Versió web

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 3/2018
Caràcter: ordinari
Dia: 15 de febrer de 2018
Hora: de 19 a 22.30 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:
2a tinent d’alcalde:
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. Noemí Camps Villalonga
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)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)
(UPCM)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Hi assisteixen tots.
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La senyora Marquès Seguí s’incorpora a la sessió a l’inici del punt tercer de l’ordre del dia.
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes dels plens ordinaris dels dies 19 d’octubre de 2017 i 16 de
novembre de 2017. (https://vimeo.com/256061735#t=00m04s)
2. Comunicacions d'Alcaldia. (https://vimeo.com/256061735#t=00m30s)
3. Proposta d’aprovació de la nova catalogació de les platges del terme municipal de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2018/000552).
(https://vimeo.com/256061735#t=01m59s)
4. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al codi de bon govern
aprovat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), (exp.
2018/000926). (https://vimeo.com/256061735#t=03m40s)
5. Proposta d’aprovació del manifest per al Dia Internacional de la Dona i l’Equitat de
Gènere (exp. 2018/001078). (https://vimeo.com/256061735#t=15m45s)
6. Proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva del Projecte de la xarxa
de clavegueram de la urbanització de Cala Morell (exp. 2017/006907).
(https://vimeo.com/256061735#t=23m13s)
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a donar suport a la presó
permanent revisable (exp. 2018/001278). (https://vimeo.com/256061735#t=28m18s)
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a instar l’equip de govern a agilitzar
l’ampliació
del
polígon
de
Ciutadella
(exp.
2018/001241).
(https://vimeo.com/256061735#t=57m02s)
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al quiosc des Born (exp.
2018/001251). (https://vimeo.com/256061735#t=1h34m50s)
10. Precs i preguntes.(https://vimeo.com/256061735#t=2h42m47s)

Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de les actes dels plens ordinaris dels dies 19 d’octubre de 2017 i 16 de
novembre de 2017 (https://vimeo.com/256061735#t=00m04s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què estan redactats els esborranys de les actes de la sessió ordinària de dia 19 d’octubre de
2017 i de la sessió ordinària de dia 16 de novembre de 2017.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmeten les dues actes a votació de forma conjunta, que
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S’APROVEN per unanimitat (20 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen
aquest ple).

2. Comunicacions d'Alcaldia (https://vimeo.com/256061735#t=00m30s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució d’Alcaldia número 000007, de 12 de febrer de 2018, de modificació de
l’actual composició de la Junta de Govern amb la reincorporació de la senyora Noemí
Camps Villalonga després del seu permís de maternitat (exp. 2015/005923)
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000007 DE 2018
Mitjançant la resolució d'Alcaldia número 131 de 2015, de 6 de juliol, es van nomenar
diferents tinents i tinentes d'alcaldessa, regidors i regidores com a membres de la Junta de
Govern Local, en virtut de l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, el Reial decret, i els articles 41 i 52 de l'RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 194 de 2015, de 30 de setembre, es va
modificar la composició de la Junta de Govern Local perquè es va produir un canvi en el
règim de dedicacions parcials de jornada sencera en algun dels regidors i regidores delegats;
Atès que, mitjançant la resolució d'Alcaldia número 87 de 2016, de 13 de setembre, es va
modificar la composició de la Junta de Govern Local, atesa la modificació en el règim de
dedicacions i retribucions entre dos regidors delegats a través de la resolució d'Alcaldia
número 86 de 2016, de 8 de setembre;
Atès que, mitjançant la resolució d’Alcaldia número 49 de 2017, de 23 de maig, es va
modificar la composició de la Junta de Govern, atesa la renúncia d’un regidor del Grup
Municipal Socialista que en formava part;
Atès que, mitjançant la Resolució d’Alcaldia número 104 de 2017, de 23 d’octubre, es va
modificar la composició de la Junta de Govern atès el permís de maternitat de la senyora
Noemí Camps Villalonga (PSOE);
Atès que, mitjançant la Resolució d’Alcaldia número 109 de 2017, de 26 d’octubre, es va
tornar a modificar la composició de la Junta de Govern, atesa la reincorporació de la senyora
Maria Gràcia Mercadal Marquès arran de la finalització del permís de maternitat;
Vist que la senyora Noemí Camps Villalonga (PSOE) en data del 12 de febrer de 2018 s’ha
reincorporat novament després del permís de maternitat que li va finalitzar el dia 11 de febrer
de 2018;
D'acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local,
Per tot l’exposat,
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RESOLC:
PRIMER: Modificar l'actual composició de la Junta de Govern i nomenar la senyora Noemí
Camps Villalonga —en substitució del senyor Joan Salord Justo—, en virtut de l'article 23 de
la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, de l'article 22 del text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu
781/1986, i dels articles 41 i 52 del ROF, aprovat per l'RD 2568/1986.
SEGON: Determinar —en conseqüència de la reincorporació de la senyora Noemí Camps
Villalonga després del permís de maternitat— que la Junta de Govern Local, presidida per
l'alcaldessa, quedarà integrada pels regidors i per les regidores següents:
SRA. JOANA MARIA GOMILA LLUCH (alcaldessa presidenta)
SR. JOSÉ ANTONIO JUANEDA MERCADAL (primer tinent d'alcalde)
SR. JOSÉ LÓPEZ BOSCH
SRA. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA (segona tinent d’alcalde)
SRA. MARIA GRÀCIA MERCADAL MARQUÈS
SRA. NATIVIDAD ISIDORA BENEJAM BAGUR (tercera tinent d'alcalde)
SR. SERGIO SERVERA MORENO
TERCER: Notificar personalment aquesta resolució als regidors afectats, publicar-la en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb l'article 46 del ROF, i donar-ne compte
en la primera sessió del Ple municipal que se celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 12-02-2018»
Els presents acorden que n’estan assabentats.
2.2. Reincorporació de la senyora Noemí Camps Villalonga (exp. 2015/005633)
Es dóna compte que la regidora Noemí Camps Villalonga, en data del 12 de febrer de 2018,
s’ha reincorporat novament després del permís de maternitat, que li va finalitzar el dia 11 de
febrer de 2018. Per la qual cosa, torna a exercir de portaveu a la Junta de Portaveus del
Grup Municipal PSOE a l’Ajuntament de Ciutadella; càrrec que ha exercit durant el seu
permís de maternitat, de manera accidental, el regidor Joan Salord Justo.
Els presents acorden que n’estan assabentats.
2.3. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària del 31-01-2018,
d’aprovació de la relació de factures número 1/2018 de crèdit reconegut per un import
brut de 23.548,69 € (exp. 2018/000949).
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«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 31-01-2018, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 1.2018 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 1.2018 de crèdit reconegut per un import brut
de 23.548,69 € (import líquid de 24.371,45€);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici del 2018;
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 n’estan assabentats.
2.4. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 7-02-2018 de
reconeixement de deute del servei grua per un import total d’11.539,77 €, dels quals
10.744,80 € corresponen a factures de l’any 2017, (exp. 2018/000871)
«Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 7-02-2018, a proposta del regidor delegat
de Seguretat Ciutadana, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
Assumpte: Reconeixement de deute del servei grua
El cap de la Policia informa, dia 31-01-2018, que estan pendents de pagament una sèrie de
factures presentades per l’empresa Gruas Quintana Menorca SL.
Aquestes factures són les següents:
Gruas Quintana Menorca SL
Data 2-10-2017 = 4.513,3 €.
Data 7-11-2017 = 3.533,99 €
Data 4-12-2017 = 2.699,51 €
Data 9-01-2018 = 794,97 €
El mateix tècnic informa que aquest servei es va haver de prestar necessàriament per
complir la normativa vigent en matèria de trànsit i Policia Local i no disposar de mitjans
propis.
A dia d’avui no es compta amb contracte; tal com diu el tècnic, s’han fet dos concursos que
han quedat deserts per raons alienes a l’Ajuntament.
Per tant, atès que s’informa que, efectivament, el servei al qual corresponen les factures
presentades i relacionades a l’informe esmentat va ser prestat, i és per açò que es proposa
assumir aquesta obligació.
Es proposa a la Junta de Govern que acordi:
Primer. APROVAR el reconeixement de crèdit a favor de Gruas Quintana Menorca SL, i que
pugen a un total de 11.539,77 € (IVA inclòs), tots aquests pels serveis de retirada de vehicles
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prestats a la Policia Local.
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement i perquè
tengui els efectes pertinents.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Seguretat Ciutadana,
amb l’esmena que aquesta s’ha de dur a Ple per fer referència a l’exercici de l’any anterior.»
Els presents acorden que s’estan assabentats.
3. Proposta d’aprovació de la nova catalogació de les platges del terme municipal de
Ciutadella de Menorca (exp. 2018/000552) (https://vimeo.com/256061735#t=01m59s)
El regidor Baradad Baldomà, regidor de Policia, dóna compte de la seva proposta de dia 29
de gener de 2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat, en sessió ordinària de dia 1 de febrer de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i
GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«--- Atès que el decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de
seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, BOIB número 8 del 2015, on s’estableix al CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS, article 4 el catàleg de les platges de les Illes Balears.
PROPOSA:
L’aprovació de la nova catalogació de les platges del terme municipal de Ciutadella,
juntament amb les millores introduïdes per a la temporada 2018, així com la remissió al
Servei d’Ordenació de la Direcció General d’Emergències, per a incorporar-la al Registre
General.
Intervé el senyor Baradad Baldomà, que dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més
intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (6 PSM MxM,
4 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 Noemí CAMPS VILLALONGA, 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
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LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
4. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Codi de bon govern
aprovat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), (exp.
2018/000926) (https://vimeo.com/256061735#t=03m40s)
El senyor Servera Moreno, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Comunicació i Transparència), de dia 29 de
gener de 2018, signada digitalment el dia 30 de gener de 2018, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 1 de febrer de
2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA D'ADHESIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
AL CODI DE BON GOVERN DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I
PROVÍNCIES (FEMP)
Les nocions d'ètica pública i bon govern són presents de diferents maneres des del
pensament polític clàssic, i es relacionen amb la qualitat institucional i la rendició de comptes.
Així, l'establiment de mecanismes eficaços de servei a la ciutadania, el control del poder i
d'ètica pública s'evidencien com a elements clau per a la prevenció de la corrupció i per
generar vincles de confiança entre la ciutadania i les institucions.
En els últims anys l'aplicació de normes ètiques o codis de bon govern ha estat assumida en
diferents països amb alta qualitat democràtica i per organitzacions internacionals, com les
Nacions Unides, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, el
Consell d'Europa o la Unió Europea.
La transparència ve donada pel sotmetiment a controls i autoregulacions que s'articulen a
través de la gestió de la informació, la seva publicació (d'informació) a Internet i l'exposició de
documentació sobre la gestió pública feta. La transparència consta de publicitat activa
(publicació de documents), publicitat passiva (és a dir, el dret a la informació i a la resposta a
consultes sobre transparència).
El canal d'accés que vehicula la transparència a l'Ajuntament de Ciutadella és el web o portal
municipal, que disposa d'un portal específic de transparència, inserit al portal municipal
general.
Quant a la publicitat passiva, es destaca el treball de l’OAC, que ha de continuar creixent, la
incorporació del tràmit d'accés a la informació pública, que queda articulat dins la concepció
mateixa del Servei de Defensa del Ciutadà, quant a la relació entre administració i
administrat, per salvaguardar els drets d'aquest últim.
En aquest sentit, la feina feta en els dos darrers anys ha estat evident. Tot i que la Llei de
transparència va entrar en vigor el 2013, el període de dos anys per implementar els portals
va fer que, a efectes pràctics, al principi de mandat, el juny de 2015, la feina estàs encara
sense començar.
Des del Servei de Transparència, que ha impulsat decisivament aquest equip de govern, en
poc més de tres mesos es va articular un portal de transparència per complir el gruix de la
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Llei 19/2013 i assolir bona part dels indicadors ITA que marca Transparència Internacional
com a desitjables. Però açò va ser només una petita passa, ja que encara quedava i queda
molt per fer en matèria de transparència. Ja el mes de novembre de l’any passat l’Ajuntament
de Ciutadella va aconseguir per primera vegada aprovar en Transparència, segons
l’avaluació de Dyntra, i situar-se com a quart ajuntament més transparent de les Illes Balears,
d’entre els que tenen més de 15.000 habitants.
És irrefutable que avui en dia l'Ajuntament de Ciutadella té més informació que mai a l'abast
dels ciutadans i les ciutadanes: des de tota la informació relativa a pressupostos fins a la
declaració de béns i d'activitats del regidor; el règim de retribucions; un tauler d'anuncis més
visible i estructurat; i la posada en marxa de les videoactes, que agilitzarà el procés de tenir
la informació sobre el Ple validada i a disposició dels ciutadans i les ciutadanes.
Amb tot, ara l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella, a través del Servei de
Transparència, vol anar més enllà per arribar a aconseguir l’excel·lència en la matèria. Tal
com exposa la Llei 19/2013 de transparència, l'accés a la informació pública i bon govern i un
nivell avançat de transparència impliquen, a més de publicar documentació, l'adopció de
codis de bona conducta que comprometen l'acció institucional. La seva derivada immediata
és la rendició de comptes, l'exposició oberta de la gestió pública a partir del mesuratge de
fites, resultats i compromisos.
Per tot açò, és convenient tenir un codi de bon govern. Avui cal, per part de tots els
governants, assolir un codi de bones pràctiques o d'ètica pública; i en aquest sentit proposam
al Ple de la corporació l'adhesió de l'Ajuntament al Codi de bon govern de la FEMP, al qual hi
ha adherits ara mateix 51 ajuntaments, a més de 4 diputacions i 2 mancomunitats.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. L'adhesió de l'Ajuntament de Ciutadella com a institució al Codi de bon govern,
aprovat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en data del 24 de març
de 2015.
SEGON. L’acord d’impulsar com a govern, grups polítics i regidors d’aquest ajuntament les
accions que siguin necessàries per aconseguir la seva plena implementació al nostre
municipi.
TERCER. Designar el Servei de Defensa del Ciutadà de l'Ajuntament de Ciutadella com a
unitat d'avaluació i de seguiment del Codi de bon govern.
No obstant açò, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=07m39s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/256061735#t=11m12s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/256061735#t=12m29s)
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Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=13m43s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/256061735#t=15m13s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (6 PSM MxM,
4 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 Noemí CAMPS VILLALONGA, 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 d’aprovació del manifest per al Dia Internacional de la Dona i l’Equitat de
Gènere (exp. 2018/001078) (https://vimeo.com/256061735#t=15m45s)
La senyora Laura Anglada, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Servei d’Igualtat), de dia 30 de gener de 2018, signada digitalment el dia 1
de febrer de 2018, que va ser dictaminada, una vegada esmenada, a la Comissió Informativa
Socioeducativa de dia 2 de febrer de 2018, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1),
de GxC (1) i d’UPCM (1); i amb les reserves de vot del PP (2); i que diu:
“ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL MANIFEST PER AL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
I L'EQUITAT DE GÈNERE
Atès que el proper dia 8 de març és el dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament proposa
aprovar el següent manifest:
«De nou arriba un 8 de març, Dia Internacional de les Dones, una data simbòlica per aturarse a reflexionar sobre l'assoliment de la igualtat arreu, i, en concret, al nostre municipi.
Davant el fet que encara no és una realitat, l’Ajuntament de Ciutadella, un any més, cal que
reclami la necessitat de viure en un municipi en igualtat i que expressi el nostre compromís
de treballar perquè així sigui.
Feim passes cap a aquesta fita, que recordam que és imprescindible si volem viure en un
municipi educador, que ofereixi els mateixos drets i les oportunitats en condicions d'igualtat i
de llibertat a tothom, i on tots i totes tinguem accés a la formació, a l'entreteniment i al
desenvolupament personal que la ciutat mateixa ofereix. Així s'hi va comprometre Ciutadella
l'any 1999 quan va firmar la Carta de Ciutats Educadores amb la visió que un municipi en
igualtat és un municipi millor per a tothom.
És important prendre consciència que, tot i el camí recorregut, la realitat d'arreu demostra
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que no podem celebrar que una societat igualitària sigui una realitat: es manté la bretxa
salarial entre dones i homes pel mateix treball; quasi dues de cada tres persones adultes
analfabetes són dones; només el 19 % dels escons legislatius són ocupats per dones; la
feminització de la pobresa; la desigualtat en l’accés de les dones a l’educació, la capacitació,
la ciència i la tecnologia; l’impacte de la violència masclista, etc.
Una bona manera d'avançar cap a la igualtat i contrarestar el que hi manca és aprofitar
aquesta data del 8 de març per celebrar l'aportació de les dones a la nostra societat al llarg
de la història, valorar-ne la figura, i reconèixer i agrair el seu rol transformador i definitiu. És
cabdal i imprescindible el suport que representen les dones per a la família, el nucli més
original i bàsic de les societats i de la seva estabilitat.
Tanmateix, basta celebrar que són persones amb inquietuds, reptes, aspiracions i capacitats
personals, laborals, esportives, socials..., com qualsevol altre, i que açò enriqueix una
població que es vol desenvolupar amb tota la seva plenitud. Per tant, no ens podem permetre
el luxe de desaprofitar aquests valors tan necessaris.
Des de l’Ajuntament de Ciutadella, amb la responsabilitat que tenim, com a ens més proper a
la ciutadania, tenim l’oportunitat de divulgar els valors que es necessiten per fer possible una
equitat real entre homes i dones al nostre municipi. I també per transformar aquests valors en
fets, en accions, en canvis... Però no ho podem fer sols. La ciutat, la feim totes les persones
que hi habitam; tots hi contribuïm. Des de la visió de la ciutat educadora, tots els racons i
àmbits del municipi eduquen i formen els seus ciutadans i ciutadanes. Tots i totes, per tant,
en tenim una responsabilitat.
Per tot açò,
MANIFESTAM
— Que defensam una ciutat inclusiva i per a tothom; i, per açò, assumim el compromís polític
d’avançar en la defensa dels principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes
en el conjunt de les activitats i en la gestió externa que dugui a terme aquesta corporació, així
com en el seu funcionament i en la gestió interna.
— Que coordinarem i col·laborarem amb les diferents accions que, des de l’àmbit local, es
desenvolupin per promoure la igualtat real entre homes i dones, per crear, així, una xarxa i un
treball col·lectius amb un objectiu comú.
— Que afavorirem les vies de participació necessàries perquè les dones de Ciutadella
tenguin una presència activa en la vida ciutadana, d'acord amb la Llei d'igualtat 11/2016, de
28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.»
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l'anterior manifest.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà."
Intervencions
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/256061735#t=19m48s)
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Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/256061735#t=19m60s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/256061735#t=20m22s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=21m07s)
Intervé la senyora Anglada Seara ((https://vimeo.com/256061735#t=22m30s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=22m38s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
6. Proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva del Projecte de la xarxa
de clavegueram de la urbanització de Cala Morell (exp. 2017/006907)
(https://vimeo.com/256061735#t=23m13s)
La senyora Camps Villalonga, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea de
Territori i Entorn (Servei d’Aigües) de dia 12 de febrer de 2018, i, atès que la proposta no va
ser dictaminada per la comissió informativa respectiva, se sotmet a votació la ratificació de la
seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del Reglament orgànic municipal),
la qual va ser aprovada per unanimitat (21 vots dels membres presents). La proposta diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE XARXA CLAVEGUERAM DE lA
URBANITZACIÓ DE CALA MORELL
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària celebrada el
21 de desembre de 2017, va adoptar l'acord d'APROVAR INICIALMENT el projecte Xarxa de
clavegueram de la urbanització de Cala Morell, redactat pels serveis tècnics municipals, i en
la seva versió definitiva, signada dia 30-11-2017, 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 €;
Atès que es va sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública, ampliat fins a 20 dies
hàbils als efectes de la preceptiva autorització per part de la Direcció General de Recursos
Hídrics abans de l'inici de les obres que preveu el projecte; i, així, l'anunci d'aquest tràmit es
va publicar en el BOIB número 159 de dia 28-12-2017, i l'ampliació del termini en el BOIB
número 9 de dia 18-01-2018;
Atès que, en el termini d'informació pública, s’hi van presentar al·legacions;
Atesa la resolució número 2018/2 del 5-01-18 del Departament de Cultura i Educació del
Consell Insular;
Atesa la declaració d'interès general de la canalització d'impulsió entre Cala Morell i el
POICI , decret número 88/2018 de 30 de gener de 2018, de la presidenta del Consell Insular
de Menorca;
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Vist l'informe emès respecte a açò per la secretària en data del 12-02-18, que, literalment
copiat, diu:
"INFORME JURÍDIC SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE LA XARXA
DE CLAVEGUERAM DE LA URBANITZACIÓ DE CALA MORELL, REDACTAT PELS
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
I. ANTECEDENTS:
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 seva 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 aquesta disposició, en resum, es determina que en els sòls d’ús predominantment
residencials que no disposin de xarxa de clavegueram es podran atorgar llicències sempre
que concorrin tot una sèrie de requisits. Entres aquests requisits es fixa que l’Ajuntament,
mitjançant un acord plenari, ha d’haver expressat el seu compromís de dotar de clavegueram
aquestes zones urbanes, i establir un termini màxim d’un any per a poder aprovar el
corresponent projecte de dotació de xarxa de clavegueram.
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,
segons el previst a la Disposició transitòria 4a de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl (exp.
2017/001730)."
El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària celebrada el 21 de
desembre de 2017, va adoptar l’ acord següent:
Primer. APROVAR INICIALMENT el projecte Xarxa de clavegueram urbanització de Cala
Morell, redactat pels serveis tècnics municipals, i en la seva 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 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 les persones interessades 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'hi estableixin i també en els
informes preceptius als quals s'ha fet referència.
En compliment d'aquest acord, es va sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública,
ampliat fins a 20 dies hàbils als efectes de la preceptiva autorització per part de la Direcció
General de Recursos Hídrics abans de l'inici de les obres que preveu el projecte. Així,
l'anunci d'aquest tràmit es va publicar en el BOIB número 159 de dia 28-12-2017, i l'ampliació
del termini en el BOIB número 9 de dia 18-01-2018.
En el termini d'informació pública es van presentar les al·legacions següents:
1) RE 706 de 16-01-2018, de la Sra. A. H. F., M. M. G. i M. A. A.
2) RE 860 de 19-01-2018, del Sr. J. V. S., en representació de la societat Centre Residencial
Cala Morell SL.
II. DOCUMENTACIÓ INCLOSA A L'EXPEDIENT
1. A partir del compromís expressat pel Ple de l'Ajuntament, els enginyers municipals van
redactar el corresponent projecte per a dotar de xarxa de clavegueram la urbanització de
Cala Morell, i va ser aprovat inicialment pel Ple el document final del projecte, signat dia 3012

11-2017, que inclou les observacions per esmenades en el document final del projecte, tal
com es va informar per qui subscriu en ocasió de la seva aprovació inicial.
2. A l'acord d'aprovació inicial, es condicionava l'aprovació definitiva a l'obtenció de la
declaració d'interès general per part del Consell Insular de Menorca, a un tram de la xarxa de
clavegueram que discorre per la carretera de Cala Morell fins al POICI.
En aquest sentit, la presidenta del Consell Insular de Menorca, mitjançant el Decret número
88/2018, de data del 30 de gener de 2018, declara l'interès general de la canalització
d'impulsió entre Cala Morell i el POICI, de la xarxa de clavegueram per la urbanització de
Cala Morell, amb condicions.
III. FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
- Articles del 121 als 123, 125 i 126, i disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
- Articles 21.1.o), 22.2.ñ) i 127.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.
- Articles 88, 90 a 94 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.
- Articles 76 a 78 del Reial decret 701/2015, de 17 de juliol, pel qual s'aprova el Pla hidrològic
de les Illes Balears.
- Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears.
- Llei 5/1990, de carreteres de les Illes Balears.
Consideracions jurídiques
Primera. Consideració d'obres locals
1. Considerant el que estableix l'article 88 de l’RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, tindran la consideració
d'obres locals totes les de nova planta, reforma, reparació o entreteniment que executin les
entitats locals, tant amb els seus fons com les que hi participin, entitats públiques o privades,
per la realització de serveis de la seva competència. En el cas objecte d'informe, es tracta de
la realització de la xarxa de sanejament, la qual constitueix un sistema general d'obligat
servei municipal.
2. Es va posar de relleu en ocasió de l'aprovació inicial del projecte, que aquest havia estat
supervisat i incorporades les esmenes a les observacions fetes, en la forma que s'expressa a
l'informe/proposta d'aprovació inicial.
3. El Projecte de xarxa de clavegueram de la urbanització de Cala Morell es presenta com un
global que inclou la previsió de la xarxa de clavegueram en el nucli urbà i la connexió
d'aquesta fins a la xarxa general del municipi al POICI. En la memòria del projecte els tècnics
redactors preveuen dues fases diferenciades del projecte, les quals seran objecte de
tractament diferent, atès que la part de la xarxa fins al POICI haurà de ser finançada per
l'Ajuntament, mentre que la part de xarxa local en l'àmbit de la urbanització podrà ser
sufragada mitjançant contribucions especials.
De totes maneres, per la diferent concepció d'una fase i una altra, no es pot obviar que una
no té sentit sense l'altra, deixant per a consideració posterior la contractació de les obres que
s'inclouen en el projecte global de forma separada, si, com justifiquen els tècnics redactors,
les dues parts constitueixen un projecte complet i separable.
Segona. Declaració d'interès general
1. El projecte en qüestió preveu una part consistent en xarxa de connexió des de l'EBAR 1
fins al POICI que transcorre per sòl classificat de rústic. Aquesta xarxa seguirà el traçat de la
carretera existent i, per tant, transcorrerà íntegrament en sòl qualificat com a «àrea de
protecció territorial de carreteres « (APT)
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D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol. Del Sòl Rústic de les
Illes Balears, tenen la consideració d'activitats relacionades amb les infraestructures
públiques les vinculades a l'execució, l'ús i el manteniment de les xarxes de sanejament, les
estacions de depuració i les sistemes vinculats a la reutilització de les aigües residuals, així
com els dipòsits d'emmagatzemament i les xarxes de distribució. Estableix el mateix article
que perquè els usos vinculats a aquestes infraestructures tenguin la consideració d'admesos,
s'hauran de preveure en els instruments de planejament general o en els instruments
d'ordenació territorial. Si no n'hi hagués o si no es preveiés, com és el cas, s'exigirà la prèvia
declaració d'interès general.
En el cas que ens ocupa, una part de la xarxa projectada que discorre pel sòl rústic, a la vora
de la carretera de Cala Morell (xarxa secundària i de propietat municipal) per tal d’anar a
connectar amb la xarxa de sanejament municipal situada al Polígon Industrial de Ciutadella,
no està considerada en cap instrument d'ordenació territorial aplicable.
És per açò que es va condicionar l'aprovació definitiva a l'obtenció de la declaració d'interès
general per part del CIM, la qual cosa va ser sol·licitada mitjançant acord de la Junta de
Govern de dia 26-07-2017.
2. S'ha incorporat a l'expedient el Decret número 88/2018, de data del 30 de gener de 2018,
de la presidenta del Consell Insular de Menorca, que declara l'interès general de la
canalització d'impulsió entre Cala Morell i el POICI, de la xarxa de clavegueram per a la
urbanització de Cala Morell, amb condicions, en els termes següents:
1. Respecte a l’ocupació del domini públic de carreteres de la ronda sud, només s’autoritzarà
l'ocupació del subsòl de la zona de domini públic en una franja de terreny situada en la part
més exterior d'aquesta zona, i dins del domini públic existent a partir de l’aresta exterior
d’explanació.
2. Prèviament a l'execució de les obres, s’haurà de sol·licitar autorització conformement a
l'article 26 Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Per a l’obtenció de l’autorització el projecte haurà d’esmenar el grau de definició de la
canonada d’impulsió definida en el projecte quant a l'afectació a la carretera RC-1 quant als
aspectes següents:
Primer: S'ha de definir la secció tipus de les rases corresponents a la canonada d'impulsió,
per a la seva definició sota calçada (necessari per a l'encreuament de la ronda sud, per
connectar-la amb la xarxa d'existent en el POICI). El paviment a reposar serà de les mateixes
característiques que l'existent.
Segon: S'han d'incloure plànols de la planta general de l'escala adequada, que permeti
replantejar la ubicació de la canonada i els elements complementaris respecte a la carretera,
de manera que quedi garantit que únicament s'ocuparan terrenys de domini públic que no
formen part de l’explanació de la carretera. S’haurà d'especificar la superfície en planta
ocupada per la xarxa d’impulsió com pels seus elements complementaris (m2).
3. Una vegada definida la zona de domini públic de carreteres de la RC-1, resulta necessari
ocupar segons les característiques de la síquia, es tramitarà un expedient de concessió
administrativa del domini públic de la carretera RC-1.
4. Les obres i l’activitat definida no podran afectar la seguretat del trànsit i hauran de
mantenir com a mínim les condicions prèvies de visibilitat i geometria.
5. En el cas de necessitat per part del CIM de modificar les conduccions que discorrin per
domini públic de la RC1, i sempre que no hi hagi una alternativa tècnica que eviti l'afecció
sobre aquestes conduccions, el titular de la via assumirà el cost de l'obra civil i el titular del
servei d'interès públic n’assumirà la resta del cost.
6. Les actuacions de manteniment i conservació de la canalització hauran de dur-se a terme
pel seu promotor. Respecte al creuer de calçada, haurà d’estar en condicions d'ús en tot
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moment.
7. En cas de produir-se alguna avaria sobre la canalització que produís un perjudici en
l'explotació de la carretera, el titular de l'autorització serà el responsable dels danys i
perjudicis causats.
8. El sistema de tractament de les aigües residuals ha de complir el que estableix el Pla
hidrològic de les Illes Balears.
9. Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar
l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les
maquinàries.
Es recorda que, abans de dur a terme les obres, s'haurà de disposar de l’autorització de la
Direcció General de Recursos Hídrics pel fet que bona part de la carretera de Cala Morell
transcorre per una zona de policia de torrents.
D'aquestes condicions, es desprèn que hi manca definició en el projecte, a partir de la qual
s'haurà de tramitar la concessió administrativa del domini públic de la carretera RC-1; i en el
cas d'haver de modificar les conduccions, l'Ajuntament haurà d'assumir part del cost que
n’impliqui la necessària modificació.
Qui subscriu vol deixar palès que el compliment dels condicionants 2, 3 i 5 pot implicar
augment del cost i retard en l'inici de les obres que necessàriament han d'estar finalitzades i
pagades abans de dia 30 de novembre de 2018, condició imposada pel Consell Insular de
Menorca, en el conveni pel finançament d'aquesta actuació financerament sostenible amb
fons d'aquesta administració.
Tercera.- Altres autoritzacions.
- Es requerirà informe de carreteres abans de l'inici de les obres.
- És preceptiu obtenir autorització de la Direcció General de Recursos Hídrics abans de l'inici
de les obres.
Quarta.- Òrgan competent per acordar l'aprovació del projecte
L'article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix a l'Alcaldia la competència per a l'aprovació de projectes d'obres i serveis per a la
seva contractació o concessió, quan aquests projectes estiguin prevists en els pressupost.
Aquesta competència es complementa a la disposició addicional segona de l’RDL 3/2011, de
14 de novembre, del text refós de la Llei de contractes del sector públic, que diu que
correspon als alcaldes les competències com a òrgan de contractació respecte dels
contractes d'obres (...) quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost.
També estableix que corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació
respecte dels contractes no esmentats a l'apartat anterior.
Atesa la informació remesa per la interventora municipal, dia 12-12-2017, que consta a
l'expedient, i en la qual quantifica el 10 per cent dels recursos ordinaris del vigent pressupost,
amb l'import de 3.121.888,23 €; i atès que el projecte Xarxa de clavegueram de la
urbanització de Cala Morell presenta un pressupost d'execució per contracte per import de
3.504.724,68 € i un pressupost per a coneixement de l'administració per import de
3.533.964,74 €; es conclou que supera el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i,
per tant, l'òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és el Ple de l'Ajuntament.
IV. CONCLUSIÓ
Vist l'informe emès dia 12-0-.2018 pels enginyers municipals, autors del projecte, en el qual
es fa constar que els aspectes de les al·legacions presentades que proposen estimar no
representen increment del pressupost d’execució per contracte ni del pressupost per a
coneixement de l’administració del projecte.
Fent l'observació relativa al fet que els condicionants imposats en la declaració d'interès
general dificultaran el compliment de les condicions previstes en el conveni de finançament
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d'aquesta actuació.
Fetes aquestes observacions, inform favorablement sobre l'aprovació definitiva del projecte
Xarxa de clavegueram de la urbanització de Cala Morell, i per tal que el Ple de l'Ajuntament
adopti un acord en el sentit següent:
Primer. RESOLDRE les al·legacions presentades en el sentit informat pels tècnics municipals
autors del projecte, en data del 12-02-2018, i en conseqüència:
Al·legacions presentades per A. H. F. (propietària de la parcel·la 114), M. M. G. i M. A. A.
(propietaris de la parcel·la 96).
1) Relativa al fet que en el pas de la canonada de clavegueram a la parcel·la 114 hi ha un
dipòsit de gasoil i canalitzacions. També, que la cotxeria existent dificulta l’execució de les
obres.
Efectivament, s’ha comprovat que es així, ja que és molt més fàcil passar la xarxa de
clavegueram per la parcel·la 96 (ref. cadastral 6141103EE7364S0001JY), mitgera amb la
114, tal com s’indica a l’al·legació. Es modifica el plànol 4.2 , l’annex número 14 de
propietaris afectats i el plànol número 9.
S'estima l'al·legació.
2) Indiquen també que el preu d’indemnització per a servitud de pas d’infraestructures, 10
€/ml, és insuficient. També cal tenir en compte les despeses pagades, plantes, voreres...
Es considera que el preu proposat es correcte. A l’Ordenança fiscal número 30 per ocupació
de via pública de l’Ajuntament hi ha una quota tributària per ocupació del subsòl per ml de
canonada i any de 0,22 €. Els 10 €/ml representen el pagament d’un cànon de 45 anys,
suficient per amortitzar l’obra. Finalitzades les obres, el terreny quedarà en el mateix estat en
què es troba actualment.
Per tant, es desestima la revisió del preu d’indemnització, ja que el proposat de 10 €/ml es
considera adient.
Al·legacions presentades pel Centre Residencial Cala Morell SL
1) Indica que, no estant disconforme amb el fet que la xarxa de clavegueram passi en alguns
trams per terrenys de la seva propietat, considera que el traçat de la xarxa de clavegueram
que passa per la parcel·la cadastral 5547101EE354N0001UJ és improcedent. Proposa dues
alternatives a l’especificat al projecte.
Atès l’especificat a l’al·legació, es considera adient anul·lar el tram de clavegueram projectat
del P8/1-P8/13-P8/14, ja que la parcel·la 1 pot connectar al pou P6/32, la parcel· la 5 al pou
P6/14 i la parcel· la 11 al P8/2. S’estima el sol·licitat a l’al·legació i es modifiquen els plànols
4.1 , 5.7, 5.13, el plànol número 9 i l’annex número 14 de propietaris afectats.
S'estima l'al·legació.
2) Indica que, encara que l’informe de 30 de novembre de 2017 preveu expressament la
imposició de servituds de pas d’infraestructures als propietaris en el projecte de juny 2017
apartat 5.1 de la Memòria, considera que no queda clar.
L’informe del 30 de novembre de 2017 complementa l’especificat en el projecte de juny 2017;
per tant, queda clar que es preveu la imposició de servituds de pas d’infraestructures als
propietaris dels terrenys afectats.
Es desestima l'al·legació.
3) Indica també que l’EB 1 s’ubica davant un grup d’apartaments, amb les molèsties que això
comporta. Proposa una nova ubicació per a l’EB1.
No hi ha cap tipus d’inconvenient -es considera que el lloc proposat es més convenient que el
previst en el projecte- per modificar el lloc de l’EB1 i instal·lar-la on indica l’al·legat. S’estima
l’al·legació. Es modifiquen els plànols 4.2, 4.3 i 5.1.
4) Indica també que el cost del projecte és molt elevat i que si s’aprofita la xarxa existent es
podrà reduir.
La xarxa existent com a xarxa general no es aprofitable i a més uns dels objectes del projecte
16

es inutilitzar l´EDAR existent. Per tant la utilització de la xarxa existent com a xarxa general
no es possible i en aquest sentit no es pot reduir el cost total del projecte.
Es desestima l’al· legació.
Segon. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte Xarxa de clavegueram urbanització de Cala
Morell, redactat pels serveis tècnics municipals, i en la seva versió definitiva signada dia
30.11.2017, 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 €.
Aquest és el parer de qui subscriu, sens perjudici d'altre millor fonamentat en dret".
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. RESOLDRE les al·legacions presentades en el sentit informat pels tècnics municipals
autors del projecte, en data del 12-02-2018, i, en conseqüència:
Al·legacions presentades per A. H. F. (propietària de la parcel·la 114), M. M. G. i M. A. A.
(propietaris de la parcel·la 96)
1) Relativa al fet que en el pas de la canonada de clavegueram a la parcel·la 114 hi ha un
dipòsit de gasoil i canalitzacions. També que la cotxeria existent dificulta l’execució de les
obres.
Efectivament, s’ha comprovat que és així, ja que és molt més fàcil passar la xarxa de
clavegueram per la parcel·la 96 (ref. cadastral 6141103EE7364S0001JY), mitgera amb la
114, tal com ho indica a l’al·legació. Es modifica el plànol 4.2 , l’annex núm. 14 de propietaris
afectats i el plànol número 9.
S'estima l'al·legació.
2) Indiquen també que el preu d’indemnització per a servitud de pas d’infraestructures,
10 €/ml, es insuficient. També cal tenir en compte les despeses pagades, plantes, voreres...
Es considera que el preu proposat és correcte. A l’Ordenança fiscal número 30 per ocupació
de via pública de l’Ajuntament hi ha una quota tributària per ocupació del subsòl per ml
de canonada i any de 0,22 €. Els 10 €/ml representen el pagament d’un cànon de 45
anys, suficient per amortitzar l’obra. Evidentment finalitzades les obres, el terreny quedarà en
el mateix estat en què es troba actualment.
Per tant, es desestima la revisió del preu d’indemnització, ja que el proposat de 10
€/ml es considera adient.
Al.legacions presentades pel Centre Residencial Cala Morell SL
1) Indica que, en no estar disconforme que la xarxa de clavegueram passi en alguns trams
per terrenys de la seva propietat, considera que el traçat de la xarxa de clavegueram que
passa per la parcel·la cadastral 5547101EE354N0001UJ és improcedent. Proposa dues
alternatives a l’especificat al projecte
Atès l’especificat a l’al·legació, es considera adient anul· lar el tram de clavegueram projectat
del P8/1-P8/13-P8/14, ja que la parcel· la 1 pot connectar al pou P6/32, la parcel·la 5 al pou
P6/14 i la parcel· la 11 al P8/2. S’estima el sol·licitat a l’al· legació i es modifiquen els plànols
4.1 , 5.7, 5.13, el plànol número 9 i l’annex núm. 14 de propietaris afectats.
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S'estima l'al·legació.
2) Indica que, encara que l’informe de 30 de novembre de 2017 preveu expressament
imposició de servituds de pas d’infraestructures als propietaris en el projecte de juny del 2017
apartat 5.1 de la Memòria, considera que no queda clar.
L’informe del 30 de novembre de 2017 complementa l’especificat en el projecte de juny del
2017; per tant, queda clar que es preveu la imposició de servituds de pas d’infraestructures
als propietaris dels terrenys afectats.
Es desestima l'al·legació.
3) Indica també que l’EB 1 s´ubica davant un grup d’apartaments, amb les molèsties que això
comporta. Proposa una nova ubicació per a l’EB1.
No hi ha cap tipus d’inconvenient -es considera que el lloc proposat és més convenient
que el previst en el projecte- per modificar el lloc de l´EB1 i instal·lar-la on indica l’al·legat.
S’estima l’al·legació. Es modifiquen els plànols 4.2, 4.3 i 5.1.
4) Indica també que el cost del projecte és molt elevat i que si s’aprofita la xarxa existent es
podrà reduir.
La xarxa existent com a xarxa general no es aprofitable i, a més, uns dels objectes del
projecte és inutilitzar l’EDAR existent. Per tant, la utilització de la xarxa existent com a
xarxa general no és possible, i en aquest sentit no es pot reduir el cost total del projecte.
Es desestima l’al·legació.
Segon. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte Xarxa de clavegueram de la urbanització de
Cala Morell, redactat pels serveis tècnics municipals, i en la seva versió definitiva signada dia
30-11-2017, 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 €, amb les prescripcions de l'autorització del Departament de
Cultura i Educació del Consell Insular, resolució 2018/2, de dia 5-01-18 i de la declaració
d'interès general del 30-01-18.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/256061735#t=26m17s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/256061735#t=27m14s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/256061735#t=27m21s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (6 PSM MxM,
4 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 Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL
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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 MOL, 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.
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a donar suport a la presó
permanent revisable (exp. 2018/001278) (https://vimeo.com/256061735#t=28m18s)
El senyor Benejam Escanellas, portaveu, dóna compte de la moció del Grup Municipal
Popular (PP) de dia 29 de gener de 2018, amb registre d’entrada telemàtic 001400 de 29 de
gener de 2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat,
en sessió ordinària de dia 1 de febrer de 2018, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vot
(PSM, PSOE, GxC i UPCM), que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de
23 de novembre, del Codi Penal, que va entrar en vigor l'1 de juliol de 2015, va introduir en la
nostra legislació la presó permanent revisable.
Es tracta d'un instrument que existeix en molts països del nostre entorn, en governs de tot
tipus de tall polític; és una institució coherent, que s'incorpora bé al nostre model de garanties
i encaixa perfectament en el nostre sistema penal.
La presó permanent revisable, que ve clarament determinada a l'exposició de motius
d'aquesta llei, no renuncia a la reinserció del penat, ja que, una vegada complerta una part
mínima de la condemna, "un tribunal haurà de valorar novament les circumstàncies del penat
i del delicte comès i podrà revisar la seva situació personal ".
La previsió d'aquesta revisió judicial periòdica de la situació personal del penat, idònia per a
poder verificar en cada cas el necessari pronòstic favorable de reinserció social, diu en
l'exposició de motius: "Allunya tot dubte d'inhumanitat d'aquesta pena, en garantir un horitzó
de llibertat per al condemnat ". Un cop complert el temps mínim de la pena, "si el Tribunal
considera que no concorren els requisits necessaris perquè el penat pugui recuperar la
llibertat, es fixarà un termini per dur a terme una nova revisió de la seva situació, i si, pel
contrari, el Tribunal valora que compleix els requisits necessaris per quedar en llibertat,
s'establirà un termini de llibertat condicional en el qual s'imposaran condicions i mesures de
control orientades tant a garantir la seguretat de la societat com a assistir el penat en aquesta
fase final de la seva reinserció social".
Afegeix l'exposició de motius: "La pena de presó permanent revisable no constitueix, per
això, una mena de «pena definitiva» en la que l'Estat es desentén del penat. Al contrari, es
tracta d'una institució que compatibilitza l'existència d'una resposta penal ajustada a la
gravetat de la culpabilitat amb la finalitat de reeducació a la qual ha de ser orientada a
l'execució de les penes de presó ".
Igualment, assenyala: "Es tracta, en realitat, d'un model estès en el dret europeu que el
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Tribunal Europeu de Drets Humans ha considerat ajustat a la Convenció Europea de Drets
Humans, ja que ha declarat que quan la llei nacional ofereix la possibilitat de revisió de la
condemna de durada indeterminada amb vista a la seva commutació, remissió, terminació o
llibertat condicional del penat, això és suficient per donar satisfacció a l'article 3 del Conveni”.
Així i tot, diversos grups parlamentaris van presentar un recurs d'inconstitucionalitat, que el
Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el juliol de 2015. L'admissió a tràmit no suposa
cap pronunciament sobre el fons de l'assumpte, tot i que alguns pretenen la derogació
d'aquesta mesura sense esperar el pronunciament del Tribunal Constitucional.
Així, el 4 d'octubre de 2016 el Ple del Congrés dels Diputats va debatre i aprovar per majoria
dels grups parlamentaris Basc (EAJ-PNB), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de
Unidos Podemos-en Comú Podem-En Marea, Mixt i l'abstenció de Ciudadanos, i només amb
el vot en contra del Grup Parlamentari Popular, la Proposició no de Llei per a la Derogació de
la pena de presó permanent revisable.
I més recentment, el passat 10 de novembre ha estat admesa a tràmit una proposició de Llei
de modificació de la LO 10/1995 del Codi Penal (orgànica), que pretén derogar la presó
permanent revisable i que va comptar amb l'únic vot en contra del Grup Popular.
Després d'aquests fets i actuacions, són multitud els ciutadans que han manifestat el seu
suport a la pena de presó permanent revisable com a mitjà per garantir la seguretat, els drets
i llibertats de tots els espanyols.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i l’aprovació,
si escau, el següent:
L'Ajuntament de Ciutadella manifesta:
PRIMER. El suport a la figura de la presó permanent revisable incorporada a
l'ordenament jurídic espanyol per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es
modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
SEGON. Instar els diferents grups parlamentaris amb representació al Congrés dels
Diputats que reconsiderin la seva postura sobre la derogació de la presó permanent
revisable.
TERCER. Traslladar aquests acords al Ministre de Justícia, als grups polítics del
Congrés, del Senat i del Parlament dels Illes Balears i a la Junta de Govern de la
FEMP.»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/256061735#t=32m20s)
Intervé el senyor Servera Moll ((https://vimeo.com/256061735#t=36m35s)
Intervé el senyor Negrete Caballero ((https://vimeo.com/256061735#t=41m25s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas ((https://vimeo.com/256061735#t=46m32s)
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Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/256061735#t=50m13s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/256061735#t=51m55s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/256061735#t=53m34s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per deu (10) vots a favor (6 PP, 2 UPCM
i 2 PSOE): 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, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL i el senyor Joan SALORD JUSTO; i onze (11) vots en contra (6 PSM
MxM, 2 PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA,
la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS,
la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el
senyor Sebastià SERVERA MOLL.
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a instar l’equip de govern a agilitzar
l’ampliació del polígon de Ciutadella (exp. 2018/001241)
El senyor Benejam Escanellas, regidor, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP) de dia 1 de febrer de 2018, amb registre d’entrada 001642 de dia 1 de febrer de 2018,
que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió
ordinària de dia 1 de febrer de 2018, amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del
dia per urgència, i aprovada per unanimitat, amb 2 vots a favor (PP), i 5 reserves de vot
(PSM, PSOE, GxC i UPCM), que diu:
«El Polígon Industrial de Ciutadella (POICI), que avui ja no té caràcter ni usos exclusivament
industrials, tota vegada que s'ha convertit en una zona empresarial que acull activitats
industrials, comercials i de serveis, així com altres usos econòmics, pateix un greu problema:
la manca de sòl i de parcel·les per ubicar-hi noves empreses i instal·lacions.
El retard en l’ampliació i el desenvolupament del Polígon de Ciutadella en els terrenys del
Sector B9 dificulten l'activitat econòmica al municipi, la pèrdua d'inversions i, fins i tot, que hi
ha empreses que ja s'han plantejat el trasllat a altres municipis de Menorca on hi ha sòl
industrial disponible.
El març de 2014 l'Ajuntament de Ciutadella va aprovar, inicialment, el projecte d'obres
d'urbanització del sector B9 del Pla general d'ordenació urbana de Ciutadella, redactat per
l'enginyer Pau Socías Morell, i el contracte de construcció d’instal·lacions per al
subministrament elèctric.
L'Associació d'Empresaris del Polígon de Ciutadella ha expressat en reiterades ocasions la
seva preocupació per la manca de sòl industrial i també ha reclamat l'agilització dels tràmits
per a fer efectiva aquesta necessària ampliació. El març de 2017 el president d'aquesta
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associació empresarial, Isidro Bellota, va declarar al diari Menorca: ''No volem que la manca
de sòl industrial suposi un fre econòmic".
Cal afegir que, per la creixent activitat que registra el port de Son Blanc, amb un augment del
tràfic de vaixells, passatgers, vehicles i càrrega rodada (mercaderies), ha augmentat la
demanda de sòl al Polígon Industrial de Ciutadella.
En aquests moments encara hi ha algunes parcel·les disponibles, però són de petita
superfície i totalment insuficients per a donar resposta a la creixent demanda i a les peticions
de promotors, empresaris i inversors que reclamen sòl.
PROPOSTES D'ACORD:
PRIMERA. Demanar a l'Associació d'Empresaris del Polígon de Ciutadella, que forma part de
la Federació de PIME-Menorca, una relació actualitzada de peticions i demandes de sòl
industrial a Ciutadella.
SEGONA. Instar l'equip de govern municipal a agilitzar els tràmits per a l'ampliació del
Polígon de Ciutadella amb el desenvolupament dels terrenys del Sector B9 del Pla general.
TERCERA. Demanar la col·laboració i el suport tècnic del Consell Insular i del Govern de les
Illes Balears per a agilitzar aquests tràmits, i fixar un calendari d'actuació per a donar
resposta a l’actual demanda de sòl industrial a Ciutadella.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/256061735#t=1h00m18s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=1h06m09s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/256061735#t=1h13m10s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/256061735#t=1h18m19s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=1h23m25s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=1h26m07s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/256061735#t=1h28m37s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=1h30m06s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/256061735#t=1h38m22s)
Acord
Es fa la votació separada dels tres punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que S’APROVA per denou (19) vots a
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favor (6 PP, 6 PSM MxM, 4 PSOE i 3 GxC): 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, 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 Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora
Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor
Sebastià SERVERA MOLL; i dues (2) abstencions de vot (UPCM): les del senyor Juan
TRIAY LLUCH, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a
favor).
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; tretze (13)
vots en contra (6 PSM MxM, 4 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 Noemí CAMPS VILLALONGA, 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.

9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al quiosc des Born (exp.
2018/001251) (https://vimeo.com/256061735#t=1h34m50s)
La senyora Pericás Negrete, regidora, dóna compte de la proposta del Grup Municipal
Popular (PP) de dia 2 de febrer de 2018, amb registre d’entrada telemàtic 001683 de 2 de
febrer de 2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa de dia 2 de
febrer de 2018, amb la prèvia inclusió de la urgència per unanimitat, amb els vots a favor del
PP (2); i amb les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i d’UPCM (1), que,
traduïda del castellà al català, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que, des de fa temps, el quiosc situat as Born es troba tancat a l'espera de la seva
licitació;
Vist que aquesta espera sembla que continuarà, perquè en data d’avui encara no han sortit a
exposició pública els plecs que en regularien la concessió;
Vist que el Partit Popular va presentar el mes de març de 2016 una moció que va ser
rebutjada i en la qual es proposaven una sèrie d'opcions, com ara canviar la ubicació de l'OIT
o oferir el quiosc com a espai cultural polivalent;
23

Vist que, com ja es va manifestar en la moció esmentada anteriorment, el nombre de bars i
restaurants existents a la plaça creen el marc perfecte per a poder oferir aquest espai per a
altres alternatives i/o usos;
Vist que, a pesar de ser rebutjada la moció presentada pel Grup Popular, l'equip de govern
no ha donat a conèixer des del maig del 2016 -data en què es va comunicar al Ple que
s'estava a l'espera d'un informe de l'inspector d'obres- quins seran els requisits dels plecs
que regularan aquest espai de propietat municipal i que cada dia es va deteriorant per falta
de manteniment;
Vist que en un municipi turístic com el nostre és summament important la visibilitat i l'atenció
oferida de l'OIT, ja que és el primer lloc on acudeix qualsevol persona que cerca informació
de qualsevol tipus relacionada amb la nostra illa;
Els serveis oferits per l'OIT són diversos i, entre aquests, es troben:
- L’atenció, l’orientació i l’assessorament sobre aspectes relacionats amb la nostra cultura,
l’oci, el transport, la gastronomia, etc.
- La remissió de material informatiu per correu. Durant el 2017 se n'han remès 66 per via
postal i 266 per via telemàtica.
- La imatge de la ciutat…
El quiosc des Born, per la seva ubicació i dimensió, no pot oferir una imatge del que no és.
Els cartells publicitaris ofereixen un missatge equivocat al turista i el confonen amb l'OIT; i els
deixen amb la sensació de trobar-se perduts fins a trobar la verdadera oficina. I és per açò
que insistim en el fet que, vist els comentaris de la gent, el quiosc és més visible; i, al mateix
temps, adaptat el seu espai, més còmode, vista la seva localització.
El pas del temps agreuja encara més l'estat en què es troba el quiosc i és possible que en
perjudiqui la licitació, ja que les condicions en què aquest es troba en aquest moment podran
condicionar el cànon si es decideix tornar a fer concessió.
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant del Ple per al seu
debat i aprovació, si és procedent, el següent:
1. Insta l'Ajuntament de Ciutadella que es realitzi la rehabilitació i l’obertura del quiosc
des Born per a la temporada turística 2018.
2. Insta l'Ajuntament de Ciutadella a la signatura d'un conveni de col·laboració amb el
Consell Insular de Menorca per al següent:
a. El possible trasllat de l'OIT de les oficines municipals de l'Ajuntament al
quiosc des Born
b. L’edició de material informatiu en altres idiomes.»
Intervencions
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=1h42m28s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/256061735#t=1h43m32s)
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Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/256061735#t=1h44m42s)
La senyora Camps Villalonga, fa la seva intervenció com a portaveu del grup PSOE respecte del
futur ús del quiosc de la plaça des Born (https://vimeo.com/256061735#t=1h51m40s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/256061735#t=1h53m44s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/256061735#t=2h00m39s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=2h02m39s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/256061735#t=2h10m05s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/256061735#t=2h21m41s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/256061735#t=2h27m56s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=2h32m12s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/256061735#t=2h37m00s)
Acord
Se sotmet 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; i quinze (15) vots en
contra (6 PSM MxM, 4 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 Noemí CAMPS VILLALONGA, 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.
10. Precs i preguntes (https://vimeo.com/256061735#t=2h42m47s)
Precs
1. Prec del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 002324 de 13
de febrer de 2018, que diu: (https://vimeo.com/256061735#t=2h43m00s)
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA AMB REFERÈNCIA A LA PARADA DE TAXIS DES BORN DE CIUTADELLA
Vist que la parada de taxis des Born a Ciutadella no està en fila, tenint en compte que
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pràcticament totes les parades de taxis de Menorca tenen les places de taxis en fila;
Vist que la parada de taxis esmentada està ubicada en una zona on hi ha gran afluència
d’usuaris de taxis, i també és una zona on hi transiten molts de cotxes;
Vist que els usuaris de taxis han d’anar fins a la plaça de taxi per pujar-hi a dins, i a les
places de la parada de taxis des Born que hi ha més a prop d’on hi ha molta afluència de
cotxes no s’ofereix prou seguretat als usuaris des taxis, ni tampoc als professionals dels
taxis;
Vist que a la parada de taxis des Born hi ha dotze places de taxis amb quatre files de tres
taxis a cada fila;
Per tot açò, pregam:
Que a la parada de taxis des Born hi hagi dotze places com actualment però amb tres files de
quatre places per fila.
Intervencions
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/256061735#t=2h43m55s)
2. Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 002394 de 14 de febrer de 2018, que, traduïts del castellà al català,
diuen: (https://vimeo.com/256061735#t=2h46m29s)
1r L'article 25. 2. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
estableix: "El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la
legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat."
Mentre, l'article 26.1., disposa: "Els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis
següents:
a) A tots els municipis: enllumenat públic, cementeri, recollida de residus, neteja viària,
abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i
pavimentació de les vies públiques."
La infraestructura viària de molts de camins rurals del terme municipal presenta un estat
lamentable que genera nombroses queixes dels veïns que, des del grup municipal d'UPCM,
hem posat de manifest davant del Ple moltes vegades.
La pavimentació de vies públiques urbanes, dels carrers del nucli urbà de Ciutadella i del
Polígon Industrial presenta també un estat lamentable en molts de trams tremendament
deteriorats per l’evident falta de manteniment.
A les fotografies 1 i 2 que s'adjunten a aquest prec s'observa l'estat lamentable de
deteriorament en el qual es troben diferents trams del carrer des Sabaters del Polígon
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Industrial.
Instam l'equip de govern a exercir la competència pròpia que té assignada en matèria
d'infraestructura viària amb la prestació adequada del servei obligatori de pavimentació de
les vies públiques; amb el manteniment, la reparació i el condicionament del paviment del
carrer des Sabaters del Polígon Industrial, que es troba en un estat molt deficient.
2n A les fotografies 3, 4 i 5 que s'adjunten a aquest prec s'observa l'estat lamentable de
deteriorament en el qual es troben diferents trams del carrer Sud.
Instam l'equip de govern a exercir la competència pròpia que té assignada en matèria
d'infraestructura viària amb la prestació adequada del servei obligatori de pavimentació de
les vies públiques; amb el manteniment, la reparació i el condicionament del paviment del
carrer Sud, que es troba en un estat molt deficient.
3r A les fotografies 6, 7 i 8 que s'adjunten a aquest prec s'observa l'estat lamentable de
deteriorament en el qual es troben diferents trams del Carrer Ruiz i Pablo.
Instam l'equip de govern a exercir la competència pròpia que té assignada en matèria
d'infraestructura viària amb la prestació adequada del servei obligatori de pavimentació de
les vies públiques; amb el manteniment, la reparació i el condicionament del paviment del
Carrer Ruiz i Pablo, que es troba en un estat molt deficient.
4t A les fotografies 9 i 10 que s'adjunten a aquest prec s'observa l'estat lamentable de
deteriorament en el qual es troben diferents trams del carrer Alfons XIII.
Instam l'equip de govern a exercir la competència pròpia que té assignada en matèria
d'infraestructura viària amb la prestació adequada del servei obligatori de pavimentació de
les vies públiques; el manteniment, la reparació i el condicionament del paviment del carrer
Alfons XIII, que es troba en un estat molt deficient.
5è El parc infantil situat devora la pista de skate, les instal·lacions, el mobiliari urbà i l’entorn
presenten el lamentable estat de deteriorament i abandonament que s'observa a les
fotografies 11, 12 i 13.
Instam l'equip de govern a reparar i mantenir adequadament les instal·lacions del parc, del
mobiliari urbà i del seu entorn.
PREGUNTA
Es va instal·lar a final de l'estiu de l'any passat en la zona sense vigilància del canal Salat la
taula amb bancs adossats que apareix a la fotografia 14 i va ser retirada espenyada al cap de
molt poc temps?
Intervencions referides al prec relacionat a les infraestructures viàries
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/256061735#t=2h48m00s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=2h49m10s)
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Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/256061735#t=2h49m29s)
Intervencions referides al parc infantil annex a la pista de skate
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/256061735#t=2h50m24s)
Preguntes (https://vimeo.com/256061735#t=2h50m36s)
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de 13 de febrer de 2018, amb registre
d’entrada telemàtic 002355 de 14 de febrer de 2018 (per evitar possibles confusions en el
futur es deixa constància que d'aquest grup de preguntes se’n va duplicar el registre
telemàtic amb els números de registre 002356 i 002357, ambdós de dia 14 de febrer de
2018) que, traduïdes del castellà al català, diuen:
PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Amb relació a la notícia publicada en un mitjà de comunicació el passat 3 de febrer de 2018 a
través de la qual es comunicava la intenció de la Conselleria d'Educació del Govern Balear
de traslladar la seu oficial del CEP a Maó:
1.1 Quan va tenir aquest ajuntament constància de les intencions de la Conselleria
d'Educació de fer aquest trasllat?
1.2 S’havia tractat en alguna ocasió aquest tema?
1.3 Si és que sí, quan i on? Es va arribar a algun acord?
1.4 Quines serien les conseqüències per a Ciutadella si se’n traslladàs la seu a Maó?
1.5 Amb relació a la carta remesa a la Conselleria i a la qual fa menció en aquest mitjà de
comunicació, s'ha rebut contestació respecte d'açò?
1.6 Si és que sí, quina ha estat la resposta? Ens en podria facilitar una còpia?
1.7 Si és que no, se’n té alguna informació més i/o s'ha realitzat o es realitzarà alguna gestió
respecte d'açò?
Amb relació a les declaracions manifestades pel regidor de Recursos Humans, Joan Salord:
1.8 Pot ratificar que les declaracions manifestades diverses vegades sobre la manca de
temps per a dedicar-se a les funcions que li van ser delegades és la causa del retard
acumulat a l'Àrea de Personal?
1.9 De quin personal disposa l'Àrea de Recursos Humans i quina és la jornada laboral de
cada un?
1.10 Considera suficient el personal mencionat per a la gestió del Departament?
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1.11 Si és que no, quina seria la seva proposta per a un millor funcionament?
1.12 S’ha mantingut alguna reunió amb l'equip de govern per a tractar aquest tema i el de la
seva dedicació?
1.13 Si és que sí, quan i a quins acords s'ha arribat?
1.14 Si és que no, quins són els motius pels quals no s'ha reclamat a l'alcaldessa, quan és
evident que un departament com el de Recursos Humans requereix temps, més dedicació
per part del regidor d'aquesta àrea, si es té la possibilitat de redistribuir novament les
dedicacions? S'ha plantejat desistir de les seves funcions?
Amb relació a la intenció del Consell Insular de Menorca de tancar el camí de Sant Joan de
Missa fins a la platja de Macarella:
1.15 Des de quan té constància aquest equip de govern de les intencions del Consell
Insular?
1.16 Quin és el tram del camí la competència del qual és municipal i quin és el tram la
competència del qual és del CIM?
1.17 Entenem llavors que els 4.000 m2 del pàrquing de Macarella no s'utilitzaran?
1.18 an reunit des de la celebració de la jornada participativa de l'11 de novembre de 2017
amb el Consell i amb els afectats per a tractar aquest tema?
1.19 Si és que sí, quan, amb qui i a quins acords es va arribar?
1.20 A partir de quin punt del camí es tancarà el trànsit? Quines mesures es prendran per a
evitar-hi l'accés dels vehicles?
1.21 S’ha realitzat algun informe de mobilitat que avali els acords als quals s'ha arribat per a
tancar el camí i únicament donar-hi accés als busos i a les bicicletes?
1.22 Si és que sí, quan es va fer i per qui? En podríem tenir una còpia?
1.23 Quin ha estat el criteri per a poder deixar-hi passar les bicicletes i no les motocicletes si
ambdós ocupen pràcticament el mateix espai a la calçada?
1.24 S’ha realitzat algun informe jurídic que avali que el tancament d'un camí públic, al qual
únicament s’hi tindrà accés amb busos i bicicletes (segons les manifestacions en premsa
realitzades per part del CIM, que no són les mateixes que les manifestades als propietaris de
les finques afectades), no entrarà en causa alegal i fins i tot il·legal si únicament es permet a
una empresa privada l'exercici d'una activitat sense donar la possibilitat que altres empreses
tenguin també opcions de poder participar per a oferir aquest servei?
1.25 Si és que sí, quan es va fer i per qui? En podríem tenir una còpia?
1.26 Hi podran accedir els taxistes?
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1.27 Hi podran accedir els comercials, els clients, els propietaris de les finques i dels negocis
de la zona amb els seus cotxes?
1.28 Si és que no, Quin serà el mitjà que hauran d'utilitzar per a accedir-hi?
1.29 Basant-se en quina normativa se sancionarà per incomplir la prohibició d'accés amb
vehicle no permès? Quin cos de seguretat serà el responsable d'imposar la infracció?
1.30 On es preveu la parada d'aquests busos?
1.31 On es preveu que podran aparcar els cotxes que es desplacin d'urbanitzacions i de la
resta de llocs del municipi i de l'illa a fi de poder accedir a aquestes platges?
1.32 Quin serà el preu del trajecte d'anada i de tornada?
1.33 Quina serà l'hora d'inici del servei i quin serà l'últim que es realitzi?
1.34 S’ha previst la solució a les casuístiques en cas d'indisposició, accident, etc d'una
persona que sigui a la platja i desitgi tornar a Ciutadella i no tengui a la seva disposició
l'autobús?
1.35 Si és que sí, quina és la solució prevista?
1.36 En quina situació es troba el projecte aprovat per a l'edifici de Ca SAVI de Ciutadella?
1.37 Es té prevista alguna data per a la seva obertura?
Intervencions relacionades amb les preguntes sobre el canvi d'ubicació del CEP
(https://vimeo.com/256061735#t=2h50m48s)
Intervencions relacionades amb les preguntes sobre la gestió del servei de recursos humans
(https://vimeo.com/256061735#t=2h53m49s)
Intervencions relacionades amb les preguntes sobre el tancament del camí de Sant Joan de
Missa fins a la platja de Macarella (https://vimeo.com/256061735#t=2h59m12s)
Intervencions relacionades amb les preguntes sobre el projecte de l'edifici de ca SAVI
(https://vimeo.com/256061735#t=3h05m25s)
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 12 de febrer de 2018, amb registre
d’entrada
telemàtic
002369
de
14
de
febrer de
2018,
que
diuen:
(https://vimeo.com/256061735#t=3h06m17s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DEL MES DE
FEBRER DE 2018 DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA, RELATIVES AL PROCÉS
PARTICIPATIU PER TRIAR UNA INVERSIÓ DE 40.000 € PIC 2018 I ELECCIÓ DEL
PROJECTE DEL ROCÒDROM
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2.1 Com es va decidir el procés per presentar projectes?
2.2 Es van excloure alguns projectes per entrar fora de termini?
2.3 Quins criteris es van seguir per seleccionar els projectes que es van dur a sa fase de
votació?
2.4 Consideren que hi ha projectes que es van excloure de la fase de votació o de
presentació i que s’hi haguessin pogut incloure si haguessin fet un requeriment per esmenar
deficiències?
2.5 Quins canals de difusió es van emprar per arribar a la majoria de la gent perquè votés els
projectes?
2.6 I quins canals de difusió es van emprar per canviar de dates de participació?
2.7 Consideren suficients els canals que van emprar perquè la gent tingués coneixement de
com, quan i on es podia votar?
2.8 Consideren que hi va haver prou temps per presentar projectes per a aquest procés de
participació ciutadana?
2.9 Consideren que hi ha hagut prou temps per votar?
2.10 Es consideren 364 vots prou participatius segons el nombre de ciutadans de Ciutadella
que haguessin pogut votar per fer una inversió de 40.000 euros?
2.11 Es considera prou participatiu el nombre de vots obtinguts per fer una inversió de 40.000
euros?
2.12 Com sabeu que la inversió exacte des rocòdrom són 40.000 euros?
2.13 Quina serà la ubicació del rocòdrom?
2.14 Quins permisos es necessiten per dur a terme aquest projecte?
2.15 Hi haurà afectades altres administracions?
2.16 L’ús esportiu a la zona on es vol ubicar està considerat en el PGOU?
2.17 Quants usuaris habituals empren el rocòdrom del Pavelló Sant Joan?
2.18 Consideren necessària la construcció d’un altre rocòdrom, si tenim en compte que ja n’hi
ha un al Pavelló de Sant Joan?
2.19 Trobau que pot ser perillosa la utilització del rocòdrom per persones menors?
2.20 Hi haurà cap control d’accés per emprar el rocòdrom?
2.21 En cas d’accident, qui en serà responsable?
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2.22 Creuen que crea exclusió social?
Intervencions relacionades amb les preguntes sobre el procés participatiu per triar una inversió
de
40.000
€,
PIC
2018,
i
elecció
del
projecte
del
rocòdrom
(https://vimeo.com/256061735#t=3h06m18s)
3. Preguntes incloses al mateix registre fet pel Grup Municipal d’Unió des Poble de
Ciutadella de Menorca (UPCM), amb registre d’entrada 002394 de 14 de febrer de 2018,
que, traduïts del castellà al català, diuen: (https://vimeo.com/256061735#t=3h15m00s)
3.1 Es va instal·lar a final de l'estiu de l'any passat en la zona sense vigilància del canal Salat la
taula amb bancs adossats que apareix a la fotografia 14 i va ser retirada espenyada al cap de
molt poc temps?
Intervencions referents a les preguntes (https://vimeo.com/256061735#t=3h15m20s)
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=1MowbYDkzPSz2oTbUmltRNaamDg-qw1AU
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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