AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2018
Caràcter: extraordinari
Dia: 25 de gener de 2018
Hora: de 19 a 20.40 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
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Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
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Sra. María Asunción Pons Fullana
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Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

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

Sra. Noemí Camps Villalonga

(PSOE)

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes dels plens ordinaris dels dies 20 de juliol de 2017 i 21 de
setembre de 2017. (https://vimeo.com/252846719#t=0m05s)
2. Comunicacions d'Alcaldia. (https://vimeo.com/252846719#t=0m35s)
3. Proposta amb relació al canvi a gas natural com a combustible a utilitzar a la central
tèrmica de Menorca i sobre l’enllaç elèctric Mallorca-Menorca (exp. 2018/000245).
(https://vimeo.com/252846719#t=3m42s)
4. Proposta de rectificar l’acord de Ple de 21 de desembre de 2017 d’aprovació de la
pròrroga del 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/252846719#t=47m17s)
5. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/252846719#t=48m54s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de les actes dels plens ordinaris dels dies 20 de juliol de 2017 i 21 de
setembre de 2017 (https://vimeo.com/252846719#t=0m05s)
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 20 de juliol
de 2017 i de dia 21 de setembre 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 unanimitat (20 vots dels membres presents dels 21 que, de fet i dret,
componen aquest ple).
2. Comunicacions d'Alcaldia (https://vimeo.com/252846719#t=0m35s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 002768 de 2017
d’expedient de modificació de crèdits número 14 en el pressupost de l’Ajuntament,
finançat mitjançant ampliació de crèdits, per un import de 143.183,73 € (exp.
2017/012864)
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
002768 DE 2017
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ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 14 en el pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant ampliació de crèdits, per un import de 143.183,73 €.
Atès que durant l’exercici de 2017 l’Ajuntament de Ciutadella ha rebut prestacions
econòmiques derivades de la disposició transitòria 10a, apartat 3r de la LOUS, per un import
total de 143.183,73 €;
Atès que, per la referida normativa, aquestes quanties s’han de destinar a una finalitat
concreta.
Per tot l’exposat,
RESOLC:
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 14 en el pressupost de l’Ajuntament de
les característiques següents:
A) FINANÇAMENT:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
CONCEPTE
397.10

DENOMINACIÓ

IMPORT

Altres ingressos per aprofitament urbanístic
GENERACIÓ DE CRÈDIT:

143.183,73
143.183,73

B) APLICACIÓ:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:

PARTIDA
454

619.05

DENOMINACIÓ
Projecte de millora de camins rurals
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:

El regidor delegat
José López Bosch

IMPORT
143.183,73
143.183,73
Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 28-12-2017»
Els presents acorden que en queden assabentats.
2.2. Resolució de l’Àrea de Territori i Entorn número 000047 de 2018 d’ampliar el
termini d’informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de la xarxa de
clavegueram de la urbanització de Cala Morell (exp. 2017/006907).
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«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA DE TERRITORI I ENTORN NÚMERO 000047 DE 2018
ASSUMPTE: APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
DE LA URBANITZACIÓ CALA MORELL
Atès que, mitjançant un anunci publicat en el BOIB número 159, de 28 de desembre de 2017,
es va fer pública l’aprovació inicial del projecte de la xarxa de clavegueram de la urbanització
de Cala Morell de Ciutadella de Menorca, i es va sotmetre a informació pública durant un
termini de 15 dies;
Considerada la conveniència que el tràmit d’informació pública tengui efectes també en el
procés d’autorització del projecte esmentat, per part de la Direcció General de Recursos
Hídrics;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER. Ampliar el termini d’informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de xarxa de
clavegueram de la urbanització de Cala Morell, fins a completar els vint (20) dies hàbils.
SEGON. Es donarà compte de la present resolució en el proper Ple municipal.
L’Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 12-01-2018»
Els presents acorden que n’estan assabentats.
2.3. Resolució de l’Àrea de Dinamització Econòmica número 000002 de 2018
d’abonament de la factura de l’anunci a la revista especial Sant Joan 2016 del diari
Menorca (exp. 2016/005936).
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA NÚMERO 000002 DE 2018
ASSUMPTE: ABONAMENT DE LA FACTURA DE L’ANUNCI A LA REVISTA ESPECIAL
SANT JOAN 2016 DEL DIARI MENORCA
Vist l’informe tècnic emès per part del director de l’Àrea de Cultura de data del 24-11-2017,
favorable al reconeixement del deute i per abonar la factura número M/7339 de data del 1706-2016 a Editorial Menorca SA, per un import de 1.058,75 €, IVA inclòs, amb relació a la
inserció d’un anunci publicitari a la revista especial de Sant Joan del diari Menorca de l’any
2016; i vist, a la vegada, que, per part de l’empresa Editorial Menorca SA, es va presentar la
corresponent factura justificativa; i també vist l’informe de reconeixement d’obligació i
pagament emès per part de la interventora en data del 12-01-2018, i en haver-ne de donar
compte al proper Ple que se celebri; la regidora que subscriu
RESOLC:
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Per les motivacions esmentades més amunt:
1. Aprovar i abonar a l’empresa Editorial Menorca SA (NIF: A07006315) la factura número
M/7339, de 17 de juny de 2016, per un import total, i amb el 21 % d’IVA inclòs, de 1.058,75 €,
al número de compte indicat a la factura de referència.
2. Donar compte del present acord al proper Ple que se celebri.
La regidora delegada
Laura Anglada Seara

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 15-01-2018»
Els presents acorden que n’estan assabentats.
2.4. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 000373 de 2018
d’expedient de modificació de crèdits número 1 en el pressupost de l’Ajuntament,
finançat mitjançant generació de crèdits i transferències entre partides, per un import
de 435.347,26 € (exp. 2018/000729).
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
000373 DE 2018
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 1 en el pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits i transferències entre partides,
per un import de 435.347,26 €.
Atès que en data del 28-12-17, mitjançant el Decret número 2017/611, la Sra. Presidenta del
Consell Insular de Menorca va aprovar la distribució de 76.096,59 €, dels romanents
provinents de baixes al Pla insular de cooperació 2016, a l'obra sol·licitada per l'Ajuntament
de Ciutadella anomenada Soterrament de la xarxa aèria de baixa tensió del C/ Mallorca,
entre el Bisbe Juano i la plaça des Pins, per import de 76.096,59 €;
Atès que, en data del 20-12-17, es va signar, per part del director del SOIB, la resolució
definitiva relativa a la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per
desenvolupar el 2017 Programa SOIB Jove Formació i Ocupació (BIOSFERA 2017), per un
import màxim de 158.297,23 €;
Atès que en data del 20-12-17 es va signar, per part del director del SOIB, la resolució
definitiva relativa a la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per
desenvolupar el 2017 Programa SOIB 30 Formació i Ocupació (IAMO 2017), per un import
màxim de 199.417,65 €;
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, qui subscriu,
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PROPOSA:
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1 en el pressupost de l’Ajuntament de
les característiques següents:

A) FINANÇAMENT:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
CONCEPTE
DENOMINACIÓ
Del SOIB, aportació al programa SOIB 30 Formació i
450.50
ocupació (IAMO 2017)
Del SOIB, aportació al programa Jove Formació i
450.50
Ocupació (BIOSFERA 2017)
Del CIMe, aportació al projecte de soterrament de la
761.03
xarxa aèria de baixa tensió del C/ Mallorca entre el Bisbe
Juano i la plaça des Pins
GENERACIÓ DE CRÈDIT:

IMPORT
199.417,65
158.297,23
76.096,59
433.811,47

TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
132
221.99
1532
326
341

DENOMINACIÓ
Seguretat i ordre públic, altres subministraments
Vies públiques, manteniment d'infraestructures i béns
210.00
naturals
Serveis complementaris d'educació, altres despeses
226.99
diverses
226.99 Promoció i foment de l'esport, altres subministraments
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL FINANÇAMENT:

IMPORT
81,83
882,56
150,26
421,14
1.535,79
435.347,26

B) APLICACIÓ:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIA DE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
IMPORT
Obres de soterrament de la xarxa aèria de baixa tensió del
76.096,59
1532
619.03 C/ Mallorca entre el Bisbe Juano i la plaça dels Pins
241
131.02 Promoció de l'ocupació, laboral temporal (BIOSFERA 2017) 128.859,87
241
160.02 Altres prestacions, quotes socials (BIOSFERA 2017)
19.730,18
241
625.00 Adquisició mobiliari per a la promoció de l'ocupació
3.500,00
241
131.03 Promoció de l'ocupació, laboral temporal (IAMO 2017)
160.271,30
241
160.03 Altres prestacions, quotes socials (IAMO 2017)
26.186,35
241
626.00 Adquisició d'equipament informàtic
1.750,00
241
226.99 Promoció de l'ocupació, altres despeses diverses
2.250,00
6

241
241

227.99
221.99

Promoció de l'ocupació, altres treballs fets per altres
empreses
Promoció de l'ocupació, altres subministraments
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:

6.500,00
8.667,18
433.811,47

TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
132
623.00
1532
326
341

DENOMINACIÓ
Adquisició d'utensilis per a la Policia Local
Liquidació del projecte de millora del C/ ses Gerreries i del
619.07
C/ Creu
629.00 Adquisició de material audiovisual per a Joventut
629.00 Adquisició de termos per al Poliesportiu Sant Joan
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL APLICACIÓ:

El regidor delegat
José López Bosch

IMPORT
81,83
882,56
150,26
421,14
1.535,79
435.347,26

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 22-01-2018»
Els presents acorden que n’estan assabentats.
2.5. Acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 10 de gener de 2018 de
ratificació de la resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número
2781/17 de data del 29-12-2017 d’aprovar la relació de despeses número 1/2017 de
crèdit reconegut (exp. 2017/012887).
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 10-01-2018, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Ratificació de la resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana
número 2781/17 de data del 29-12-17.
INFORME: Vista la resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2781/17
de data del 29-12-17 relativa a l’aprovació de la relació de despeses número 1.2017 de crèdit
reconegut per un import brut de 107.499,97€ (import líquid de 107.479,32 €);
Per tot l’exposat, qui subscriu proposa a la Junta de Govern la ratificació de la resolució de
l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2781/17 de data del 29-12-17.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, ho resoldrà..».
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
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Els presents acorden que n’estan assabentats.
2.6. Acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 10 de gener de 2018 de
ratificació de la resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número
2780/17 de data del 29-12-2017 d’aprovar la relació de factures núm. 25/2017 de crèdit
reconegut (exp. 2017/012886).
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 10-01-2018, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Ratificació de la resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana
número 2780/17 de data del 29-12-17.
INFORME: Vista la resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2780/17
de data del 29-12-17 relativa a l’aprovació de la relació de factures número 25.2017 de crèdit
reconegut per un import brut de 32.554,92 € (import líquid de 0 €);
Per tot l’exposat, qui subscriu proposta a la Junta de Govern la ratificació de la resolució de
l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2780/17 de data del 29-12-17;
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
Els presents acorden que n’estan assabentats.
3. Proposta amb relació al canvi a gas natural com a combustible a utilitzar a la central
tèrmica de Menorca i sobre l’enllaç elèctric Mallorca-Menorca (exp. 2018/000245)
(https://vimeo.com/252846719#t=3m42s)
La senyora Marquès Seguí, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea de
Territori i Entorn (Servei de Medi Ambient), de dia 8 de gener de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn de dia 12 de gener
de 2018, 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:
«ASSUMPTE: ACORD AMB RELACIÓ AL CANVI A GAS NATURAL COM A
COMBUSTIBLE A UTILITZAR A LA CENTRAL TÈRMICA DE MENORCA I SOBRE
L'ENLLAÇ ELÈCTRIC MALLORCA-MENORCA
Menorca ha estat sempre un referent en tot allò relacionat amb la preservació del medi
ambient, fet que li va servir per ser declarada l’any 1993 Reserva Mundial de Biosfera per la
UNESCO, atès l’alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les
activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació del patrimoni i d’un paisatge
que ha mantingut una qualitat excepcional.
No obstant l’anterior, a pesar dels esforços realitzats, hi ha aspectes clarament deficients en
un territori que hauria d’esdevenir referent en sostenibilitat en l’àmbit mundial, sent el més
destacable el de l’energia, un vector amb una clara afectació social, ambiental i econòmica
en el que no s’han produït grans avanços en el decurs dels anys transcorreguts des de la
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declaració.
En els quasi 25 anys transcorreguts des de la Declaració, el sistema energètic insular no ha
variat de forma apreciable en la seva configuració i resta lluny del que seria esperable i
desitjable. La dependència energètica de Menorca dels combustibles fòssils és del 98 %, i
implica una despesa econòmica molt elevada, quantificada en més de 273 milions d’euros
l’any, tal com s’indica en la diagnosi de les Directrius Estratègiques de Menorca que elabora
l’Institut Menorquí d’Estudis.
A banda d’aquesta despesa que implica la descapitalització de l’illa, ja que cal importar una
energia que podria ser perfectament generada amb recursos propis, el més destacable és
l’elevat impacte ambiental i social que comporta l’ús dels combustibles fòssils en l’àmbit
mundial en general, com evidencia el progressiu augment del deteriorament ambiental i els
efectes del canvi climàtic a conseqüència de l'emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i,
en l’àmbit local en particular, amb afectació a la qualitat de l’aire i la salut pública dels
residents que viuen més a prop dels focus contaminants, com és el cas de la Central Tèrmica
de Menorca, màxim focus de contaminació ambiental a Menorca i responsable, tota sola, del
60 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’illa.
Cal afegir a tot l’anterior que, segons un estudi de l'Agència Europea de Medi Ambient, el
cost social de la central de Menorca s’estima entre 91 i 257 milions d’euros pels impactes
perjudicials causats per la contaminació de l’aire; entre aquests, costos hospitalaris, dies de
treball perduts, problemes de salut, danys als edificis i la menor productivitat agrícola, i fins i
tot la mort prematura.
La Central Tèrmica de Menorca suposa una potència instal·lada de 245 MW, dels quals 41
MW s’alimenten amb fuel i 204 MW amb gasoil. Aquests últims estan conformats per 5
turbines de gas, molt més modernes que els grups de fuel, que poden funcionar perfectament
amb gas natural i tenen suficient capacitat per cobrir la màxima demanda energètica de l’illa,
que sempre pot ser reforçada amb la correcta utilització de l’enllaç submarí amb Mallorca,
actualment fora de servei. La substitució dels combustibles actuals per gas suposaria una
reducció entorn del 30 % de les emissions de GEH, s’eliminarien les emissions de diòxid de
sofre (SO2) i el 100% de les partícules en suspensió que es quantifiquen en unes 29.000
tones/any.
El cost de transformar l’actual Central de gas natural pot suposar una inversió d’uns 70-80
milions d’euros, mentre que el canvi de combustible pot suposar un estalvi de 8-9 milions
d’euros anuals, el que implica una recuperació de la inversió gràcies als estalvis obtinguts
d’uns 10 anys. Per tant, la proposta del canvi de combustibles acaba amortitzant-se
econòmicament i comporta unes millores ambientals i de salut pública molt importants.
D’altra banda, els acords de Kyoto i París (COP21) obliguen els estats firmants a adoptar
totes les mesures necessàries en la reducció de les emissions GEH per tal de limitar
l’escalfament global a un màxim de 2ºC per damunt dels nivells preindustrials, i a posar en
marxa diferents estratègies internacionals amb objectius clars de reduccions de GEH en els
horitzons 2020 i 2050.
En el cas de la UE, per mitjà del Pacte d’Alcaldes contra el Canvi Climàtic i el Pacte de les
Illes, es pretén implicar a tots els territoris en l’assoliment dels objectius de descarbonització
de l’economia i la transició energètica cap a un model basat en energies renovables. A la
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nostra illa, els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Sant Lluís i Maó han signat el Pacte
d’Alcaldes, i el Consell Insular de Menorca impulsa programes d’eficiència energètica,
promoció de l’autoconsum amb energies renovables i reducció de la despesa energètica.
També s’observa un creixent interès en els sectors públic i privat per invertir en noves
instal·lacions de generació d’energia elèctrica basades en energies renovables (eòlica i
fotovoltaica), que podrien arribar a representar un percentatge important de la generació
elèctrica a Menorca.
L'actual enllaç submarí amb Mallorca instal·lat l'any 1975 està inoperant i sense possibilitats
de tornar-se a posar en funcionament, segons Red Eléctrica de España, i no es preveu que
entri en funcionament fins al 2020 o 2021 el nou enllaç previst a la planificació energètica, fet
que deixa Menorca depenent totalment de la producció de la Central Tèrmica de Maó i de les
instal·lacions d'energies renovables en funcionament actualment.
L’acció combinada de les mesures anteriors amb el canvi de combustible a la Central
Tèrmica de Menorca encaminaria la nostra illa en una reducció notable de GEH, i la
convertiria en la primera de les Illes Balears a donar compliment als acords de Kyoto per al
2020.
En tot cas, a pesar de la bona voluntat que podem posar els menorquins a facilitar una
transició cap a un model energètic descarbonitzat, la nostra capacitat de maniobra en el
canvi de model energètic està molt limitada, atès que som un territori extrapeninsular que
justifica una regulació específica amb un marc competencial que recau quasi exclusivament
en el Govern central, sent aquest el que defineix el MIX energètic i la participació de les
diferents fonts energètiques en la producció d’energia elèctrica a la nostra illa.
El Govern de les Illes Balears té l’objectiu d’avançar cap a un model 100 % basat en
renovables per a 2050, i en els anys de transició cal anar abandonant la producció d’energia
elèctrica amb combustibles fòssils, començant pels més contaminants. Per tant, en el cas de
Menorca la proposta del Govern consisteix a fer una substitució de la generació amb gasoil i
fuel per gas natural, petició que va ser plantejada al Govern Espanyol, que inicialment la va
valorar positivament, i que ha estat rebutjada sense que ni tan sols s’hagi plantejat un
calendari alternatiu al proposat pel Govern de les Illes Balears.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
1. Instar el Govern d’Espanya perquè reconsideri la seva postura de mantenir en
funcionament sine die la Central Tèrmica de Menorca amb fuel i gasoil, i que adopti les
mesures necessàries per possibilitar l’ús del gas natural a la central esmentada, tenint en
compte les especials característiques del territori on s’ubica la central: Reserva Mundial de
las Biosfera i Seu Mundial de Reserves de la Biosfera, Illes i Territoris Costaners pel
Desenvolupament Sostenible.
2. Instar el Govern d’Espanya perquè es valorin també els beneficis econòmics indirectes de
la millora ambiental que suposa el canvi de combustible, d’acord amb el citat estudi de costos
socials de l'Agència Europea de Medi Ambient, atès que els costos de recuperació de les
inversions necessàries són significativament baixos en comparació amb els costos socials
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que es descriuen a l’informe.
3. Instar el Govern d'Espanya perquè agilitzi els tràmits per a l'inici de les obres d'instal·lació
del nou enllaç submarí entre Menorca i Mallorca, perquè entri en funcionament abans del
2020 i faci la previsió de la retirada de l'antic enllaç instal·lat l'any 1975.
4. Instar el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a reprendre les negociacions
per fixar un calendari realista i assumible per a ambdues parts, que permetin, en el cas
particular de Menorca, l’assoliment dels compromisos internacionals en l’horitzó 2020.
5. Instar el Govern d’Espanya, d’acord amb el Govern de les Illes Balears, a impulsar les
mesures necessàries perquè Menorca, d’acord amb els acords de París i l’Estratègia Europa
2050, assoleixi els objectius de reducció d'emissions GEH a un 80 % amb relació als nivells
de 1990 i que aquestes siguin zero en la producció d’energia elèctrica insular.
6. Per últim, instam a la creació d’un grup de treball, amb presència del Consell Insular, els
ajuntaments afectats, ENDESA, CLH, CAIB, el Govern d’Espanya i les entitats ciutadanes,
per estudiar les alternatives a les actuals infraestructures energètiques, atenent a criteris de
sostenibilitat, seguretat i economia.
7. Comunicar els presents acords a:
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Consejo de Ministros
Govern de les Illes Balears
Programa MaB España
Programa MaB de la UNESCO
Red de Reservas de la Biosfera
No obstant, el Plenari municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/252846719#t=12m15s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/252846719#t=23m54s)
El senyor Triay Lluch introdueix una esmena al punt 6è de la proposta en el sentit de
modificar-ne la redacció, i que quedaria com segueix:
6. Per últim, instam a la creació d’un grup de treball, amb presència del Consell Insular, els
ajuntaments afectats, ENDESA, CLH, CAIB, el Govern d’Espanya, RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA i entitats ciutadanes, per estudiar les alternatives a les actuals infraestructures
energètiques, atenent els criteris de sostenibilitat, seguretat i economia.
Així com presenta una altra esmena en el sentit d'afegir el següent redactat:
7. Que s'estudiï sol·licitar als organismes competents que els grups generadors
d'electricitat siguin més eficients que les turbines de gas aeroderivades, que haurien
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de ser màquines tan sols d'emergència, amb l’ús del gas natural com a combustible en
màquines més eficients, com són els motors alternatius de gas, com els que estan en
funcionament a la Central d'Eivissa; i que s'estudiï, en conseqüència, atorgar a
ENDESA l'autorització governamental del Ministeri d’Indústria i energia, per a la
substitució de 2/3 parts de la potència instal·lada (uns 165 Mw), com a substitució dels
motors dièsel, les turbines industrials i el grup més antic aeroderivat (compost per 2
turbines), deixant 1/3 part de la potència per a emergència amb turbines aeroderivades.
Intervé la senyora Marquès Seguí (https://vimeo.com/252846719#t=33m02s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/252846719#t=36m30s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/252846719#t=38m30s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/252846719#t=41m30s)
Els punts d’acord de la proposta, una vegada esmenada, que se sotmeten a votació
són els següents:
1. Instar el Govern d’Espanya perquè reconsideri la seva postura de mantenir en
funcionament sine die la Central Tèrmica de Menorca amb fuel i gasoil, i que adopti les
mesures necessàries per possibilitar l’ús del gas natural a la central esmentada, tenint en
compte les especials característiques del territori on s’ubica la central: Reserva Mundial de la
Biosfera i Seu Mundial de Reserves de Biosfera, Illes i Territoris Costaners pel
Desenvolupament Sostenible.
2. Instar el Govern d’Espanya perquè es valorin també els beneficis econòmics indirectes de
la millora ambiental que suposa el canvi de combustible, d’acord amb el citat estudi de costos
socials de l'Agència Europea de Medi Ambient, atès que els costos de recuperació de les
inversions necessàries són significativament baixos en comparació amb els costos socials
que es descriuen a l’informe.
3. Instar el Govern d'Espanya perquè agilitzi els tràmits per a l'inici de les obres d'instal·lació
del nou enllaç submarí entre Menorca i Mallorca, perquè entri en funcionament abans del
2020 i faci la previsió de la retirada de l'antic enllaç instal·lat l'any 1975.
4. Instar el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a reprendre les negociacions
per fixar un calendari realista i assumible per ambdues parts, que permetin, en el cas
particular de Menorca, l’assoliment dels compromisos internacionals en l’horitzó 2020.
5. Instar el Govern d’Espanya, d’acord amb el Govern de les Illes Balears, a impulsar les
mesures necessàries perquè Menorca, d’acord amb els acords de París i l’Estratègia Europa
2050, assoleixi els objectius de reducció d'emissions GEH a un 80 % amb relació als nivells
de 1990 i que aquestes siguin zero en la producció d’energia elèctrica insular.
6. Per últim, instam a la creació d’un grup de treball, amb presència del Consell Insular, els
ajuntaments afectats, ENDESA, CLH, CAIB, el Govern d’Espanya, RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA i entitats ciutadanes per estudiar les alternatives a les actuals infraestructures
energètiques, atenent els criteris de sostenibilitat, seguretat i economia.
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7. Que s'estudiï sol·licitar als organismes competents que els grups generadors
d'electricitat siguin més eficients que les turbines de gas aeroderivades, que haurien
de ser màquines tan sols d'emergència, amb l’ús del gas natural com a combustible en
màquines més eficients, com són els motors alternatius de gas, com els que estan en
funcionament a la Central d'Eivissa; i que s'estudiï, en conseqüència, atorgar a
ENDESA l'autorització governamental del Ministeri d’Indústria i energia, per a la
substitució de 2/3 parts de la potència instal·lada (uns 165 Mw), com a substitució dels
motors dièsel, les turbines industrials i el grup més antic aeroderivat (compost per 2
turbines), deixant 1/3 part de la potència per a emergència amb turbines aeroderivades.
8. Comunicar els presents acords a:
Ministerio de Energía, Turísmo y Agenda Digital
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Consejo de Ministros
Govern de les Illes Balears
Programa MaB España
Programa MaB de la UNESCO
Red de Reservas de la Biosfera
Acord
Es fa la votació separada del punt 1 de la resta de punts (del 2 al 8).
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) 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.
Se sotmeten els punts 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de la proposta a votació de forma conjunta, que
S’APROVEN per unanimitat (20 vots a favor dels membres presents dels 21 membres que,
de fet i dret, componen el Ple).
4. Proposta de rectificar l’acord de Ple de 21 de desembre de 2017 d’aprovació de la
pròrroga del 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/252846719#t=47m17s)
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
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Reglament orgànic municipal), la qual s’aprova per unanimitat (20 vots a favor). La senyora
Marquès Seguí dóna compte de la proposta de l’Àrea de Territori i Entorn de dia 22 de gener
de 2018 (Servei de Medi Ambient), 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, demanant
rectificació de l'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 neteja de platges, els accessos i l’entorn, per un
període de 2 anys més, fins al 31 de desembre de 2019;
Atès que el passat 21 de desembre de 2017 el Plenari Municipal va aprovar 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
neteja de platges, els accessos i l’entorn, per un període de 2 anys més, fins al 31 de
desembre de 2019, tal com ens havia comunicat el Consell Insular de Menorca en un ofici de
dia 21 de novembre de 2017;
Atès que, una vegada aprovada la proposta al Plenari i notificada al Consell Insular de
Menorca i a la resta d'ajuntaments, el Consell insular ens comunica que hi ha una errada a la
data de finalització de la pròrroga: on diu «fins al 31 de desembre de 2019» ha de dir «fins al
3 de desembre de 2019»;
Atès que perquè la pròrroga coincideixi amb la finalització del contracte el Consell Insular de
Menorca ens demana que rectifiquem l'acord pres, tal com ells han fet i hauran de fer la resta
d'ajuntaments signants del conveni;
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 van ser aprovats pel Plenari Municipal al final de
l'any 2009;
Atès l'informe tècnic de data del 27 de novembre de 2017;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Rectificar l'acord de Ple de dia 21 de desembre de 2017 d'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
neteja de platges, els accessos i l’entorn, i on deia "per un per un període de 2 anys més, fins
al 31 de desembre de 2019" ha de dir "per un període de 2 anys més, fins al 3 de desembre
de 2019.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca i a la resta d'ajuntaments
signants.»
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No hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (6 PSM
MxM, 3 PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch,
el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i 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. Precs i preguntes (https://vimeo.com/252846719#t=48m54s)
Precs

1. Prec del Grup Municipal Popular amb registre d'entrada telemàtic 001026 del 23 de
gener
de
2018,
que,
traduït
del
castellà
al
català,
diu:
(https://vimeo.com/252846719#t=48m57s)
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA AMB RELACIÓ A LA PETICIÓ D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Conformement als articles 10è i 11è del Reglament orgànic d'aquest Excm. Ajuntament de
Ciutadella, els regidors poden sol·licitar informació i/o còpia de la documentació que
considerin per al millor exercici de les seves funcions.
Vist que el passat 20 d'octubre de 2017 vaig realitzar diverses peticions de documentació i
informació que no han estat ateses en la seva totalitat; faig les peticions que versen sobre el
següent:
1. Temes relacionats amb el Departament de Personal.
2. Còpia de convenis de Turisme.
3. Les deficiències en els centres educatius;
Vist que el 27 de novembre i el 5 de desembre del 2017 també vaig sol·licitar documentació
de la qual també n’estic pendent;
Per tot allò que s'ha exposat,
PREC
Que s’informi aquest Ple de quins són els terminis establerts i que consideren per a facilitar
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aquesta informació i documentació. Així com si consideren que tres mesos són un termini
idoni i coherent per a poder atendre peticions de l'equip de l'oposició.
Intervencions
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/252846719#t=50m06s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/252846719#t=53m42s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/252846719#t=57m04s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/252846719#t=57m35s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/252846719#t=57m57s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/252846719#t=58m15s)
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/252846719#t=59m02s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/252846719#t=59m43s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/252846719#t=1h01m42s)
2. Prec que presenta el Grup Municipal Popular amb registre d’entrada 001068 de 23 de
gener de 2018, que diu: (https://vimeo.com/252846719#t=1h04m09s)
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA AMB REFERÈNCIA AL PÀRQUING DEL FAR NATI
Vist que al pàrquing del far Nati hi ha una malla de ferro que limita l’espai habilitat per deixarhi el cotxe i també aquesta malla de ferro separa el pàrquing de la propietat privada;
Vist que a la mitgera del pàrquing, dins la propietat privada, hi ha bestiar oví i la malla que hi
ha posada no ofereix prou seguretat, si tenim en compte que el bestiar oví són animals molt
àgils;
Vist que la zona del far Nati és molt apreciada per sa fisonomia i els tipus de construccions
de pedra, parets seques i ponts de bens o barraques; actualment amb la malla de ferro no
ofereix una bona imatge;
Per tot açò, pregam:
Que al pàrquing del far Nati es modifiqui la malla de ferro que limita l’espai per deixar el
cotxes per una paret seca.
Intervencions
Intervé el Sr. Baradad Baldomà (https://vimeo.com/252846719#t=1h01m42s)
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Intervé el Sr. Pons Pons (https://vimeo.com/252846719#t=1h06m53s)
Intervé el Sr. Baradad Baldomà (https://vimeo.com/252846719#t=1h07m33s)
Preguntes (https://vimeo.com/252846719#t=1h08m37s)
1. Preguntes que presenta el Grup Municipal Popular, amb registre d’entrada telemàtic
001015 de 22 de gener de 2018, que diuen: (https://vimeo.com/252846719#t=1h08m43s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLENARI DE GENER DE
2018 AMB RELACIÓ A L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DEFINITIVA
1.1 Quin és el termini previst per tenir llesta l’estació d’autobusos definitiva?
1.2 Quina serà la seva ubicació?
1.3 Quines actuacions s’han fet des de l’inici del mandat?
1.4 Quines actuacions hi ha previstes fins al final del mandat?
1.5 Es finançarà amb aportacions d’altres administracions? En cas afirmatiu, explicau
quines.
Intervencions relacionades amb les preguntes (https://vimeo.com/252846719#t=1h10m35s)
2. Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca, amb
registre d’entrada 001126 de dia 24 de gener de 2018, que, traduïdes del castellà al català
diuen.(https://vimeo.com/252846719#t=1h14m00s)
2.1 S'afirma en la seva proposta: «La dependència energètica de Menorca dels combustibles
fòssils» implica «una despesa econòmica molt elevada quantificada en més de 273 milions
d'euros l’any». A què correspon exactament aquesta xifra de despesa? A combustible, a
Mw/h de producció anual, al repercutit en les factures d'electricitat de Menorca?
2.2 Aquesta xifra de despesa de 273.000.000 d'euros «s'indica en la diagnosi de les directrius
estratègiques de Menorca que elabora l'Institut Menorquí d'Estudis». Llavors, aquest
diagnòstic encara s'està elaborant i no hi ha resultats definitius? Algun organisme
internacional avala aquest estudi?
2.3 Ens poden indicar d'on han obtingut les dades següents?: «El cost de transformar
l'actual central a gas natural pot suposar una inversió d'uns 70-80 milions d'euros, mentre
que el canvi de combustible pot suposar un estalvi de 8-9 milions d'euros anuals...».
2.4 Es diu en la seva proposta: «Cal importar una energia que podria ser perfectament
generada amb recursos propis»; quins recursos propis tenim ara com ara capaços de
generar aquesta energia?; consideren des de l'equip de govern el gas natural com un
recurs "propi"?
2.5 Quant a «l’afectació en l’àmbit local» de la qualitat de l'aire i la salut pública dels residents
que viuen més a prop dels focus contaminants, com és el cas de la central tèrmica de Maó,
¿la normativa per la qual es regulen les emissions en l’àmbit mediambiental està
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establerta per l'organisme competent, que és la Conselleria de Medi Ambient, i que
concretament està exposada en el BOIB número 71 de 24 de maig (8941 secció III)?
2.6 És ver que es realitzen auditories anuals amb els equips de recollida de dades
d'emissions per part de la Conselleria i, a més, des de l'any passat, la Conselleria veu
instantàniament (és a dir, en línia) tots els valors d'emissions, i en té la potestat
sancionadora?
2.7 Qui ha de determinar quin és el grau de possible dany a la salut humana? És un
organisme estatal o autonòmic de salut pública?
2.8 Quan diuen que la central tèrmica de Maó és el «màxim focus de contaminació ambiental
a Menorca i responsable, tota sola, del 60% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de
l’illa», com s'ha obtingut aquesta dada i d'on procedeix?
2.9 Com distingeixen entre la contaminació produïda per la central de la dels vaixells
que entren i surten del port de Maó, dels cotxes que hi circulen o dels avions que el
sobrevolen?
2.10 Afirmen: «Segons un estudi de l'Agència Europea de Medi Ambient, el cost social de la
central de Maó s'estima entre 91 i 257 milions d'euros pels impactes perjudicials causats per
la contaminació de l'aire; entre aquests, els costos hospitalaris, dies de treball perduts,
problemes de salut, danys als edificis i la menor productivitat agrícola, i, fins i tot, la mort
prematura». De quin estudi de l'Agència Europea del Medi Ambient, especificant
aquestes dades per a la central de Maó, han tret aquestes estimacions? Sol·licitam que
ens en facilitin còpia o la manera de comprovar aquestes xifres.
2.11 En vista de l'afirmació anterior, continguda en la seva proposta, en el cas que sigui certa
i correcta i no es tracti d'una especulació atrevida, els deu constar que, entre d’altres, es
produeixen «costos hospitalaris» entre els quals denominen «costos socials» suposadament
produïts per «la central de Maó»; com els calculen i quants calculen que són?
2.12 En vista de l'afirmació continguda en la seva proposta, en el cas que no es tracti d'una
especulació, els deu constar que es produeixen «dies de treball perduts», entre els quals
denominen «costos socials» suposadament produïts per «la central de Maó»; com els
calculen i com en valoren el cost?
2. 13 En vista de l'afirmació continguda en la seva proposta, en el cas que no es tracti d'una
simple especulació o extrapolació de dades, els deu constar que es produeixen «problemes
de salut», entre els quals denominen «costos socials» suposadament produïts per «la central
de Maó», i diuen que «n’estimen entre 91 i 257 milions». Com els quantifiquen i com en
calculen el cost econòmic?
2. 14 En vista de l'afirmació continguda en la seva proposta, en el cas que no es tracti d'una
especulació, els ha de constar que es produeixen «danys als edificis», entre els quals
denominen «costos socials» suposadament produïts per «la central de Maó»; com i quan els
han detectat i n’han valorat el cost, i en quina quantitat l’estimen?
2.15 En vista de l'afirmació continguda en la seva proposta, en el cas que no es tracti d'una
atrevida especulació, els deu constar que es produeix una «menor productivitat agrícola»
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entre els que denominen «costos socials» suposadament produïts per «la central de Maó»;
com han avaluat el cost d'aquesta presumpta «menor productivitat»?
2.16 En vista de l'afirmació continguda en la seva proposta, en el cas que no es tracti d'una
atrevida especulació, els ha de constar que es produeixen «morts prematures», entre les
quals denominen «costos socials» suposadament produïts per «la central de Maó»; quantes
i quan s'han produït, segons l'equip de govern?
2.17 Com han fet el càlcul de tots aquests costos que l'equip de govern «estima entre
91 i 257 milions d'euros» en la seva proposta?
2.18 En tractar-se de perjudicis tan summament importants que, segons la proposta de
l'equip de govern, els estimen «entre 91 i 257 milions d'euros» i, tenint en compte que la
central duu bastant més de 20 anys funcionant, de manera que, per exemple, els motors
dièsel instal·lats en aquesta són de 1991 i 1992, i les turbines industrials de 1993 i 1999,
lògicament ha d'haver-se produït una allau de reclamacions per ocasionar suposadament la
central uns danys i perjudicis tan elevats, fins i tot en el cas que les reclamacions
esmentades es limitin a una fracció de l'estimació plasmada en la proposta de l'equip de
govern. Els consta que s'hagin produït reclamacions per aquests suposats perjudicis i
de quin import en el cas que així sigui?
2.19 Al Camí Vell, a la cantonada amb el carrer Beat Josep Castell Camps, es troba aquesta
tapadora metàl·lica despresa que sobresurt de la voravia i ja ha provocat alguna caiguda de
vianants. Quan la posaran en condicions i la deixaran al nivell de la voravia i
degudament col·locada?
Intervencions relacionades amb les preguntes (https://vimeo.com/252846719#t=1h14m04s)
3. Preguntes que presenta el Grup Municipal Popular, de dia 22 i 24 de gener de 2018
amb registre d’entrada telemàtic 001171 de 24 de gener de 2018, que traduïdes del
castellà
al
català,
diuen:
Intervencions
relacionades
amb
les
preguntes
(https://vimeo.com/252846719#t=1h25m20s)
PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Tal com es va indicar en la petició realitzada el passat mes de desembre, 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:
· Atenció pels tècnics, prèvia cita 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. Durant els quals es podrà consultar la
informació i l’estat dels expedients.
El Sr. Servera va contestar a les preguntes, però no ho va fer a les que a continuació
detallam:
Segons el Sr. Servera, l'OAC i l'OMIC tenen accés als expedients per a donar informació de
la gestió realitzada als ciutadans interessats.
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El control dels expedients es realitza a través del programa SILMEXPEDIENTES, un
programa que és general per a totes les administracions, a excepció d'Alaior i des Mercadal,
segons ho tenim entès:
· Aquest programa té establert un control d'accés als expedients per part del personal, una
vegada diligenciat el registre d'entrada al negociat corresponent, per la qual cosa qualsevol
persona no tindria accés als expedients sinó només aquelles autoritzades i que tenen una
gestió directa amb aquest; és a dir, el responsable de l'expedient i aquelles persones que
d'alguna manera podrien intervenir en l'expedient fins a la seva resolució.
Vist el que exposa la pregunta, que seria:
3.1 Té tot el personal de l'OAC i l'OMIC accés als expedients diligenciats? I no ens
referim al Registre d'Entrada o de Sortida?
3.2 Si és que no, quantes persones de les que componen el servei de l'OAC i l'OMIC el
tenen?
Amb relació als convenis celebrats amb entitats sense ànim de lucre:
3.3 Quants convenis s'han firmat i amb quines entitats? Podria facilitar-nos-en còpia?
3.4 Quins espais s'han cedit?
3.5 Quantes peticions d'entitats interessades s'han presentat i estan pendents
d'atendre?
3.6 S’ha signat algun conveni d’aquestes característiques amb alguna entitat que no
sigui sense ànim de lucre? Si és que sí, amb quines entitats?
Amb relació a les queixes relacionades amb el parc infantil del canal Salat.
3.7 Té pensat aquest equip de govern realitzar alguna actuació en el parc: neteja,
revisió d'infraestructures infantils, control de botellón, control d'animals amollats,
etc.?
3.8 Si és que sí, quan?
Intervencions relacionades amb les preguntes (https://vimeo.com/252846719#t=1h25m24s)
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=1cPueaqNmCB3OQjaRy67ZXZXCRuMJNTB8
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Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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