sant Joan), i reben, cada un,
altres 44,62 euros per treballar en festiu el dia 24 (o 49,57 euros si han treballat en torn de
nit).
Encara que sembla prou negligent per part de l'equip de govern atorgar nous complements o
gratificacions de 2.100 i 1.700 euros per la supervisió, direcció i intervenció en un pla que es
desenvolupa els dies 23 i 24 de juny, sense que aquestes quantitats comprenguin altres
gratificacions de 177,98 euros per treballar per Sant Joan o 44,62 o 49,57 euros addicionals
per treballar el 23 de juny i de les mateixes quantitats per treballar el 24 de juny, aquesta
acumulació de gratificacions per conceptes que se superposen en alguns casos en el curt
espai temporal dels dies 23 i 24 de juny podria resultar, i probablement sigui, il·legal.
D'altra banda i a pesar que l'article 19.1 de l'Annex de Policia estableix: "La jornada diària
màxima permesa serà de 8 hores, ampliable a 12 hores", s'observa que a un subinspector se
li han retribuït 13 hores extres el dia 24 de juny, i a un altre 14 hores extres el 23 de juny i 13
el dia 24 de juny. De manera que, amb açò, s’ha infringit l'article 19.1 que regula la jornada
màxima permesa.
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Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
1r Instar l'equip de govern que, d'ara en endavant, no s'infringeixi l'article 19.1 de l'Annex de
Policia.
2n Instar l'equip de govern a assegurar-se que s'ajusta a la legalitat vigent d'ara en endavant,
quant a l'atorgament acumulatiu de gratificacions per conceptes semblants en casos com els
de les concedides a l'inspector i als subinspectors de la Policia Local, per la direcció i la
intervenció en el Pla de les festes de Sant Joan els dies 23 i 24 de juny, per serveis realitzats
en festiu els dies 23 i 24 de juny i la "gratificació especial per Sant Joan" per haver-hi
"treballat els dies 23 i 24 de juny".
Intervencions
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/250399837#t=2h35m05s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/250399837#t=2h38m00s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=2h40m05s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/250399837#t=2h44m31s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=2h48m46s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
13. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d’instar l’equip de govern a quantificar exactament i reclamar per escrit al Consorci de
Residus i Energia de Menorca i al Consell Insular del qual depèn els sobrecostos
assumits per l’Ajuntament des del 18-07-2016 amb relació als SANDACH
(subproductes animals no destinats al consum humà), (exp. 2017/0012566).
(https://vimeo.com/250399837#t=2h52m38s)
El senyor Triay Lluch, portaveu del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), dóna compte de la moció del seu grup amb registre d’entrada 021689 de dia 14 de
desembre de 2017; que, traduïda del castellà al català, diu:
Els contribuents de Ciutadella estan pagant, a través de l'Ajuntament, uns sobrecostos
absurds en l'eliminació de SANDACH des del 18-07-2016, amb uns sobrecostos aproximats,
des de llavors, del voltant de 500.000 euros.
Els costos d'eliminació de SANDACH van passar de costar als ajuntaments de Ciutadella i
Maó 36,94 euros més IVA per cada tona, fins al 17-07-2016, a costar 821,57 euros més IVA
la tona a partir del 18-07-2016.
A la premsa de Mallorca s'anunciava fa ja més de quatre anys que la tarifa que es
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repercutiria per la incineració d'aquest tipus de residus era de 39,45 euros/tona. Mentre a
Menorca actualment esteim parlant de, ni més ni manco, 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, editat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, s’hi llegeix textualment: "Els costos d'eliminació de SANDACH repercutits per les
empreses d'incineració o els abocadors varien entre preus de 34 euros per tona de residu a
59 euros per tona".
Per acord ferm del Ple, adoptat a proposta d'UPCM el 15-09-2016, aprovat per unanimitat, es
va acordar, amb relació a l'eliminació de SANDACH:
«Instar el Consell Insular de Menorca i el Consorci de Residus i Energia de Menorca a
assumir subsidiàriament els sobrecostos facturats per l'empresa concessionària de
l'explotació del Centre de Tractament de Residus de Milà...».
Per Acord ferm del Ple, adoptat a proposta d'UPCM el 21-09-2017, es va acordar:
"Instar l'equip de govern a fer tot el que estigui en les seves mans per reduir els costos
d'eliminació de SANDACH de l'Escorxador Municipal”.
En el Ple del 16-11-2017 es va aprovar, per unanimitat, el següent punt d'una altra moció
d'UPCM, que, textualment, diu:
2n "Instar la regidora delegada de l'Escorxador Municipal de Ciutadella i l'equip de
govern a complir l'acord ferm del Ple de 15-09-2016 en el sentit d'exigir al Consell i al
Consorci "assumir els sobrecostos facturats per l'empresa concessionària de
l'explotació del Centre de Tractament de Residus de Milà, tant els “passats", com els
presents i futurs ocasionats per la negligència del Consorci en mantenir un forn
incinerador absolutament inadequat per a l'eliminació de SANDACH." (Sense que
importàs per a res pel que fa a aquest punt la presència de la paraula "negligència" en el
text.)
No obstant açò i a pesar que no van tenir el menor inconvenient a votar a favor del punt 2n
de la moció d'UPCM reproduït en el paràgraf anterior, on es menciona la paraula negligència,
en una exhibició d'incoherència, i s’excusa el seu vot contrari amb el bast pretext de la
presència de la paraula negligència en el punt 3r de la mateixa moció, l'equip de govern va
votar en contra del següent punt inclòs en la moció esmentada en la sessió plenària del 1611-2017, que, per tant, no va prosperar:
3r "Instar l'equip de govern a quantificar exactament i a reclamar per escrit al Consorci de
Residus i Energia 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".
El substantiu negligència que figurava en el text del punt de la moció al qual l'equip de govern
va votar en contra no era més que la conclusió lògica que es desprenia de les afirmacions de
la mateixa regidora delegada de l'Escorxador Municipal en la seva intervenció en el Ple del
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
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Consell Insular a instal·lar en 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" que es van aprovar per
unanimitat, amb el reconeixement de la regidora delegada de l'Escorxador Municipal, en el
transcurs de la seva intervenció en aquell Ple:
-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 abocar en 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”.
-Que l'Ajuntament suporta sobrecostos derivats de la mala gestió en l’eliminació de
residus (competència del Consorci i del Consell), ja que Menorca no té una planta per a
l'eliminació de SANDACH en les degudes condicions.
-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 el que va informar la regidora
mateixa.
-Que el forn instal·lat a Milà, textualment, “no era l'adequat" per a l'eliminació de
SANDACH, i la regidora va qualificar de "tan alts per funcionar" els seus "requisits de
combustible”.
-Que (tal com des d'UPCM denunciam des de l'estiu del 2016) els astronòmics costos
d'incineració de SANDACH a Menorca es deuen a la falta d'unes instal·lacions adequades i
suficients en la planta de Milà, dependent del Consell, cosa que concreta la regidora
textualment amb aquestes paraules: "La tarifa desproporcionada d'incineració de Milà té
el seu 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.
Així que era de la pròpia intervenció de la regidora delegada de l'Escorxador Municipal
davant del Ple de setembre que es deduïa que els sobrecostos en l'eliminació de SANDACH
que es repercuteixen a l'Ajuntament de Ciutadella tenen com a causa i origen, d'una banda,
que "Milà a dia d'avui no disposa d'una cel·la o zona específica per soterrar aquests residus"
i, d’una altra, en 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 Residus i Energia 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, damunt, obligui l'Ajuntament a assumir els sobrecostos ocasionats per la pròpia
negligència del Consorci.
No obstant açò, a part de l'únic pretext mencionat per part de la regidora delegada de
l'Escorxador Municipal amb el qual s’escudava en la presència de la paraula negligència en
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el punt de la moció d'UPCM per a emetre un vot contrari a aquesta, i es negava amb açò a
quantificar i reclamar per escrit els sobrecostos que suporten tots els contribuents de
Ciutadella per l'eliminació de SANDACH, va quedar en evidència en el Ple ordinari de
novembre una certa complaença del regidor cap a aquesta situació, plasmada -entre d’altresen aquestes paraules pronunciades per ella mateixa en el Ple del mes passat: "L’Escorxador
de Ciutadella tampoc està en condicions d'exigir gaire coses". Quan resulta que els
contribuents de Ciutadella estan en perfectes condicions d'exigir pagar els serveis que es
presten en la planta de Milà a uns preus normals de mercat, assumibles i proporcionats.
I com que no volem deixar a l'equip de govern la pèssima excusa de recórrer a la paraula
negligència per incomplir el seu deure de defensar el dret del poble de Ciutadella de pagar
uns preus raonables, assumibles i proporcionats en comptes dels preus abusius i absurds
que s'estan repercutint des de Milà, i és una obvietat que cap sobrecost es recuperarà d'una
altra administració ni organisme dependent d’aquesta, si els sobrecostos esmentats no es
quantifiquen i se’n sol·licita la devolució per escrit, el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple
la moció següent:
"Instar l'equip de govern a quantificar exactament i reclamar per escrit al Consorci de Residus
i Energia de Menorca i al Consell Insular, del qual depèn, els sobrecostos assumits per
l'Ajuntament des del 18-07-2016, a causa de la inexistència de cel·les específiques per a
soterrar SANDACH i d'unes instal·lacions d'incineració adequades capaces de prestar el
servei a uns preus assumibles i no desproporcionats en la planta de Milà”.
Intervencions
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/250399837#t=3h02m42s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/250399837#t=3h04m35s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=3h09m23s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/250399837#t=3h12m50s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=3h14m01s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
Punt d’urgència. Proposta conjunta de l’Ajuntament de Ciutadella, davant la iniciativa
del Govern Balear de crear una doble xarxa d’escoletes infantils i guarderies
assistencials. El model d’escoleta 0-3 que els nostres infants mereixen.
(https://vimeo.com/250399837#t=3h16m14s)
La senyora Benejam Bagur, regidora, dóna compte de la proposta de tots els grups
representats a l’Ajuntament, signada pels portaveus dels cinc grups polítics (PSM, PSOE, PP,
GxC i UPCM); per unanimitat, se n'acorda la inclusió a l'ordre del dia per raó d'urgència, i
diu:
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«Atès que el passat 8 de setembre del 2017 el Diario de Mallorca va publicar la notícia
següent: "El Govern regulará las condiciones de las guarderías y les hará inspecciones.
Asuntos Sociales argumenta que ahora «puede abrirse una «escoleta» en un garaje si se
quiere". Aquesta notícia, que podia generar esperança just es va tenir prou informació de
com es pensava fer, va ser causa d’un profund malestar dins el sector relacionat amb
l'educació infantil a Balears, i molt especialment a Menorca (professionals de les escoletes,
professionals del suport educatiu, de Serveis Socials, dels ajuntaments i del Consell), perquè
aquest decret pretén autoritzar guarderies assistencials i, per tant, generarà una doble xarxa:
una d'escoletes i una altra de guarderies assistencials per a infants socialment vulnerables;
Atès que, a dia d'avui, el Govern de les Illes Balears no ha realitzat cap consulta sobre
aquest decret, ni formal ni informal, ni amb el Consell Insular de Menorca ni amb cap
ajuntament de l'illa;
Atès que Menorca, per la seva trajectòria, de fa més de 30 anys, és avui un model
d'excel·lència educativa i social en el cicle de 0-3 anys, i que aquest model s'ha aconseguit
amb la participació de tots els sectors implicats, i amb un consens creixent, reconegut dins i
fora de Menorca;
Des de fa anys, i amb molt d'èxit a Menorca, aquest model serveix de referent per a la resta
d'illes d'aquesta comunitat autònoma i, fins i tot, per a la resta de l'Estat; les conegudes
guarderies van anar adaptant-se amb molt d'esforç i sacrifici al Decret 60/2008, modificat pel
Decret 78/2008, que regula els requisits mínims que han de complir les escoles infantils de 03, de tal manera que actualment tenim a Menorca 22 escoles infantils amb un sistema
d'excel·lència pedagògica i social, on els més petits, sense exclusió social, participen
d'aquesta qualitat educativa;
Segons la legislació que regula les competències d'Educació, correspon a l'administració
educativa determinar els continguts educatius de 1r cicle, regular els requisits que han de
complir els centres, les ràtios i les instal·lacions;
Vista la STC 214/2012 i el que s’hi cita amb relació a la STC 184/2012, del 17 d'octubre,
l'educació preescolar forma part, indiscutiblement, del sistema educatiu, tal com disposa
l’article 7 de la Llei orgànica d'educació en els apartats 1 i 2, en virtut de l'article 10 de la llei
citada;
Així mateix, en els articles 12,13 i 14 de la LOE es disposa que l'educació infantil atén infants
de fins a 6 anys, que el seu caràcter és voluntari i la seva finalitat és contribuir al
desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants; cal destacar que, de la
mateixa manera que l’article 14.1.2 menciona el caràcter del primer cicle com a educatiu i
que haurà de ser recollit en una proposta pedagògica dels centres;
Atès que la STSJ SAL 290/2010 cita a l’apartat 2 els antecedents de fet, que l'article 27 de la
Constitució consagra l'educació com un dret fonamental de caràcter universal i que, per
aquest motiu i conformement a l'article 81 de la Constitució, és una llei orgànica, la Llei
orgànica 2/2006, la que regula aquest dret fonamental; i a l’article 3r, dels ensenyaments, cita
que, com a sistema educatiu, s'ofereix el de l'educació infantil, entre d'altres;
Vist l’article 33.1 de la Llei 17/2006 de l’atenció i dels drets fonamentals de la infància i
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l'adolescència a les Illes Balears: "Todas las personas menores de edad tienen derecho a la
educación y a recibir una formación integral que garantice el pleno desarrollo de sus
capacidades y su identidad personal desde que nacen, en el seno de la familia y con la
colaboración de la administración pública de las Illes Balears"; i continua així: "Las personas
menores de edad que se hallen en situación de especial riesgo socioeducativo recibirán la
atención educativa especial preferente y tienen derecho a la asistencia y a la formación
necesarias que le permitan un apropiado desarrollo y su realización personal";
Atès que a Menorca es treballa amb gran èxit en un model integrat i coherent d'atenció
educativa i de guarda de la primera infància:
· Es tracta d'una xarxa integrada, amb el predomini i el lideratge de l'oferta pública
municipal, i amb el suport del Consell Insular de Menorca.
· Ha aconseguit un alt nivell d'escolarització, especialment a P2, molt per damunt de
Balears, signe inequívoc de la gran acceptació del model per part de la població i de
la cercada equitat, que permet, basant-se en bonificacions, l'escolarització dels
infants de famílies sense prou recursos econòmics.
· Comptam també amb el suport de la Conselleria d'Educació (Equip d'Atenció
Primerenca, EAP), complementat amb el SAEI, que garanteixen un diagnòstic
primerenc dels infants amb necessitats educatives especials i d'atenció immediata,
directa i personalitzada, per acompanyar l'infant i els pares en el procés de
creixement d'aquest.
Ni un sol infant de 0-3 anys a Menorca, sigui quina sigui la seva realitat o discapacitat
física o psíquica, no queda exclòs de la xarxa d'escoletes.
· Aquests equips donen suport també a infants i famílies que no volen escolaritzar els
infants en aquestes etapes, amb programes específics adreçats a aquestes famílies i
als seus infants (espais familiars, taller de massatges, patis oberts, un dia d'escoleta,
etc.);
Atès que tant el Consell com els ajuntaments i els pares fan grans esforços econòmics per
garantir la qualitat de l'educació dels infants des que neixen, i fan una forta aposta per
l'equitat, amb l’oferta de bonificacions a les famílies que ho requereixen;
Atès que totes les administracions i la societat civil menorquina esteim convençuts de la
necessitat que les escoletes han de ser per a tots, sense cap exclusió per raons
econòmiques, i que ens sentiríem avergonyits que uns infants fossin atesos de forma
assistencial i uns altres fossin atesos amb tot allò que puguin necessitar per créixer, que no
es tracta només del fet d’anar net i menjat;
Atès que la funció assistencial queda superada amb la tasca de les escoletes, i que donar
cobertura legal a d'aquestes guarderies és fer passes enrere en l'objectiu d'aconseguir una
escola 0-3 gratuïta;
Atès que, pel que coneixem, no ens consta que la normativa de guarderies assistencials que
es promou prevegi cap tipus d'inversió per a l'adequació de centres i espais, ni ve
acompanyada d'estudis previs per conèixer el punt de partida;
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Atès que l'Observatori de la Infància i la Família de Menorca ens transmet que, tot i que la
sentència del TSJB distingeixi entre centres infantils educatius i centres assistencials, no
obliga a la creació de dues xarxes diferenciades; en tot cas, l'actual decret que regula els
requisits mínims de les escoletes s'hauria de canviar per fer explícit que també cobreixen la
vessant assistencial;
Atès que per a Menorca l'aplicació d'aquest decret ens faria retrocedir dècades de feina feta;
Atès que cuidar els infants de 0-3 amb serveis integrals, alhora educatius i assistencials, és
una mesura bàsica de prevenció social i comunitària;
Atès que la despesa econòmica i de recursos en edats posteriors, per compensar dèficits
d'aprenentatge en la primer Infància, resulta més cara i ineficient;
Atès que l'ONG Save the Children diu que les societats han de començar a limitar les
diferències que afecten els fillets i les filletes fins que la societat sigui, en conjunt, més justa i
equitativa (l'educació de 0-3 és l'etapa educativa amb major poder igualador); UNICEF ja ens
ho diu des de fa temps i els informes de FOESSA, Càrites, Creu Roja o l'OCDE sostenen
amb fermesa que l'educació de qualitat des de la primera infància és una mesura d'inclusió
social eficient i preventiva:
Atès que el Govern mateix, que ara vol crear aquesta doble xarxa, des de la seva Conselleria
d'Educació forma professionals de l'educació Infantil en la qual els experts avalen la
importància clau que té l'educació de 0-3 per al desenvolupament estructural de la persona; i
açò és bo per a tots els infants i s'ha d'aplicar sense cap discriminació;
PROPOSAM:
1. Rebutjar el model que planteja el Govern Balear de guarderies assistencials dependents
de la Conselleria de Serveis Socials.
2. Expressar el suport absolut al model d'educació 0-3 de Menorca, que fomenta un model
educatiu i social en el cicle de 0-3.
3. Reconèixer públicament l'esforç de totes les persones i administracions que al llarg
d'aquests anys han apostat per l'educació a 0-3.
4. Demanar a la Conselleria de Serveis Socials que retiri l'actual projecte de decret per a les
guarderies assistencials, atès que l'educació en l'etapa de 0 a 3 anys s'ha de consolidar des
d'un enfocament educatiu, pedagògic i ha de caminar cap a l'excel·lència educativa i social.
5. Instar que s'encomani a professionals de reconeguda capacitat l'estudi en profunditat de
les diferents dimensions de la problemàtica de les guarderies assistencials i que es facin
propostes alternatives, amb la valoració de les aportacions i/o les demandes dels
professionals de Menorca.
6. Demanar a la Conselleria d'Educació del Govern Balear que, en demostració de la
importància de l'educació en l’etapa de 0-3, aporti solucions a les necessitats educatives dels
infants més petits i, especialment, dels més vulnerables.
7. Demanar al Govern Balear que incrementi la dotació econòmica i de recursos humans
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necessaris per a la xarxa d'escoles infantils, per a la consecució dels objectius així regulats a
la corresponent legislació educativa, i amb l'objectiu final de convertir l'educació infantil en
una oferta universal i gratuïta.
8. Demanar al Govern Balear que inclogui l'etapa de 0-3 com a receptor de beques de
menjador.
9. Demanar al Govern d’Espanya que impulsi un nou pla d'impuls de l'educació infantil, amb
finançament per a la creació de noves places escolars de primera etapa, i amb l'objectiu final
de convertir l'educació infantil en una oferta universal i gratuïta, com ho és ja ara a partir dels
3 anys.
10.Traslladar aquests acords de Ple a la presidenta del Govern de les Illes Balears i al
Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/250399837#t=3h25m56s)
Intervé la senyora Mercadal Marquès (https://vimeo.com/250399837#t=3h23m35s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/250399837#t=3h28m33s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor
dels membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
14. Precs i preguntes (https://vimeo.com/250399837#t=3h31m40s)
Es passa, en primer terme, a respondre els precs que havien quedat pendents del Ple
anterior. Així mateix, es posa de manifest que del següent prec, amb RE 019714, solament
es procedeix a respondre al Ple el punt número 4, atès que la resta de punts van ser
resposts per escrit.
1.1 Prec del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 019714, de 15 de novembre de 2017, que, traduït del castellà al català,
diu: (https://vimeo.com/250399837#t=3h31m50s)
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".
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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
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
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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
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.
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/250399837#t=3h32m28s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=3h32m52s)
1.2 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:
(https://vimeo.com/250399837#t=3h33m20s)
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE
L’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.
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/250399837#t=3h33m31s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/250399837#t=3h34m40s)

35

1.3 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: (https://vimeo.com/250399837#t=3h35m40s)
«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.
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/250399837#t=3h36m20s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/250399837#t=3h39m41s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/250399837#t=3h41m20s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=3h43m11s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/250399837#t=3h42m42s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/250399837#t=3h43m53s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/250399837#t=3h44m53s)
1.4 Prec del Grup Municipal Popular de dia 14 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada
019563
de
dia
14
de
novembre
de
2017,
que
diu:
(https://vimeo.com/250399837#t=3h45m59s)
«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:
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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.
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/250399837#t=3h47m10s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/250399837#t=3h47m36s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/250399837#t=3h48m17s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/250399837#t=3h49m41s)
Seguidament ja es procedeix a la lectura dels precs corresponents al present ple de
dia 21 de desembre de 2017.
1.5 Prec del Grup Municipal Popular de dia 19 de desembre de 2017, amb registre
d’entrada 021942, de 19 de desembre, en referència al Club de Bàdminton de
Ciutadella, que diu: (https://vimeo.com/250399837#t=3h50m08s)
«Atès que a Ciutadella hi ha un club de bàdminton format per persones del municipi de
Ciutadella;
Atès que al Pavelló Sant Joan, fins no fa molt de temps, hi podien practicar aquest esport,
però actualment no té les condicions necessàries per poder jugar-hi i, per aquest motiu, els
esportistes s’han de desplaçar a altres poblacions per poder entrenar;
Atès que al municipi de Ciutadella hi ha prou pavellons municipals i espais perquè aquestes
persones puguin practicar l’esport del bàdminton;
Atès que fa més d’un any que esperen que s’arregli el Pavelló Sant Joan i fins a dia d’avui el
regidor no se n’ha preocupat;
Vist que els esportistes de Ciutadella que practiquen el bàdminton han d’anar a altres
municipis de Menorca per poder practicar aquest esport;
Per tot açò, pregam:
Que l’equip de govern de Ciutadella arregli aquesta situació com més prest millor perquè el
Club de Bàdminton del municipi de Ciutadella tengui un espai per poder practicar aquest
esport i no s’hagin de desplaçar.
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/250399837#t=3h51m26s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/250399837#t=3h54m55s)
1.6 Prec del Grup Municipal Popular de dia 19 de desembre de 2017, registre d’entrada
telemàtic 021960 de 19 de desembre, amb relació al conveni de l’Ajuntament de
Ciutadella amb l’Ajuntament de Santaella, que, traduït del castellà al català, diu:
(https://vimeo.com/250399837#t=3h55m53s)
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«Vist que l'Ajuntament de Ciutadella va firmar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament
de Santaella, el 21 d'abril de 2016, l'objecte del qual es concreta a establir mecanismes de
col·laboració entre ambdós ajuntaments per al reforç de les plantilles policials per
circumstàncies especials o per causes extraordinàries;
Vist que en l'esmentat conveni s'estableixen una sèrie de pautes com ara: la jornada, els
descansos, els menjars, l'horari continuat, etc;
Vist que en l'esmentat conveni també es concreta la retribució de la jornada de treball del
personal de reforç;
Vist que l'esmentat conveni tenia una vigència d'un any, que s'ha prorrogat automàticament
per no haver-se denunciat de forma expressa i per escrit, amb la qual cosa es mantenen les
mateixes condicions;
Vist l'informe de Policia de data del 21 de juliol de 2017 i la documentació adjunta;
Per tot allò que s'ha exposat,
PREC
Que s’informi aquest Ple de les gestions realitzades amb relació a aquest conveni perquè el
Sr. RLB pogués exercir les funcions de reforç de policia local durant les festes de Sant Joan
2017, així com de la quantitat que se li va abonar o se li abonarà per les hores treballades.
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/250399837#t=3h57m13s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/250399837#t=3h58m20s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/250399837#t=4h00m41s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/250399837#t=4h02m15s)
1.7 Prec del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 022020 de 20 de desembre de 2017, que traduït del castellà al català,
diu: (https://vimeo.com/250399837#t=4h03m24s)
En resposta a un prec presentat per UPCM en el Ple de setembre referent a
sobreocupacions en la via pública, rebem el 16-10-2017 un missatge de correu de la regidora
de Governació en què se'ns indicava, d'una banda, que s'ajornava novament la resposta
relativa a «les dades referents als anys anteriors», que finalment se'ns va remetre en part,
mentre, d'altra banda, la vam obtenir pels nostres mitjans, i, a més, se'ns contestava
textualment: «No li podem especificar el seu prec amb tant de detall. Personalment, li puc dir,
de memòria, que, des que en som regidora responsable, se n’han obert i tramitat; però, com
li deia, no li sé dir ni quants ni quina quantitat.»
Aquesta primera resposta o, millor el dit, falta de resposta, ja demostrava per si mateixa la
falta de rigor amb què es portava l'Àrea —almenys fins al 16-10-2017—, perquè l'única cosa
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que va ser capaç de respondre fins aquesta data la regidora delegada de Governació,
després de més de dos anys i tres estius en l'exercici del càrrec, era que des que és
«regidora responsable» s’«han obert i tramitat» alguns expedients; és a dir, que la
contestació l'única cosa que aclaria era que el nombre d'expedients oberts per
sobreocupacions no era zero i es deduïa que el seu nombre era superior a un, ja que la
regidora parlava en plural.
A més, també es desprenia de la resposta de la regidora un palpable retrocés en el control de
l'ocupació de la via pública, ja que ella mateixa no sabia ni coneixia cap dada estadística
relativa a sobreocupacions anteriorment al 16-10-2017.
L'any 2008 es van practicar les següents liquidacions per ocupacions de la via pública amb
taules i cadires, i mercaderies:
77 per ocupacions excedides per valor de 34.012,80 euros.
97 per ocupacions sense llicència per valor de 33.215,62 euros.
TOTAL: 174 liquidacions per valor de 67.228,42 euros.
L'any 2009 es van practicar les següents liquidacions per ocupacions amb taules i cadires, i
mercaderies:
45 per ocupacions excedides per valor de 17.538.68 euros.
70 per ocupacions sense llicència per valor de 17.248,37 euros
TOTAL: 115 liquidacions per valor de 34.787,05 euros.
L'any 2010 es van practicar les següents liquidacions per ocupacions amb taules i cadires, i
mercaderies:
45 per ocupacions excedides per valor de 20.548,69 euros.
106 per ocupacions sense llicència per valor de 21.313,22 euros.
TOTAL: 151 liquidacions per valor de 41.861,91 euros.
L'any 2011 es van practicar les següents liquidacions per ocupacions amb taules i cadires, i
mercaderies:
16 per ocupacions excedides per valor de 7.074,17 euros.
24 per ocupacions sense llicència per valor de 3.771,61 euros.
TOTAL: 40 liquidacions per valor de 10.845,78 euros.
L'any 2012 es van practicar les següents liquidacions per ocupacions amb taules i cadires, i
mercaderies:
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41 per ocupacions excedides per valor de 13.398,64 euros.
67 per ocupacions sense llicència per valor de 18.492,19 euros.
TOTAL: 108 liquidacions per valor de 31.890,83 euros.
L'any 2013 es van practicar les següents liquidacions per ocupacions amb taules i cadires, i
mercaderies:
39 per ocupacions excedides per valor de 13.054,60 euros.
70 per ocupacions sense llicència per valor 20.541,77 euros.
TOTAL: 109 liquidacions per valor de 33.596,37 euros.
Segons dades oferides finalment per la regidora de Governació en el Ple de novembre:
L'any 2014 es van obrir 20 expedients per sobreocupacions per valor de 13.810 euros.
L'any 2015 es van obrir 20 expedients per sobreocupacions per valor de 34.100 euros («més
de 20.000 euros» corresponien a només «un» expedient, segons va dir la regidora delegada
de Governació).
L'any 2016 es van obrir 4 expedients per sobreocupacions per valor de 14.747,12 euros.
L'any 2017 es van obrir 3 expedients per sobreocupacions per valor de 2.381,81 euros.
Tenint en compte que la sanció màxima per a infraccions molt greus prevista a l'Ordenança
d'Ocupació de la Via Pública és de 3.000 euros;
Instam l'equip de govern a explicar al Ple com és possible que, essent la sanció màxima
prevista en la corresponent ordenança de 3.000 euros, segons la regidora delegada de
Governació, resulta que existiria el 2015 un expedient sancionador per import de «més de
20.000 euros», i com és possible que l'any 2016 s'obrissin 4 expedients sancionadors que
sumaren 14.742,12 euros, açò és 2.742,12 euros més dels 12.000 euros amb què era
possible imposar sancions en el cas que s'hagués efectuat proposta de sanció i impost en
cada un d'aquests 4 expedients de sanció per l'import màxim de 3.000 euros previst en la
corresponent Ordenança per a infraccions molt greus. Especialment tenint en compte que
normalment les sobreocupacions de la via pública es consideren infraccions greus des de
l'Àrea de Governació, de manera que la proposta de sanció que proposen habitualment en
els diferents expedients és de 750 euros.
Instam l'equip de govern a informar el Ple de l'import de les propostes de sanció dels
expedients corresponents als anys, 2014, 2015, 2016 i 2017.
Instam l'equip de govern a oferir —d'una vegada— al Ple dades fiables del valor dels
expedients sancionadors per sobreocupacions de la via pública oberts en els exercicis de
2014, 2015, 2016 i 2017.
Intervé la senyora Marqués Seguí (https://vimeo.com/250399837#t=4h09m11s)
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Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/250399837#t=4h10m35s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/250399837#t=4h13m20s)
Preguntes
Es passa en primer terme a respondre les preguntes que havien quedat pendents del Ple
del mes d'octubre. Així mateix, la senyora alcaldessa posa de manifest que, en el cas de
no haver-hi temps, es respondrien les preguntes corresponents al Ple del dia d'avui per
escrit. (https://vimeo.com/250399837#t=4h13m30s)
1 Preguntes del Grup Municipal Popular de dia 16 d’octubre de 2017, amb registre
d’entrada
telemàtic
017515
de
17
d’octubre
de
2017,
que
diuen:
(https://vimeo.com/250399837#t=4h13m58s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLENARI D’OCTUBRE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA AMB RELACIÓ ALS ACCESSOS A LES PLATGES
VERGES
1.1 Quina és la valoració de l’equip de govern sobre la gestió dels pàrquings de les platges
verges en la temporada turística 2017?
1.2 Considera que tancar el pàrquing de Macarella i posar autobusos llançadora és una
mesura encertada per a la temporada turística de 2018?
1.3 El Consell Insular de Menorca ha consensuat amb l’Ajuntament de Ciutadella aquesta
mesura?
1.4 Ha proposat l’equip de govern de l’Ajuntament cap mesura addicional amb vista a la propera
temporada turística? En cas afirmatiu, que se n’expliqui quina.
Intervencions relacionades amb les preguntes: (https://vimeo.com/236032276#t=04h14m10s)
Intervé la senyora alcaldessa: (https://vimeo.com/236032276#t=04h18m50s)
S'acorda que les preguntes presentades pels diferents grups de l'oposició seran
respostes per escrit, així com les que haguessin pogut quedar pendents dels dos plens
anteriors, si fos el cas.
2. Preguntes del Grup Municipal Popular de dia 29 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada telemàtic 020919 de dia 1 de desembre de 2017, que diuen:
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA EAMB RELACIÓ A LA NETEJA VIÀRIA
2.1 Qui és s’encarregat de vigilar i controlar el compliment des contracte de neteja viària?
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2.2 Quin seguiment es fa, per part de la regidoria responsable de l’àrea, de la neteja viària i
del compliment del contracte?
2.3 Es compleix el contracte?
2.4 Si no es compleix el contracte, se n’ha obert cap expedient?
2.5 Quin és es pla de feina (freqüència) de l’empresa a les diferents zones i carrers de
Ciutadella?
2.6 Per quins motius hi ha carrers de Ciutadella que han estat més de 12 dies a granar-se?
3. Preguntes del Grup Municipal Popular de dia 1 de desembre de 2017, amb registre
d’entrada telemàtic 021197 de 5 de desembre de 2017, que, traduïdes del castellà al
català, diuen:
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Des del 4 d'octubre de 2017 els tràmits relacionats amb ordenació del municipi, activitats i
disciplina governativa es realitzen seguint les pautes publicades en el web, que són les
següents:
- Atenció pels tècnics, amb cita prèvia concertada, els dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h.
- Atenció pels funcionaris de l'OAC o l'OMIC, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dijous, de
16 a 18 h; i de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Es podran consultar la informació i l’estat dels
expedients.
Vistes la disconformitat i les queixes manifestades per nombrosos ciutadans que han volgut
realitzar alguna consulta i no han pogut ser atesos:
Considera aquest equip de govern que la decisió anteriorment expressada agilitza els tràmits
d'expedients?
Tenen els funcionaris de l'OAC i l’OMIC accés a tots els expedients d'Urbanisme i de
Disciplina Governativa que puguin ser objecte de consulta? Si és així, com?
Els serveis de l'OAC i l'OMIC poden posar-se en contacte amb els tècnics d'Urbanisme els
dimecres i els divendres a fi d'atendre consultes que ells mateixos no puguin resoldre?
Té constància aquest equip de govern d'alguna queixa formal per la nova forma d'atendre els
ciutadans, ja sigui de forma escrita, verbal o a través de l'OAC o l’OMIC?
Si és així, quantes queixes i amb relació a quins temes?
Vist que en el pacte de funcionaris d'aquest ajuntament, a l’article 13.2, sobre les vacances,
s'estableix: «El període de vacances es determinarà tenint en compte l’elecció del personal
funcionari i les necessitats del servei, ambdues apreciades mitjançant resolució motivada i
d’acord amb el que disposa l’article 16 d’aquest pacte...»; així com allò que s'ha establert a
l’article 31.3: «Els caps de departament o servei, segons els casos, han de col·laborar amb
els seus superiors en l’adopció de les mesures necessàries per assegurar l’eficàcia en la
prestació dels serveis. En particular, han d’emetre informes exigits en aquest pacte i han de
resoldre les indecències relatives a qüestions no atribuïdes a altres òrgans»;
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Vist, a més, que en el Conveni col·lectiu del personal laboral, a l’article 25.1, diu: «Si dos o
més treballadors demanen dies coincidents i, per motius d’organització del servei, no és
possible gaudir de les vacances en el mateix període, es prioritzarà segons l’antiguitat»;
Podria aquest equip de govern, vist allò que s'ha exposat, indicar quin va ser el motiu i si va
emetre autorització motivada respecte d'açò, per la qual cosa els tres tècnics del Servei
d’Urbanisme van poder gaudir de vacances els mateixos dies de permís i van deixar
descobert el servei des del dimecres 29 de desembre fins al dilluns següent?
4. Preguntes del Grup Municipal Popular de 25 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada 021852 de 18 de desembre de 2017, relatives a la derogació de la NTT i
relatives a expedients d’obres amb projecte tècnic i projectes d’activitat, que diuen:
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DEL MES DE
DESEMBRE DE 2017 DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
PREGUNTES RELATIVES A LA DEROGACIÓ DE LA NTT
Amb relació a la derogació de la NTT aprovada pel Consell Insular el 16 d’octubre de 2017 i
amb relació als expedients dels projectes registrats i pendents de resolució per part de
l’Ajuntament de Ciutadella:
•
•
•

Quants expedients urbanístics han estat afectats per la derogació de la NTT?
Quines dates de registre d’entrada tenen: llista de número de registre de entrada i
data del registre (es pot passar per escrit si es considera llarg).
Amb els expedients afectats que hagin d’esser resolts desfavorablement, per què no
compleixen amb la normativa sobrevinguda, quin plantejament se seguirà amb les
taxes urbanístiques abonades pels promotors?

PREGUNTES RELATIVES A EXPEDIENTS D’OBRES AMB PROJECTE TÈCNIC I
PROJECTES D’ACTIVITAT:
•
•
•

Quants d’expedients de sol·licitud de llicència d’obres amb projecte tècnic hi ha
pendents de resoldre a dia d’avui (desglossat per mesos i nombre d’expedients).
Quants d’expedients de sol·licitud de llicència d’activitats hi ha pendents de
resoldre a dia d’avui (desglossat per mesos i nombre d’expedients).
Quants d’expedients de sol·licitud de permís d’instal·lació i obres, projectes tècnics
integrats d’instal·lació i obres, hi ha pendents de resoldre a dia d’avui (desglossat
per mesos i nombre d’expedients).

5. Preguntes del Grup Municipal Popular de dia 20 de desembre de 2017, amb registre
d’entrada telemàtic 022036, de 20 de desembre de 2017, que, traduïdes del castellà al
català, diuen:
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
El passat 21 de setembre de 2017 es va publicar la convocatòria d'ajudes per a distribuir en
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els centres escolars fruita, hortalissa i llet per al curs 2017/2018.
El 19 de desembre de 2017 es va publicar en el BOIB el trasllat al període següent de la
quantitat no aplicada en la Resolució del president del FOGAIBA de 18 de setembre de 2017.
Per tot açò, es pregunta:
Es va traslladar còpia de l'esmentada resolució per part de l'Àrea d'Educació a les escoles
infantils a fi de comunicar-los la possibilitat d'adherir-se a la convocatòria?
Si és que no, per què?
Quantes sol·licituds s'han presentat en la primera convocatòria, la qual va finalitzar el passat
29 de setembre de 2017, per part de les escoles infantils?
Quantes sol·licituds s'han presentat en la segona convocatòria, la qual va finalitzar el passat
30 de novembre de 2017, per part de les escoles infantils?
Si no se n'ha presentat cap, quin va ser el motiu al·legat per a no presentar cap sol·licitud?
En la moció aprovada per Ple, i per unanimitat, es va acordar instar el Govern Balear perquè
es prioritzàs la distribució dels productes locals; s'ha fet algun control perquè aquest acord
s'apliqui?
Si és que sí, quines distribuïdores són les que s'encarreguen de la distribució a Menorca?
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
La secretària,

Vist i plau
L'alcaldessa

El vídeo que s’incorpora a la present acta està signat mitjançant certificat digital per
l’alcaldessa, la Sra. Joana Gomila LLuch, i per la secretària de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, la Sra. Caterina Barceló Martí, i es troba allotjat, per a la seva comprovació de
signatures, a: https://drive.google.com/open?id=1umU91oa10JATNS6l-jhhO-4hlirBBoSi
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.

44

