AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2018
Caràcter: ordinari
Dia: 15 de març de 2018
Hora: de 19 a 00 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)
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Regidor:
Regidor:
Regidora:
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Regidora:
Regidora:
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Regidor
Regidor:
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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)
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(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
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(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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Ordre del dia
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors (Ple ordinari del dia 21 de desembre de
2017, Ple extraordinari del dia 25 de gener de 2018, i Ple extraordinari i urgent del
dia 30 de gener de 2018). (https://vimeo.com/260412334#t=00m07s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/260412334#t=00m40s)
3. Proposta de nomenament de la senyora Pilar Benejam i Arguimbau com a Filla
Il·lustre de Ciutadella (exp. 2018/001502). (https://vimeo.com/260412334#t=04m45s)
4. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 23
reguladora de les taxes pels serveis prestats a l’Hospital Municipal (exp.
2018/002087). (https://vimeo.com/260412334#t=18m04s
5. Proposta d’aprovar el manual intern d’identitat gràfica de l’Ajuntament de Ciutadella
(exp. 2018/002331).(https://vimeo.com/260412334#t=22m49s)
6. Proposta d’acord sobre la millora de la plantilla de la Policia Local de Ciutadella (exp.
2018/002393). (https://vimeo.com/260412334#t=28m27s)
7. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 4/2018
en el pressupost de l'Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits i
transferències
entre
partides
(exp.
2018/002433).
(https://vimeo.com/260412334#t=48m25s)
8. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions i
obres a CÁRITAS DIOCESANA DE MENORCA en la liquidació de la llicència
urbanística per a obres sense projecte tècnic consistent en la rehabilitació de la torre
de la Princesa com a annex de l’edifici de Serveis Socials ubicat al c/ Francesc
Fivaller, 18; i de retornar-li l’import corresponent al 95 % de l’ICIO (exp.
2018/000493). (https://vimeo.com/260412334#t=54m24s)
9. Proposta que presenten els grups PSM Més per Menorca, PSOE i Gent per
Ciutadella sobre l’equiparació salarial entre dones i homes en l’àmbit laboral (exp.
2018/002495). (https://vimeo.com/260412334#t=57m19s)
10. Proposta que presenten els grups PSM Més per Menorca, PSOE i Gent per
Ciutadella sobre la declaració de Ciutadella de Menorca com a municipi lliure de
desnonaments hipotecaris d’habitatges que suposen la primera residència per a la
unitat familiar (exp. 2018/002514). (https://vimeo.com/260412334#t=1h27m48s)
11. Moció conjunta del Grup Municipal Popular (PP) i Unió des Poble de Ciutadella de
Menorca
(UPCM)
amb
relació
al
rocòdrom
(exp.
2018/001938)
(https://vimeo.com/260412334#t=2h10m28s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al tancament d’un tram del camí
d’accés
a
la
platja
de
Macarella
(exp.
2018/002419).
(https://vimeo.com/260412334#t=3h01m14s)
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al trasllat de la seu del Centre de
Professors
(CEP)
de
Ciutadella
a
Maó
(exp.
2018/002474).
(https://vimeo.com/260412334#t=3h59m47s)
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14. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/260412334#t=4h16m10s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors (Ple ordinari del dia 21 de desembre de
2017, Ple extraordinari del dia 25 de gener de 2018, i Ple extraordinari i urgent del dia
30 de gener de 2018). (https://vimeo.com/260412334#t=00m07s)
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 21 de desembre
de 2017, de la sessió extraordinària de dia 25 de gener de 2018, i de la sessió extraordinària
i urgent de dia 30 de gener de 2018.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmeten les tres actes a votació de forma conjunta, que
S’APROVEN per unanimitat (21 vots a favor).
2. Comunicacions d'Alcaldia (https://vimeo.com/260412334#t=00m40s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 14-02-2018,
d’aprovació de relació de factures núm. 2.2018 de crèdit reconegut (exp. 2018/001416).
«Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 14-02-2018, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 2.2018 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 2.2018 de crèdit reconegut per un import brut de
62.770,90€ (import líquid de 64.811,68 €);
Atès el disposat a la base 10a de les bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 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 en queden assabentats.
2.2. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 21-02-2018,
d’aprovació de la relació de factures núm. 3.2018 de crèdit reconegut (exp.
2018/001751).
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«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 21-02-2018, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 3.2018 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 3.2018 de crèdit reconegut per un import brut de
101.032,26 € (import líquid de 107.986,70 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament
de l’exercici 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 en queden assabentats.
2.3. Acord de la Junta de Govern de dia 21-02-2018 d’aprovació de relació de factures
núm. 4.2018 de crèdit reconegut (exp. 2018/001755).
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 21-02-2018, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 4.2018 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 4.2018 de crèdit reconegut per un import brut de
53.702,87 € (import líquid de 54.348,57€);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 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 en queden assabentats.
2.4. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 28-02-2018,
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d’aprovació relació de factures núm. 5.2018 de crèdit reconegut (exp. 2018/002083).
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 28-02-2018, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 5.2018 de crèdit reconegut
INFORME: Vista la relació de factures núm. 5.2018 de crèdit reconegut per un import brut de
92.487,49 € (import líquid de 95.934,17 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 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 en queden assabentats.
2.5. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 7-03-2018,
d’aprovació de relació de factures núm. 6.2018 de crèdit reconegut (exp. 2018/002277).
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 7-03-2018, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 6.2018 de crèdit reconegut per un
import brut de 123.056,54 € (import líquid de 125.984,47 €)
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament
de l’exercici 2018;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdits reconeguts.
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
Els presents acorden que en queden assabentats.
2.6. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 7-03-2018,
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d’aprovació de relació de factures núm. 7.2018 de crèdit reconegut (exp. 2018/002309).
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 7-03-2018, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 7.2018 de crèdit reconegut
INFORME: Vista la relació de factures núm. 7.2018 de crèdit reconegut per un import brut de
64.012,14 € (import líquid de 64.012,14 €);
Atès el disposat a la base 10a de les bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 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 en queden assabentats.
2.7. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 14-03-2018,
d’aprovació de la relació de factures núm. 8.2018 de crèdit reconegut (exp.
2018/002593).
«Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 14-03-2018, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 8.2018 de crèdit reconegut
INFORME: Vista la relació de factures núm. 8.2018 de crèdit reconegut per un import brut de
24.671,35 € (import líquid de 26.181,42 €);
Atès el disposat a la base 10a de les bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 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 en queden assabentats.
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2.8. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 000669 de 2018
d’expedient de modificació de crèdits núm. 2 en el pressupost de l’Ajuntament,
finançat mitjançant generació de crèdits i transferències entre partides (exp.
2018/002095).
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
000669 DE 2018
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 2 en el pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits (1.713.582,12 €) i transferències
entre partides (937,81 €), per un import total de 1.714.519,93 €.
Atès que en data del 14.02.18, mitjançant Junta de Govern, l'Ajuntament de Ciutadella va
aprovar el conveni amb el Consell Insular de Menorca per al desenvolupament d'inversions
financerament sostenibles, on el Consell Insular de Menorca es compromet a aportar, com a
màxim, 2.074.022,50 € per les obres presentades; dels quals, s'apliquen en aquesta
modificació de crèdits un import total d'1.637.711,04 €;
Atès que en data del 19.01.18, mitjançant Junta de Govern, l'Ajuntament de Ciutadella va
aprovar el conveni amb el Consell Insular de Menorca per l'elaboració del catàleg de camins
públics de Ciutadella, on el Consell Insular de Menorca es compromet a aportar, com a
màxim, 21.780,00 €;
Atès que en data del 28.12.17, l'Ajuntament de Ciutadella va rebre confirmació, per part del
SOIB, de la pròrroga de la subvenció concedida pels dos agents d'ocupació i
desenvolupament local (AODL) que té contractats l'Ajuntament de Ciutadella, per un import
màxim de 54.091,80 €;
Atès que existeixen partides en l'estat de despeses del vigent pressupost les quals s'han de
suplementar per a fer front a diverses despeses;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 en el pressupost de
l’Ajuntament de les característiques següents:
A) FINANÇAMENT:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
CONCEPTE
DENOMINACIÓ
Del SOIB, aportació pròrroga subvenció per a dos
450.50
agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)
Del CIMe, aportació al conveni per a l'elaboració del
461.11
catàleg de camins públics del terme municipal de
Ciutadella
761.04
Del CIMe, aportació per a l'obra Clavegueram de
Cala Morell, connexió amb el POICI (1a fase)

IMPORT
54.091,08
21.780,00
1.245.577,75
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761.05

(FS2017)
Del CIMe, aportació per a l'obra Reforma
infraestructures carrers Mn. Josep Salord i J. M.
Fivaller (FS2017)
GENERACIÓ DE CRÈDIT:

TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
Promoció cultural manteniment de maquinària,
334
213.00
instal·lacions i estris
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL FINANÇAMENT:

392.133,29
1.713.582,12

IMPORT
937,81
937,81
1.714.519,93

B) APLICACIÓ:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIA DE PARTIDES:
PARTIDA
1532
160
241
241
454

DENOMINACIÓ
Reforma infraestructures carrers Mn. Josep Salord
619.08 i J. M. Fivaller (FS2017)
Clavegueram de Cala Morell connexió amb el
609.00 POICI (1a. Fase)(FS2017)
160.00 Promoció del treball, seguretat social (AODL)
131.00 Promoció del treball, laboral temporal (AODL)
227.99 Camins veïnals, treballs fets per altres empreses
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:

IMPORT
392.133,29
1.245.577,75
17.363,24
36.727,84
21.780,00
1.713.582,12

TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
334
629.00 Adquisició d'instruments de música per a Cultura
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL APLICACIÓ:

IMPORT
937,81
937,81
1.714.519,93

SEGON: Donar compte de la present resolució a la propera sessió de Ple.
El regidor delegat
José López Bosch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 23-02-2018»
Els presents acorden que en queden assabentats.
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2.9. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 000762 de 2018
d’expedient de modificació de crèdits núm. 3 en el pressupost de l’Ajuntament,
finançat mitjançant generació de crèdits i transferències entre partides (exp.
2018/002095).
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
000762 DE 2018
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 3 en el pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits (188.811,46 €) i transferències
entre partides (96.953,78 €), per un import total de 285.765,24 €.
Atès que en data del 14-02-18, mitjançant Junta de Govern, l'Ajuntament de Ciutadella va
aprovar el conveni amb el Consell Insular de Menorca per al desenvolupament d'inversions
financerament sostenibles, on el Consell Insular de Menorca es compromet a aportar, com a
màxim, 2.074.022,50 € per les obres presentades; dels quals, s'apliquen a aquesta
modificació de crèdits un import total de 166.311,46 €;
Atès que fins a la data del 8-02-18, l'Ajuntament de Ciutadella no va rebre notificació
definitiva del FOGAIBA referent a la concessió d'una subvenció per mínims per a inversions a
escorxadors (2017), on es concedeix una subvenció a l'Ajuntament de Ciutadella per realitzar
inversions a l'Escorxador, destinats al “benestar animal, a la gestió i a la disminució dels
subproductes d'origen animal no destinats al consum humà i residus, estalvi energètic,
millora dels processos productius i augment de l'eficiència i millora sanitària, per import
màxim de 31.666,50 €;
Atès que aquesta previsió d'ingrés es va incloure en el pressupost general de l'Ajuntament
per a l'exercici de 2018, però, en no tenir la confirmació definitiva de les actuacions,
l'aplicació pressupostària que es va preveure, una volta analitzades les actuacions definitives
a analitzar, en aquest moments es considera que s'ha de modificar en part. Per la qual cosa
es procedirà, mitjançant transferències entre partides, a la dotació de les partides adequades,
per import de 24.565,42 €;
Atès que en data del 9-11-16, mitjançant Junta de Govern, l'Ajuntament de Ciutadella va
aprovar el conveni amb el Consell Insular de Menorca per a la redacció i l’execució del
projecte de redistribució i ampliació dels espais de la Biblioteca Pública Municipal de
Ciutadella, on el Consell Insular de Menorca es compromet a aportar, com a màxim, 22.500
€;
Atès que existeixen partides en l'estat de despeses del vigent pressupost que s'han de
suplementar per a fer front a diverses despeses;
Per tot l’exposat, qui subscriu
RESOL:
PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 en el pressupost de
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l’Ajuntament de les característiques següents:
C) FINANÇAMENT:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
CONCEPTE
DENOMINACIÓ
Del CIMe, aportació per substitució de lluminàries al
761.07
pavelló municipal (FS2017)
Del CIMe, aportació per substitució de lluminàries al
761.08
pavelló annex (FS2017)
Del CIMe, aportació per substitució de lluminàries al
761.09
pavelló de Sant Joan (FS2017)
Del CIMe, aportació per substitució de lluminàries al
761.10
pavelló de Calós (FS2017)
Del CIMe, aportació per substitució de lluminàries a les
761.11
pistes de tennis i pàdel (FS2017)
Del CIMe, aportació per substitució de lluminàries als
761.12
camps de futbol (FS2017)
Del CIMe, aportació al conveni per a la redacció i
761.13
execució del projecte de redistribució i ampliació dels
espais de la Biblioteca Pública Municipal de Menorca
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
153
Vies públiques, manteniment d'infraestructures o béns
210.00
2
materials
Abastament domiciliari d'aigua potable,
161
221.11
subministrament de recanvis de maquinària
231
Acció social, treballs fets per a altres empreses
227.99
2
Protecció de la salubritat pública, altres
311 221.99
subministraments
Serveis complementaris d'educació, Altres despeses
326 226.99
diverses
Serveis complementaris d'educació, transferències a
326 461.02
CIMe
Serveis complementaris d’educación, altres
326 221.99
subministraments
334 213.00 Promoció cultural, manteniment d'instal·lacions
Promoció cultural, manteniment de maquinària,
334 213.00
instal·lacions i estris
341 226.99 Promoció i foment de l'esport, altres despeses diverses
439 221.99 Escorxador, altres subministraments
439 623.02 Inversió en nova maquinària de l'Escorxador
920 227.99 Administració general, treballs fets per altres empreses
924 226.99 Participació ciutadana, altres despeses diverses
920 352.00 Administració general, interessos de demora

IMPORT
46.360,91
14.142,19
4.495,10
6.645,73
29.006,60
65.660,93
22.500,00
188.811,46

IMPORT
7.387,52
229,14
15.962,26
197,10
1,64
300,00
816,75
245,51
7.500,00
203,28
45,69
24.565,42
6.000,00
499,47
33.000,00
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TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL FINANÇAMENT:

96.953,78
285.765,24

D) APLICACIÓ:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIA DE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
1722 639.01 Substitució de lluminàries al pavelló municipal (FS2017)
1722 639.02 Substitució de lluminàries al pavelló annex (FS2017)
Substitució de lluminàries al pavelló de Sant Joan
1722 639.03 (FS2017)
1722 639.04 Substitució de lluminàries al pavelló de Calós (FS2017)
Substitució de lluminàries a les pistes de tennis i pàdel
1722 639.05 (FS2017)
1722 639.06 Substitució de lluminàries als camps de futbol (FS2017)
Adquisició d'aparell condicionat per a Biblioteca
334
623.00 Municipal
334
625.00 Adquisició de mobiliari per a la Biblioteca Municipal
Redistribució interior de dependències de la Biblioteca
334 619.00 Municipal
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
Vies públiques, altres inversions associades al
1532 629.00
funcionament del servei
1532 625.00 Adquisició de mobiliari per a la via pública
Abastament domiciliari d'aigua potable, altres
161
629.00
inversions associades al funcionament del servei
Enllumenat públic, altres inversions associades al
165
629.00
funcionament del servei
171
227.99 Parcs i jardins, treballs fets per altres empreses
Acció social, transferències a famílies i institucions
2312 489.00
sense afany de lucre
Protecció de la salubritat pública, altres inversions
311
629.00
associades al funcionament del servei
323
623.00 Adquisició de material per a instal·lacions d'Educació
Serveis complementaris d'educació, despeses
326
226.06 diverses en celebració de reunions, conferències i
congressos
334
625.00 Adquisició de mobiliari per a Cultura
Redistribució interior de dependències de la
334
619.00
Biblioteca Municipal
3420 623.00 Adquisició de material per a instal·lacions esportives
439
625.00 Adquisició de mobiliari per a l'Escorxador

IMPORT
46.360,91
14.142,19
4.495,10
6.645,73
29.006,60
65.660,93
1.840,53
9.993,74
10.665,73
188.811,46

IMPORT
593,09
1.409,65
229,14
384,78
5.000,00
15.962,26
197,10
816,75
301,64
245,51
7.500,00
203,28
45,69
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439
920
924
924

632.00 Impermeabilització coberta de l’Escorxador
Administració general, primes d'assegurances
224.01
responsabilitat civil
625.00 Adquisició de mobiliari per a Participació Ciutadana
Participació ciutadana, despeses diverses en
226.02
publicitat i propaganda
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL APLICACIÓ:

24.565,42
33.000,00
499,47
6.000,00
96.953,78
285.765,24

SEGON: Donar-ne compte a la propera sessió de Junta de Govern.
El regidor delegat
José López Bosch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 9-03-2018»
Els presents acorden de restar-ne assabentats.
2.10. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost del 2017 corresponent al 4t
trimestre, que es fa davant el Ministeri d’Administracions Públiques i Hisenda en el
qual es conclou que es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i que es
compleix l’objectiu de la Regla de despesa.
Els presents acorden que en quden assabentats.
2.11. S’ha donat compte, i així es fa saber al Ple, de les dades del període mitjà de
pagament (PMP) a proveïdors durant el quart trimestre del 2017, que surt a una mitjana
de dies de 62,31.
Els presents acorden que en queden assabentats.
2.12. Resolució de dia 6 de març de 2018 (RE 004009 de dia 12 de març de 2018) del
director general d’Emergències i Interior per la qual s’actualitza el Catàleg general de
les platges de les Illes Balears, la catalogació de zones de bany del terme de
Ciutadella, d’acord amb la proposta que va fer el Ple en la sessió de dia 15 de febrer de
2018.
Els presents acorden que en quden assabentats.
3. Proposta de nomenament de la senyora Pilar Benejam i Arguimbau com a Filla
Il·lustre de Ciutadella (exp. 2018/001502) (https://vimeo.com/260412334#t=04m45s)
L’alcaldessa dóna compte de la seva proposta de dia 22 de febrer de 2018, signada
electrònicament dia 6 de març de 2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa
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d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de març de 2018, amb 4 vots a
favor (PSM, PSOE i GxC), i 3 reserves de vot (PP i UPCM), i que diu:
«ASSUMPTE: NOMENAMENT DE LA SRA. PILAR BENEJAM I ARGUIMBAU COM A
FILLA IL·LUSTRE DE CIUTADELLA
Atesa la determinació de l'Alcaldia de Ciutadella de Menorca d'iniciar expedient per a la
declaració de la Sra. Pilar Benejam i Arguimbau com a Filla Il·lustre;
Atès que la trajectòria professional de la Sra. Pilar Benejam i Arguimbau es mereix la
consideració de l'Ajuntament de Ciutadella per haver destacat de manera extraordinària i
amb la indiscutible repercussió pública, i per representar un referent nacional en el camp de
les Ciències de l'Educació de la segona meitat del segle XX; i atesa l'extensa obra de recerca
i de doctrina pedagògica de què n'ha estat autora al llarg d'una vida acadèmica, singularment
consagrada a la Didàctica de les Ciències Socials;
Atesos, segons estableix l'article 20.4 del Reglament regulador del protocol, els honors i les
distincions de l'Ajuntament de Ciutadella (BOIB núm. 176 de dia 16-11-2008), el nomenament
ha de ser acordat pel Ple de l'Ajuntament amb la majoria qualificada dels dos terços del
nombre legal de membres de la corporació;
Atès que, en data del 9-02-18, es va dictar una providència d'Alcaldia per tal d'iniciar
expedient per al nomenament de Filla Il·lustre de Ciutadella a la persona de la Sra. Pilar
Benejam i Arguimbau;
Vist l'informe emès per part de Secretaria, de data del 14-02-18;
Vist l'informe emès per part del tècnic superior del servei municipal de Protocol i Premsa, de
data del 15-02-18;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Prendre en consideració el nomenament de la Sra. Pilar Benejam i Arguimbau com a
Filla Il·lustre de Ciutadella, atesa la seva trajectòria professional.
Segon. Nomenar jutge instructor de l'expedient el Sr. Joan Pagès i Blanch, tenint en compte
les consideracions del tècnic superior del servei municipal de Protocol i Premsa.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/260412334#t=10m50s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=11m14s)
Votacions (https://vimeo.com/260412334#t=16m17s)
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L'alcaldessa, senyora Gomila Lluch procedeix al lliurament d'un obsequi, juntament amb una
còpia de la proposta de nomenament de filla il·lustre a la senyora Benejam Arguimbau
(https://vimeo.com/260412334#t=17m00s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor)
4. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 23
reguladora de les taxes pels serveis prestats a l’Hospital Municipal (exp. 2018/002087)
(https://vimeo.com/260412334#t=18m04s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta d’Hisenda de dia 22 de
febrer de 2018, signada digitalment dia 5 de març de 2018, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de març de
2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM). Explica que,
una vegada revisada la proposta de l’Ordenança fiscal, es proposa una esmena d’aquesta en
el sentit d’eliminar de l’Ordenança que es proposava dues taxes que fan referència,
concretament, al servei de menús a la Clínica Menorca i al servei de bugaderia a la Clínica
Menorca; i, a la vegada, també es proposa la tramitació per a la seva posterior revisió a
través d’uns preus públics, ja que, per la pròpia naturalesa del servei, s’adequa més regular
aquests preus a través d’un preu públic que no d’una taxa, com s’havia proposat. La proposta
diu:
«ASSUMPTE: Modificació de l’ordenança fiscal núm. 23 reguladora de les taxes pels serveis
prestats a l'Hospital Municipal.
INFORME: Vist l'acord adoptat per la Junta Rectora del Patronat de l'Hospital Municipal de
data del 2-11-17 pel qual es proposa la modificació de la taxa reguladora dels serveis
prestats a l'Hospital Municipal;
Atès que, de conformitat amb la normativa reguladora de les taxes municipals, l'aprovació de
la modificació proposada correspon al Ple Municipal;
Per tot l'exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 23 reguladora —amb
l’esmena proposada eliminant les taxes del Servei de menús a la Clínica Menorca i del Servei
de bugaderia a la Clínica Menorca— de les taxes pels serveis prestats a l'Hospital Municipal.
SEGON: Sotmetre aquest acord al tràmit d'informació pública, per tal que durant el termini de
trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOIB, es puguin
presentar al·legacions per part de qualsevol persona ciutadana.
TERCER: Comunicar aquest acord a l'Institut Balear de la Dona per tal que emeti l'informe
corresponent.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
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Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=20m17s)
Acord
Se sotmet la proposta esmenada 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’aprovar el manual intern d’identitat gràfica de l’Ajuntament de Ciutadella
(exp. 2018/002331) (https://vimeo.com/260412334#t=22m49s)
El senyor Servera Moreno, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Comunicació, Transparència i Protocol) de
dia 2 de març de 2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de març de 2018, amb 4 vots a favor (PSM,
PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL MANUAL NORMATIU DE LA IDENTITAT CORPORATIVA
DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Definim com a identitat gràfica d'una institució pública els trets visuals que identifiquen la
seva personalitat i els diferencien de la resta d'institucions. Aquests es poden concretar en
molts exemples, però en destaquen essencialment el logotip, la bandera, els colors
corporatius, la tipografia, etcètera.
A partir de les feines i les propostes realitzades pels tècnics qualificats de Comunicació i
Disseny, del programa de Garantia Juvenil del SOIB, aquest equip de govern presenta al Ple,
per a la seva aprovació, un manual d’identitat gràfica.
Es tracta d’un manual gràfic en certa manera continuista, amb l’element visual i els colors
corporatius emprats tradicionalment per aquest ajuntament; però que a la vegada els adapta
als nous temps, a la codificació necessària, amb proporcions correctes, etcètera, per poder-lo
utilitzar de forma efectiva, tant des d'un punt de vista estètic com funcional. És a dir, el criteri
bàsic per a tota aquesta feina ha estat facilitar la reproducció dels elements gràfics de
l’Ajuntament des del punt de vista fora de línia i en línia, i a partir de les mancances
detectades.
El Manual d’identitat gràfica ha incidit especialment en uns elements de millora concrets, que,
sintetitzats, podrien ser els següents:
− Adequació de l’escut heràldic de la ciutat usat actualment en la pràctica per l’Ajuntament en
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la versió històrica i genuïna.
− Definició dels colors i de la tonalitat exacta (carta de colors) dels elements que formen part
de l’escut heràldic.
− Estructura i criteris d'elaboració d’un logotip oficial, també per a les distintes àrees i els
serveis corresponents.
I, per últim, aprofitant el redisseny, s'hi ha incorporat com a annex un manual de normes
bàsiques, per tal que el criteri sempre sigui el mateix a l'hora d'aplicar, des de les diferents
unitats o dels serveis, la identitat gràfica de l’Ajuntament.
Per tot l'exposat, qui subscriu,
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar el Manual intern d’identitat gràfica de l’Ajuntament de Ciutadella, amb tota
la normativa gràfica inclosa a l'expedient, i que configura la identitat visual d’aquesta
institució i pot ser consultada i utilitzada en funció de la present normativa a partir dels arxius
que estaran a disposició de la ciutadania en el web municipal.
SEGON: Aprovar l'aplicació de la identitat gràfica a tota l'estructura municipal de l’Ajuntament
per al seu ús correcte.
TERCER: Establir que l’òrgan referent i assessor que ha de vetllar pel control de qualitat de
l’aplicació de la identitat gràfica ha de ser el Departament de Comunicació i Protocol,
conjuntament amb el de Noves Tecnologies.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/260412334#t=25m10s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=26m03s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/260412334#t=26m50s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
6. Proposta d’acord sobre la millora de la plantilla de la Policia Local de Ciutadella
(exp. 2018/002393) (https://vimeo.com/260412334#t=28m27s)
El senyor Baradad Baldomà, regidor delegat de Policia, dóna compte de la seva proposta, de
dia 5 de març de 2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de març de 2018, amb 4 vots a favor (PSM,
PSOE i GxC), i 3 reserves de vot (PP i UPCM); i que diu:
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«Proposta d’acord sobre la millora de la plantilla de la Policia Local de Ciutadella
Atès que la plantilla real i operativa del Cos de Policia Local de Ciutadella ha disminuït en els
darrers anys de manera molt considerable fins a la situació actual, quan només tenim un total
de 43 agents i oficials operatius reals;
Atès que la Llei 27/2013, de 23 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local va suposar la reforma de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i no permet augmentar les plantilles de policia local ni de qualsevol altre
personal de les administracions locals;
Atès que l’article 28 de la Llei 4/2013 de coordinació de policies locals estableix que
correspon a la conselleria competent en matèria de policies locals, a través de l’Escola
Balear d’Administració Pública, l’exercici de les competències relacionades amb la formació
dels cossos de policia local i que la superació dels cursos impartits per l’Escola Balear
d’Administració Pública constitueix un requisit necessari per accedir a les diferents categories
dels cossos de policia local;
Atès que l’article 30 de la Llei 4/2013 de coordinació de les policies locals estableix que
corresponen al Govern de les Illes Balears les competències sobre la formació de la
capacitació professional per complir les tasques pròpies dels cossos de policia local i dels
policies als ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local;
Atès que actualment la plantilla de Policia Local de Ciutadella ja disposa de 16 policies en
segona activitat i presenta un problema d’envelliment, fet que provoca que altres agents, per
edat o per qualsevol altra prescripció puguin passar a segones activitats, el que farà que es
redueixi encara més la prestació de serveis i d’atenció ciutadana;
Atès que la Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol,
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears permet que les plantilles de policia
local puguin demanar una segona activitat per edat a partir dels 56 anys a escala bàsica;
Atès que a la Policia Local de Ciutadella actualment 5 policies més podrien passar a segona
activitat i arribar, així, a tenir-ne 21 en segona activitat i 38 en operatiu;
Atès que actualment és molt difícil per part del Cos de Policia Local atendre de forma
correcta els serveis a les platges i a les urbanitzacions o els serveis com el control de les
ordenances municipals, ja que es dona prioritat als serveis reactius d’incidències i urgències;
Atès que aquest equip de govern vol que la plantilla de Policia Local de Ciutadella s’estabilitzi
i se n’augmenti progressivament el nombre d'efectius per tal de poder donar un millor servei
a la ciutadania;
És per aquests motius que qui subscriu proposa que el Ple de l'Ajuntament aprovi la següent:
PROPOSTA:
1. Instar el Govern de l'Estat a aprovar el Reial decret que ha de fer realitat la jubilació de les
plantilles de Policia Local als 60 anys d’edat.
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2. Instar el Govern de l’Estat a adoptar urgentment les mesures necessàries per a derogar
aquells articles de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local que han de permetre augmentar les plantilles de policia local de les
administracions locals.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/260412334#t=30m35s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=34m38s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/260412334#t=37m17s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/260412334#t=42m00s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=45m08s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/260412334#t=46m33s)
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts de la proposta.
Se sotmet el primer punt de 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.
Se sotmet el segon punt de 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; sis (6) vots en contra (PP): els
del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; i dues (2) abstencions de
vot (UPCM): les del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO.
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7. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 4/2018
en el pressupost de l'Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits i
transferències entre partides (exp. 2018/002433) (https://vimeo.com/260412334#t=48m25s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 8 de març de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de
dia 8 de març de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 4 en el pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits (300.171,00 €) i transferències
entre partides (59.829,00 €), per un import total de 360.000,00 €.
Atès que en data del 14-02-18, mitjançant Junta de Govern, l'Ajuntament de Ciutadella va
aprovar el conveni amb el Consell Insular de Menorca per al desenvolupament d'inversions
financerament sostenibles, on el Consell Insular de Menorca es compromet a aportar, com a
màxim, 2.074.022,50 € per les obres presentades; dels quals, s'apliquen a aquesta
modificació de crèdits, un import total de 270.000,00 €;
Atès que en data del 5-07-17, mitjançant Junta de Govern, l'Ajuntament de Ciutadella va
aprovar el conveni amb el Consell Insular de Menorca per actuacions als camps municipals
de futbol per a la consecució de la llicència d'activitats, on el Consell Insular de Menorca ha
d'aportar una quantia màxima de 30.171,00 €;
Atès que en data del 12-02-18, mitjançant Consell Executiu, el Consell Insular de Menorca va
aprovar una addenda a l'esmentat conveni on expressament accepta modificar la destinació
de la subvenció al projecte de “substitució de gespa artificial dels tres camps de futbol 11 a
Ciutadella”, per un import màxim de 30.171,00 €;
Atès que la substitució de la gespa artificial dels tres camps de futbol es un projecte que té
diverses fonts de finançament: els camps de Son Marçal i el camp municipal Sami es
financen conjuntament entre el Consell Insular de Menorca (300.171,00 €) i l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca (45.000,00 €); el camp de Sant Antoni es finança a través d'un lísing a
deu anys, pel qual es doten per a l'exercici de 2018 les partides de principal i interessos amb
un total de 15.000,00 €;
Per tot l’exposat, la que subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 4 en el pressupost
de l’Ajuntament de les característiques següents:
E) FINANÇAMENT:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT
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761.06

Del CIMe, aportació per la substitució de la gespa
artificial en 3 camps de futbol 11 municipals (1a
fase)(FS2017)
GENERACIÓ DE CRÈDIT:

300.171,00
300.171,00

TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
3420
639.00
341
3420
3420

DENOMINACIÓ
Nova gespa de camps de futbol
Promoció i foment de l'esport, Eduquem amb
489.01
l'Esport
Instal·lacions esportives, manteniment de
213.00
maquinària
Instal·lacions esportives, treballs fets per altres
227.99
empreses
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL FINANÇAMENT:

IMPORT
30.000,00
5.000,00
10.000,00
14.829,00
59.829,00
360.000,00

F) APLICACIÓ:
GENERACIÓ DE CRÈDIT:
TRANSFERÈNCIA DE PARTIDES:
PARTIDA
933

DENOMINACIÓ
Substitució de la gespa artificial dels tres camps
639.00
de futbol 11 a Ciutadella
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:

IMPORT
300.171,00
300.171,00

TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
933
933
933

DENOMINACIÓ
Substitució de la gespa artificial dels tres camps
639.00
de futbol 11 a Ciutadella
648.00
Capital lísing
358.00
Interessos lísing
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL APLICACIÓ:

IMPORT
44.829,00
13.500,00
1.500,00
59.829,00
360.000,00

SEGON: Declarar la no-disponibilitat del crèdit pressupostari de l'aplicació 3420.637.01 per
un import de 30.171,00 € i de part del crèdit pressupostari de l'aplicació 3420.639.00 per
import de 30.000,00 €.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
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Intervencions
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/260412334#t=50m34s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=51m55s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=53m36s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
8. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions i
obres a CÁRITAS DIOCESANA DE MENORCA en la liquidació de la llicència urbanística
per a obres sense projecte tècnic, consistent en la rehabilitació de la torre de la
Princesa com a annex de l’edifici de Serveis Socials ubicat al c/ Francesc Fivaller, 18; i
de retornar-li l’import corresponent al 95 % de l’ICIO (exp. 2018/000493)
(https://vimeo.com/260412334#t=54m42s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana, de dia 22 de febrer de 2018, signada digitalment dia 8 de març de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió
extraordinària de dia 8 de març de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC), i 3 reserves
de vot (PP i UPCM); i que diu:
«ASSUMPTE: Sol·licitud formulada per part de CARITAS DIOCESANA DE MENORCA en
data del 20-12-17, amb registre d'entrada 21994, per tal d'obtenir la bonificació de l'impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, aplicada a la llicència urbanística per a obres
sense projecte tècnic consistents en:
· Rehabilitació de la torre de la Princesa com a annex de l'edifici de Serveis Socials al carrer
Francesc Fivaller, 18.
INFORME: Vist l'escrit de referència pel qual se sol·licita la bonificació de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres aplicada a l'expedient de llicència urbanística per a obres
sense projecte tècnic consistents en la rehabilitació de la torre de la Princesa com a annex de
l'edifici de Serveis Socials al c/ Francesc Fivaller, 18;
Vista la llicència d'obres sense projecte tècnic de data del 14-12-17 en la qual es detalla la
liquidació de l'ICIO per un import de 1.309,84 €, que ja ha estat abonada per part de Càritas
Diocesana de Menorca;
Vista la normativa reguladora de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres
constituïda fonamentalment pels articles que van del 100 al 103 del RD 2/2004, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals i l'Ordenança fiscal
número 4;
Atès que a l'article 4.2 de l'Ordenança fiscal número 4 assenyalada es considera la
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possibilitat de concedir bonificacions de fins a un màxim del 95 % de la quota de l'impost a
favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o
d’utilitat municipal;
Atès que les obres de referència son d'interès municipal, ja que, amb la seva execució,
millorarà la possibilitat de gaudiment per al ciutadà;
Per tot l'exposat, qui subscriu proposa al Ple municipal d'adopció de l’acord següent:
PRIMER: Concedir una bonificació del 95 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aplicada a la liquidació de la llicència urbanística per a obres sense projecte tècnic
consistent en la rehabilitació de la torre de la Princesa com a annex de l'edifici de Serveis
Socials ubicat al c/ Francesc Fivaller, 18, en considerar-se d'especial interès públic i d’utilitat
social.
SEGON: Retornar a CARITAS DIOCESANA DE MENORCA un total de 1.244,34 €
corresponent al 95 % de l'import de l'ICIO.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé el senyor López Bosch; i no hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
9. Proposta que presenten els grups PSM Més per Menorca, PSOE i Gent per Ciutadella
sobre l’equiparació salarial entre dones i homes en l’àmbit laboral (exp. 2018/002495)
(https://vimeo.com/260412334#t=57m19s)
La senyora Anglada Seara dóna compte de la proposta, que presenten els grups PSM Més
per Menorca, PSOE i Gent x Ciutadella sobre l’equiparació salarial entre dones i homes en
l’àmbit laboral, de dia 6 de març de 2018 (signada digitalment pels seus portaveus el mateix
dia), que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió
extraordinària de dia 9 de març de 2018, amb tres vots a favor: PSM (2) i PSOE (1); i amb
tres reserves de vot: PP (2) i UPCM (1). Explica que esmena la proposta en el sentit
d’eliminar «que realitzen la mateixa tasca» en el punt primer d’acord; i de substituir «a les
empreses» per «als agents socials» en el segon punt d’acord. La proposta esmenada diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS PSM-MÉS PER MENORCA,
PSOE I GENT X CIUTADELLA SOBRE L'EQUIPARACIÓ SALARIAL ENTRE DONES I
HOMES EN L'ÀMBIT LABORAL
El principi d'igualtat de dones i homes i la prohibició expressa de qualsevol tipus de
discriminació per raó de sexe estan recollits en diferents normes jurídiques tant d'àmbit
europeu com estatal i autonòmic.
El paper que tradicionalment tenien els homes i les dones en la societat ha canviat: la
participació més elevada de les dones en el món laboral i el seu accés al món educatiu, a la
formació, a la cultura i, de cada vegada més, al món de la presa de decisions generen canvis
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socials favorables per avançar en el camí de la igualtat plena entre dones i homes. Aquests
canvis no serien possibles sense l’aportació fonamental dels moviments feministes i l’esforç
de tantes dones que, des de l’anonimat, han treballat durant anys pels seus drets
fonamentals.
No obstant açò, les desigualtats es mantenen, la concepció patriarcal de les relacions
humanes continua encara vigent en moltes persones i l’androcentrisme és encara patent en
molts aspectes de la vida social i política. El Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona, en
data del 25 d’abril de 2015, va aprovar el IV Pla estratègic d’igualtat 2015-2020, que recull
una diagnosi sobre la situació de les dones a les Illes Balears en els eixos següents: treball i
economia; corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral; violència
contra les dones; participació política i social; educació i formació; salut; i altres polítiques
sectorials. L’Informe Ombra CEDAW (Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de
discriminació contra les dones) de les Illes Balears també analitza en especial la situació de
les dones en els àmbits de l’educació i la cultura, el treball i els drets econòmics, les
polítiques d’igualtat i la participació política, la salut i els drets sexuals i reproductius, així com
la violència, la prostitució i el tràfic de dones i filletes amb la finalitat de l’explotació sexual.
Una de les conclusions d’aquesta anàlisi és la transversalitat dels problemes que afecten les
dones, la meitat de la població; i açò requereix un esforç per a una coordinació necessària
entre les institucions i una orientació dels programes cap a actuacions adreçades a
aconseguir objectius concrets. També se n’extreu la necessitat d’aprofundir en les polítiques
públiques en matèria d’igualtat de dones i homes.
Dins l'àmbit laboral en concret, les dades actuals posen en evidència la discriminació que
pateixen les dones respecte dels homes pel que fa a l'accés a l'ocupació, la formació, la
promoció laboral, les condicions de treball, la conciliació laboral. Si el 2007 els homes
guanyaven de mitjana a l'any 5.836,4 euros més que les dones (22.780,29 euros enfront de
16.943,89 euros), les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponents al
2016 desvetllen que aquesta distància segueix essent gairebé la mateixa: ells cobren
5.982,42 euros més que elles (25.727,24 euros enfront dels 19.744,82 euros de les dones).
Les expectatives a l'hora d'aconseguir tancar aquesta bretxa salarial no són gens optimistes.
Segons l'Informe global de la bretxa de gènere 2016 del Fòrum Econòmic Mundial —que
mesura aspectes econòmics, polítics, educatius i de salut—, les dones trigaran 170 anys a
tancar la bretxa salarial amb els homes, per la qual cosa, segons els càlculs d'aquest
organisme, caldrà esperar el 2186 per aconseguir aquesta igualtat.
Tot açò posa en evidència la insuficiència de les polítiques d'igualtat seguides fins ara en la
matèria.
En aquest sentit, la Llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre homes i dones exposa:
"La violència de gènere, la discriminació salarial, la discriminació en les pensions de viudetat,
el major atur femení, l'escassa presència de les dones en els llocs de responsabilitat política,
social, cultural i econòmica és encara una tasca pendent que requereix nous instruments
jurídics”.
Tal com assenyala l'INE, existeix un conjunt complex i sovint interrelacionat de factors que
originen diferències salarials d'homes i dones, que donen origen a la bretxa salarial de
gènere. A la valoració de les competències laborals, cal unir la segregació del mercat de
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treball amb diferent representació d'homes i dones en els diferents sectors econòmics, les
característiques de l'oferta d'ocupació femenina condicionada en molts casos per la
conciliació amb la vida familiar, la participació en el treball a temps parcial i els mecanismes
establerts de retribucions salarials. En conseqüència, la bretxa salarial està condicionada per
una sèrie de factors socials, legals i econòmics –sobre els quals cal incidir amb polítiques
correctores- que van més enllà de la premissa «pagament igual per treball igual».
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella treballa per avançar en la construcció d'un municipi en
igualtat i, així com vam expressar en el manifest aprovat en el darrer Ple de febrer, assumim
el compromís polític d'avançar en la defensa dels principis d'igualtat de tracte i d'oportunitats
entre dones i homes.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
1. Instar el Congrés dels Diputats a crear totes les eines necessàries perquè no existeixi cap
tipus de discriminació salarial en les empreses espanyoles entre dones i homes, prenent les
mesures necessàries per fomentar l'accés de les dones a la feina i a la qualitat de l'ocupació.
2. Comunicar als agents socials de Ciutadella, per al seu coneixement, aquesta proposta
que feim arribar al Congrés dels Diputats.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/260412334#t=54m24s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/260412334#t=54m24s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/260412334#t=1h14m44s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/260412334#t=1h17m50s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/260412334#t=1h19m50s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=1h21m35s)
Acord
Se sotmet la proposta esmenada 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) 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
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VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
10. Proposta que presenten els grups PSM Més per Menorca, PSOE i Gent per
Ciutadella sobre la declaració de Ciutadella de Menorca com a municipi lliure de
desnonaments hipotecaris d’habitatges que suposen la primera residència per a la
unitat familiar (exp. 2018/002514) (https://vimeo.com/260412334#t=1h27m48s)
L’alcaldessa dóna compte de la proposta que presenten els grups PSM Més per Menorca,
PSOE i Gent x Ciutadella sobre la declaració de Ciutadella de Menorca com a municipi lliure
de desnonaments hipotecaris d’habitatges que suposen la primera residència per a la unitat
familiar, de dia 5 de març de 2018 —signada digitalment pels seus portaveus dia 6 de març
de 2018—, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió
extraordinària de dia 9 de març de 2018, amb tres vots a favor: PSM (2) i PSOE (1); i amb
tres reserves de vot: PP (2) i UPCM (1). Comenta que al primer punt d’acord de la proposta
se substitueix la paraula «contrària» per la paraula «lliure» després de «ciutat», atès que a
l’enunciat de l’assumpte posa «lliure».
La proposta diu:
«PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS PSM-MÉS PER MENORCA, PSOE I GENT
X CIUTADELLA SOBRE LA DECLARACIÓ DE CIUTADELLA DE MENORCA COM A
MUNICIPI LLIURE DE DESNONAMENTS HIPOTECARIS D'HABITATGES QUE SUPOSEN
LA PRIMERA RESIDÈNCIA PER A LA UNITAT FAMILIAR. EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El dret a un habitatge digne és un dret recollit tant a nivell internacional (art. 25.1 de la
Declaració Universal dels Drets humans, art. 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i culturals o art. 47 de la Carta de drets fonamentals de la UE) com a nivell nacional
(art. 47 de la Constitució o art. 22 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears). Malgrat açò,
sempre hi ha hagut persones sense casa, però ha estat durant la crisi econòmica que moltes
famílies s'han vist abocades a una situació límit que els impedeix cobrir les necessitats
bàsiques, com el pagament del seu habitatge habitual, la qual cosa ha portat a més de
400.000 execucions hipotecàries entre l'any 2008 i l'actualitat. A les Illes Balears, hi ha hagut
més de 2.800 execucions hipotecàries només pel que fa a habitatges.
Prèviament a l'esclat de l'anomenada «bombolla immobiliària», s'estava produint una mala
praxi per part de les entitats bancàries i els pèrits que aquestes contractaven, mitjançant els
quals es taxaven els habitatges a l'alça per tal que la quantitat de diners a prestar, i per tant
el deute del client, fos major. Després de l'esmentada bombolla, però, milers de famílies es
troben amb la situació en què el valor de la taxació actual de la seva casa ni tan sols arriba al
deute actual del client amb l'entitat, tot i que hagin passat anys. També hi ha hagut casos de
clàusules abusives, com ara les anomenades «clàusules sòl», mitjançant les quals es
mantenien els interessos d'alguns préstecs en un nivell alt, tot i la baixada d'interessos,
sempre en favor de l'entitat bancària i mai o gairebé mai de les famílies.
També ens trobam amb el fet que, gràcies a les actuals lleis hipotecàries, s'estan produint
desnonaments mitjançant els quals els immobles passen a ser propietat dels bancs, però
aquest canvi de propietat no suposa la reducció d'un cèntim d'euro del deute del client amb
l'entitat bancària. En altres paraules, la família es queda sense casa, però segueix devent
desenes de milers d'euros. Aquest fet ha portat a situacions extremes com ara suïcidis,
famílies desestructurades i/o arruïnades de per vida, embargaments de nòmines i comptes
bancaris, etc. Hi ha altres agreujants, com ara l'obligació per part de la família desnonada de
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pagar els interessos de demora o tots els imposts impagats fins al moment de l'execució,
com ara l'IBI, la qual cosa no fa sinó augmentar el deute, o els danys col·laterals patits per
les persones avaladores, que també han vist perillar el seu patrimoni.
L'actual legislació en matèria hipotecària existent a Espanya ha estat posada en qüestió en
diverses ocasions des de la Unió Europea, mitjançant dues sentències del Tribunal de
Justícia de la Unió (14 de març de 2013 i 17 de juliol de 2014) i una resolució del Parlament
Europeu (11 de juny de 2013), així com des d'altres ens internacionals i ONG com Amnistia
Internacional, Cáritas, Human Rights Watch, etc. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
(PAH) va presentar al Congrés dels Diputats una iniciativa Legislativa Popular amb el suport
de més d'1.400.000 firmes dia 5 de febrer de 2013, però la Llei hipotecària resultant i
presentada pel govern no va tenir res a veure amb aquesta ILP, fins al punt que la Llei no
inclou la dació en pagament, ni la revisió dels interessos de demora ni la revisió del valor de
taxació en cas d'execució, tres mesures que constituïen els eixos fonamentals. El resultat és
que ni les sentències, ni les iniciatives ni les crides d'atenció s'han traduït en una reducció
dràstica en el nombre de desnonaments al nostre país.
En moments com aquests és quan, més que mai, les polítiques socials i d'habitatge han de
ser una garantia de cohesió social. S'han de cercar les solucions per resoldre o pal·liar la
situació dels deutors hipotecaris, tenint en compte que a dia d'avui les principals víctimes de
la crisi en el cas que ens preocupa són les famílies, la part més vulnerable del contracte
hipotecari. No podem permetre, en definitiva, que els deutors de bona fe que, per
circumstàncies extremes, no puguin fer front al pagament de la hipoteca siguin desallotjats de
la seva residència habitual.
Atès que, més enllà de la necessitat de canvis legislatius i mesures polítiques i jurídiques que
s'han de realitzar en l'àmbit europeu, estatal i autonòmic, no podem estar indiferents davant
aquest drama que afecta famílies de la nostra ciutat.
Per tot l'exposat, els grups PSM-Més per Menorca, PSOE i Gent x Ciutadella proposen
l'aprovació del següent:
ACORD
1. Declarar el municipi de Ciutadella com a ciutat lliure de desnonaments hipotecaris
d'habitatges familiars habituals o de primera residència.
2. Sol·licitar a les entitats bancàries que operen a Ciutadella la suspensió dels expedients de
desallotjament i la paralització dels procediments judicials en curs al nostre municipi, per tal
de poder cercar, així, solucions alternatives.
3. Acordar amb les direccions dels bancs i caixes la realització d'un cens dels habitatges
buits a Ciutadella, conseqüència d'un impagament hipotecari i/o provinents d'un llançament, i
seguir negociant també la resta del parc d'habitatges no venuts, que estiguin en mans de les
entitats financeres i/o que tenguin com a titulars persones jurídiques, per poder oferir aquests
habitatges de lloguer social assequible, i instar el Govern de l'Estat perquè desbloquegi la
recàrrega en l'impost de béns immobles (IBI) o altres mesures que marqui la llei.
4. En cas de fer-se efectiu un desnonament dins el terme municipal de Ciutadella, posar-se
en contacte amb l'entitat bancària desnonadora per traslladar-li la nostra preocupació i
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replantejar la relació del consistori amb l'esmentada entitat.
5. Sol·licitar al Govern de la nació la modificació de la Llei hipotecària; un canvi legislatiu
urgent, que adapti el marc legal a la realitat social i que doni respostes a les necessitats de
les ciutadanes i dels ciutadans afectats, i que reculli, al mateix temps, la Recomanació del
Parlament Europeu, aprovada el juny del 2013, basada en l'informe sobre habitatge social,
en el sentit que la normativa europea «inclogui processos de renegociació del deute o la
dació en pagament per als deutors o les famílies en situació de fallida». Per tant, i en
definitiva, que s'acceptin les propostes de la iniciativa legislativa popular presentada davant
el Congrés dels Diputats per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
6. Adquirir el compromís de promoure de manera efectiva, des d'aquest Ajuntament,
polítiques d'accés a habitatges dignes, tot posant a disposició de la ciutadania els habitatges
de la seva titularitat, prioritàriament en règim de lloguer social.
7. Declarar el servei d'atenció social com l'ens que informa i atén els afectats pels
desnonaments per posar al seu abast les polítiques socials establertes a l'Ajuntament.
8. En el cas d'impagament d'impostos o taxes municipals (IBI, recollida de fems...) per part
d'una persona o família desnonada o en risc d'estar-hi, ajornar o prendre les mesures
necessàries establertes, segons quina sigui la gravetat del cas i sempre sota l'empar de
l'informe tècnic dels Serveis Socials corresponent. Açò sempre que el motiu de l'impagament
sigui el mateix que el de l'impagament de la hipoteca. En el cas d'impagaments dels rebuts
d'aigua, i amb l’informe previ de Serveis Socials, establir els protocols que facin possible
evitar el tall de subministraments.
9. En el cas d'altres impagaments relacionats directament amb l'habitatge, com la llum,
mediar entre l'empresa i la persona o les persones afectades per tal d'arribar a un acord, tot
derivant el cas, si escau, als Serveis Socials Municipals per tal que dins els seus protocols
facin el possible per evitar el tall de subministraments.
10. Posar a disposició dels interessats a les dependències dels Serveis Socials de
l'Ajuntament de Ciutadella un espai setmanal per tal que l'Oficina Insular d'Habitatge Social
pugui atendre els usuaris del nostre municipi sense necessitat de desplaçar-se a Maó, i que
estiguin coordinats i amb col·laboració amb el personal dels Serveis Socials per si és
necessària la derivació d'algun cas de problemàtica d'habitatge.
11. Analitzar, en el marc del Consell d'Acció Social, de la qual és membre la PAH, l'evolució
del tema d'habitatges i proposar mesures a escala municipal per garantir el dret a un
habitatge digne.
12. Donar suport a totes les iniciatives, les plataformes i als espais de debat en defensa del
dret a un habitatge digne que s'organitzin al nostre municipi.
13. Donar suport a totes les iniciatives promogudes per part d'altres administracions (CIMe,
GOIB, Govern de l'Estat, Comissió Europea) i que ens afectin com a municipi.
14. Traslladar aquests acords al president del Govern de la nació, al Ministeri d'Economia, al
Ministeri de Justícia, als grups polítics del congrés i del Senat; a la Presidència del GOIB, al
Parlament de les Illes Balears i als seus grups parlamentaris; a l'IBAVI; a la presidència del
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Consell Insular de Menorca i als consellers o conselleres competents en matèria d'habitatge i
afers socials; al Defensor del Poble espanyol; a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de
Menorca; a les entitats polítiques, socials, econòmiques i financeres afectades; i a les
associacions de vesins i vesines del municipi de Ciutadella.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/260412334#t=1h36m35s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/260412334#t=1h43m54s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=1h48m33s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/260412334#t=1h58m09s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/260412334#t=2h03m14s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=2h05m41s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=2h06m08s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=2h06m40s)
Fa un aclariment a les esmenes proposades per UPCM als punts 2, 3 i 9. Al punt 2 de la
proposta d’acord s’afegeix al final de tot: «en el cas d’habitatges familiars habituals o de
primera residència». Al punt 3 s’elimina: «i/o que tenguin com a titulars persones jurídiques»
després de «les entitats financeres». I al punt 9 s’afegeix al final: «Això sempre i quan el
motiu de l'impagament sigui el mateix que el de l'impagament de la hipoteca.»
Els punts d’acord, que se sotmeten a votació —una vegada esmenat el punt d’acord 1 per
part de l’alcaldessa i esmenats els punts d’acord 2, 3 i 9 de la proposta per part d’UPCM—,
queden de la manera següent:
1. Declarar el municipi de Ciutadella com a ciutat lliure de desnonaments hipotecaris
d'habitatges familiars habituals o de primera residència.
2. Sol·licitar a les entitats bancàries que operen a Ciutadella la suspensió dels expedients de
desallotjament i la paralització dels procediments judicials en curs al nostre municipi, per tal
de poder cercar, així, solucions alternatives, en el cas d’habitatges familiars habituals o de
primera residència.
3. Acordar amb les direccions dels bancs i de les caixes la realització d'un cens dels
habitatges buits a Ciutadella, conseqüència d'un impagament hipotecari i/o provinents d'un
llançament, i seguir negociant també la resta del parc d'habitatges no venuts, que estiguin en
mans de les entitats financeres, per poder oferir aquests habitatges de lloguer social
assequible, i instar el Govern de l'Estat perquè desbloquegi la recàrrega en l'impost de béns
immobles (IBI) o altres mesures que marqui la llei.
4. En cas de fer-se efectiu un desnonament dins el terme municipal de Ciutadella, posar-se
en contacte amb l'entitat bancària desnonadora per traslladar-li la nostra preocupació i
replantejar la relació del consistori amb l'entitat esmentada.
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5. Sol·licitar al Govern de la nació la modificació de la Llei hipotecària; un canvi legislatiu
urgent, que adapti el marc legal a la realitat social i que doni respostes a les necessitats de
les ciutadanes i dels ciutadans afectats, i que reculli, al mateix temps, la recomanació del
Parlament Europeu, aprovada el juny del 2013, basada en l'informe sobre habitatge social,
en el sentit que la normativa europea «inclogui processos de renegociació del deute o la
dació en pagament per als deutors o famílies en situació de fallida». Per tant, i en definitiva,
que s'acceptin les propostes de la iniciativa legislativa popular presentada davant el Congrés
dels Diputats per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
6. Adquirir el compromís de promoure de manera efectiva, des d'aquest ajuntament,
polítiques d'accés a habitatges dignes, tot posant a disposició de la ciutadania els habitatges
de la seva titularitat, prioritàriament en règim de lloguer social.
7. Declarar el servei d'atenció social com l'ens que informa i atén els afectats pels
desnonaments per posar al seu abast les polítiques socials establertes a l'Ajuntament.
8. En el cas d'impagament d'impostos o taxes municipals (IBI, recollida de fems...) per part
d'una persona o família desnonada o en risc d'estar-hi, ajornar o prendre les mesures
necessàries establertes, segons quina sigui la gravetat del cas i sempre sota l'empar de
l'informe tècnic dels Serveis Socials corresponent. Açò sempre que el motiu de l'impagament
sigui el mateix que el de l'impagament de la hipoteca. En el cas d'impagaments dels rebuts
d'aigua, i amb l’informe previ dels Serveis Socials, establir els protocols que facin possible
evitar el tall de subministraments.
9. En el cas d'altres impagaments relacionats directament amb l'habitatge, com la llum,
mediar entre l'empresa i la persona o les persones afectades per tal d'arribar a un acord, tot
derivant, si escau, el cas als Serveis Socials Municipals per tal que dins els seus protocols
facin el possible per evitar el tall de subministraments. Açò sempre que el motiu de
l'impagament sigui el mateix que el de l'impagament de la hipoteca.
10. Posar a disposició dels interessats a les dependències dels Serveis Socials de
l'Ajuntament de Ciutadella un espai setmanal per tal que l'Oficina Insular d'habitatge Social
pugui atendre els usuaris del nostre municipi sense necessitat de desplaçar-se a Maó, i que
estiguin coordinats i amb col·laboració amb el personal dels Serveis Socials per si és
necessària la derivació d'algun cas de problemàtica d'habitatge.
11. Analitzar, en el marc del Consell d'Acció Social, de la qual és membre la PAH, l'evolució
del tema d'habitatges i proposar mesures a escala municipal per garantir el dret a un
habitatge digne.
12. Donar suport a totes les iniciatives, les plataformes i ald espais de debat en defensa del
dret a un habitatge digne que s'organitzin al nostre municipi.
13. Donar suport a totes les iniciatives promogudes per part d'altres administracions (CIMe,
GOIB, Govern de l'estat, Comissió Europea) i que ens afectin com a municipi.
14. Traslladar aquests acords al president del Govern de la nació, al Ministeri d'Economia, al
Ministeri de Justícia, als grups polítics del congrés i del Senat; a la Presidència del GOIB, al
Parlament de les Illes Balears i als seus grups parlamentaris; a l'IBAVI; a la presidència del
Consell Insular de Menorca i als consellers o conselleres competents en matèria d'habitatge i
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afers socials; al Defensor del Poble Espanyol; a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de
Menorca; a les entitats polítiques, socials, econòmiques i financeres afectades; i a les
associacions de vesins i vesines del municipi de Ciutadella.»
Acord
Se sotmet la proposta esmenada 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.
11. Moció conjunta del Grup Municipal Popular (PP) i Unió des Poble de Ciutadella de
Menorca
(UPCM)
amb
relació
al
rocòdrom
(exp.
2018/001938)
(https://vimeo.com/260412334#t=2h10m28s)
El senyor Triay Lluch, regidor, dóna compte de la moció conjunta del PP i d’UPCM, amb
registre d’entrada telemàtic 002568, de dia 18 de febrer de 2018, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió extraordinària de dia 9 de març de 2018,
amb tres vots a favor: PP (2) i UPCM (1); i amb tres reserves de vot: PSM (2) i PSOE (1),
que, traduïda del castellà al català, diu:
El 28 de desembre de 2017 es va remetre des del Servei de Comunicació de l'Ajuntament un
missatge de WhatsApp sobre una iniciativa de Participació Ciutadana, amb la qual es referien
a l'inici d'un procés de participació ciutadana i amb la qual, des de l'equip de govern, feien
una crida perquè “vesins i vesines del municipi aportin idees i propostes de projectes per
millorar l’entorn de la ciutat, amb un cost màxim de 40.000 €”.
En el missatge mateix s'hi adjuntava un enllaç de l'Ajuntament, on es deia: “Teniu tota la
informació (bases, instruccions, etc.)”.
Al web municipal es reproduïa un cartell, que es va repartir en els centres escolars i altres
punts de Ciutadella, on se n'indicaven els terminis:
“Elabora i presenta la teva proposta: del 27 de desembre de 2017 al 21 de gener de 2018
Vota les propostes del 8 al 18 de febrer de 2018.”
En les bases que s'exposaven en el web mateix de l'Ajuntament per al “Concurs d’idees per a
projectes de millora de Ciutadella”, s’hi establien nou criteris als quals havien d'ajustar-se les
propostes, i, entre aquests, hi figuraven:
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“-Que sigui de competència municipal i que no depengui d’altres administracions.
-Que tengui interès general, no particular.
-Que sigui considerada una inversió de principi a final; que no representi un cost addicional
per a futurs pressupostos ni creï dependència.”
En aquestes mateixes bases, amb el títol “Fase 4. Votació de Propostes”, asseguraven que
“per a la votació de les propostes presentades i validades, se n’escolliran tres.”
En aquestes mateixes bases, en l'apartat de “TEMPORALITZACIÓ” es llegia:
“FASE 1. INFORMACIÓ I DIFUSIÓ. Desembre 2017/gener 2018
FASE 2. ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES. Del 27 de desembre al 21 gener
de 2018
FASE 3. VALIDACIÓ DE PROPOSTES. Del 22 de gener al 2 de febrer de 2018
FASE 4. VOTACIÓ DE LES PROPOSTES. Del 8 al 18 de febrer de 2018”.
Però, en realitat, des de l'equip de govern no s'han atingut a les bases anunciades
perquè:
-S'han alterat i reduït els dies de la fase de votació, que s'ha realitzat en dates diferents
de les anunciades del 27 de gener a l'1 de febrer.
-S'han sotmès a votació 7 propostes en comptes de 3.
La proposta que pensen executar tampoc se cenyeix a altres criteris establerts en les
bases, ja que:
-La instal·lació d'un rocòdrom a la platja Gran sí que dependrà també d'altres
administracions. (Es necessitarà autorització del CIM, en situar-se dins dels 20 metres de
domini públic a partir de les fites).
-Implicarà despeses en pressupostos futurs (assegurança, manteniment, etc.).
-És molt qüestionable que tengui un interès general que beneficiï la majoria de la
població, tenint en compte que es defineix interès general com “l'interès de tots o de la
majoria dels ciutadans”.
En aquest sentit, Vicente Magro Servet, magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem,
qui, a més, ha estat magistrat i president de l’Audiència Provincial d'Alacant i magistrat de
l'Audiència Provincial de Madrid, considera que “l'expressió” interès general “s'utilitza, potser,
amb massa alegria”, “el concepte d’interès general ha de ser quelcom que, sens dubte,
beneficiï a tots i no sols a uns pocs.” I, segons Juan Carlos Montalvo Abiol, doctor en Dret
Constitucional per la Universitat Complutense de Madrid: “l'interès públic ha de ser comprès
com l'interès genuí de tota la comunitat”.
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Per tant, l'equip de govern ha incomplert sistemàticament i reiteradament les bases
establertes per aquest, i ha modificat i escurçat els terminis enmig del procés, i la
proposta que pensen executar no compleix els criteris establerts en les bases, que,
suposadament, havien de regular el procés participatiu.
Finalment, el 10-02-2018, en unes curioses declaracions a la premsa, “la regidora de
Participació Ciutadana”, després de reconèixer “la modificació dels terminis del procés
participatiu”, entre altres coses, manifestava:
“Només es van avançar els terminis per a votar, i açò es va deure a causes externes… El
Consell va establir la data de presentació de projectes per al 8 de febrer, per la qual cosa el
consistori, que esperava tenir temps fins al març, va optar per avançar les votacions dels
projectes del 26 de gener a l'1 de febrer… Els projectes presentats van ser avaluats per una
comissió tècnica, que es va encarregar de descartar els que no complien les bases...”
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) En tots els municipis: enllumenat públic, cementeri, recollida de residus, neteja viària,
abastiment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i
pavimentació de les vies públiques.”
En resultar molt difícil d'entendre per a gran part de la ciutadania que –mentre l'equip de
govern manté tan descuidades les competències pròpies, els equipaments de titularitat
municipal i els serveis que està obligat a prestar per imperatiu legal, mentre la ciutadania
pateix el pèssim estat de manteniment de la pavimentació de les vies públiques, el
lamentable estat de la infraestructura viària i altres equipaments de titularitat municipal–
l'equip de govern es dediqui a escometre inversions on l’interès general és més que dubtós i
que, per descomptat, no tenen cap relació amb els serveis que el municipi ha de prestar per
imperatiu legal i que en certs casos no presta amb les condicions degudes.
Raons per les quals els grups municipals d'UPCM i del PP presentam al Ple de l'Ajuntament
de Ciutadella la moció següent:
1r Instam l'equip de govern i la regidora de Participació Ciutadana a informar el Ple sobre qui
va prendre la decisió de modificar sobre la marxa les bases del concurs d'idees i escurçar els
terminis de la votació que ja s'havien publicat.
2n Instam l'equip de govern i la regidora de Participació Ciutadana a informar el Ple sobre
quantes reunions de la Comissió Tècnica s'han fet i en quina data o quines dates, i –en vista
de la tan autolloada transparència de la qual sol presumir l'equip de govern– lliuri als grups
municipals de l'oposició les corresponents actes de la sessió o de les sessions celebrades.
3r En vista de la improvisació i el nyap que han presidit el procés de participació i
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l'incompliment sistemàtic de les bases establertes, instam l'equip de govern a actuar amb la
deguda diligència i complir les bases que s'estableixin en futurs processos participatius.
4t Que el Ple de l'Ajuntament acordi que un representant de l'oposició participi en la
supervisió de futures bases de processos de participació ciutadana, ja que resulta
contradictori que es mantengui al marge de participar en aquests processos als quals
representen des de l'oposició uns quatre mil ciutadans.
Intervencions
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/260412334#t=2h27m13s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/260412334#t=2h29m32s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=2h33m38s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/260412334#t=2h42m07s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/260412334#t=2h46m38s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=2h49m46s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/260412334#t=2h54m00s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=2h54m38s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=2h55m44s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=2h56m50s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/260412334#t=2h59m01s)
Els punts d’acord, que se sotmeten a votació una vegada esmenat el punt 3 r per part de
l’equip de govern en el sentit de llevar la paraula «nyap», queden de la manera següent:
1r Instam l'equip de govern i la regidora de Participació Ciutadana a informar el Ple sobre qui
va prendre la decisió de modificar sobre la marxa les bases del concurs d'idees i escurçar els
terminis de la votació que ja s'havien publicat.
2n Instam l'equip de govern i la regidora de Participació Ciutadana a informar el Ple sobre
quantes reunions de la Comissió Tècnica s'han fet i en quina data o quines dates, i –en vista
de la tan autolloada transparència de la qual sol presumir l'equip de govern– lliuri als grups
municipals de l'oposició les corresponents actes de la sessió o de les sessions celebrades.
3r En vista de la improvisació que han presidit el procés de participació i l'incompliment
sistemàtic de les bases establertes, instam l'equip de govern a actuar amb la deguda
diligència i complir les bases que s'estableixin en futurs processos participatius.
4t Que el Ple de l'Ajuntament acordi que un representant de l'oposició participi en la
supervisió de futures bases de processos de participació ciutadana, ja que resulta
contradictori que es mantengui al marge de participar en aquests processos als quals
representen des de l'oposició uns quatre mil ciutadans.
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Acord
Se sotmeten els punts 1, 2 i 4 de la moció de forma conjunta que S’APROVEN per
unanimitat (21 vots a favor).
Se sotmet el punt 3r de la moció esmenat, que S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP i
2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan
TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i tretze (13) abstencions de
vot (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.
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al tancament d’un tram del camí
d’accés
a
la
platja
de
Macarella
(exp.
2018/002419)
(https://vimeo.com/260412334#t=3h01m14s)
La senyora Pericás Negrete, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 3 de març de 2018, amb registre d’entrada telemàtic 003485 de dia 5 de març de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió
extraordinària de dia 8 de març de 2018, amb 2 vots a favor (PP) i 5 reserves de vot (PSM,
PSOE, GxC i UPCM), que, traduïda del castellà al català, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que el Consell Insular de Menorca ha anunciat el tancament d'un tram del camí que
condueix a la platja de Macarella, del qual és competent a partir del 15 de juny de 2018 i fins
al 15 de setembre de 2018, segons declaracions del senyor Preto, conseller de Mobilitat del
CIM;
Vist que el tancament repercutirà en molts ciutadans i ciutadanes perquè s’hi prohibeix
l'accés de vehicles particulars de motor: cotxes, motos, així com també taxis, exceptuant-ne
els busos, els quals seran els únics, a més de les bicicletes, que hi tindran accés;
Vist que, segons declaracions del conseller en el Ple del mes de setembre de 2018, no hi ha
un problema d'accés a les platges sinó un problema de circulació;
Vist que la zona on exerciran la funció de control els informadors contractats per l'empresa
encarregada de la informació i del control dels accessos a platges estarà situat a les portes
de l'inici del camí del qual té la competència el CIM;
Vist que el Sr. Preto, conseller del Consell Insular, ha manifestat que no són de la seva
responsabilitat els cotxes aparcats en els marges del camí, ja que en el tram competència del
CIM no s'han produït aquests tipus d'aparcaments;
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Vist que el regidor de Mobilitat d’aquest ajuntament va declarar en el Ple del mes de febrer
passat que desconeix quina serà la forma de gestió: els preus, les freqüències, etc. que
aplicarà el Consell Insular per a gestionar l'accés a la platja de Macarella d'acord amb la
contestació de les preguntes presentades;
Vist que la gestió del tram del camí fins a les barreres que limiten la competència del Consell
Insular és municipal;
Vist que no està garantida la cobertura del servei de reserves en línia perquè hi ha baixa
cobertura a la platja;
Vist que són competència municipal les mesures mínimes de seguretat i protecció a les
platges i a les zones de bany;
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant del Ple per al seu
debat i l’aprovació, si és procedent, el següent:
1) Instar el Consell Insular de Menorca a no prohibir l'accés dels vehicles
privats al pàrquing de Macarella durant la temporada turística;
2) Instar el Consell Insular de Menorca i aquest ajuntament a modificar els
webs turístics per informar de la situació dels accessos a les platges i,
concretament, els de la costa sud de Ciutadella de Menorca, de forma real i
constant, així com utilitzar les xarxes socials disponibles per cada entitat per
a oferir la informació esmentada;
3) Instar el regidor de Mobilitat d’aquest ajuntament a la remissió al Consell
Insular de Menorca d'un informe de trànsit i circulació, actualitzat amb les
circumstàncies d’aquesta temporada per part de la Policia Local, que reculli
la viabilitat i les mesures a prendre amb relació al tancament del camí, així
com les problemàtiques produïdes en anys anteriors i les que es podrien
produir aquesta temporada.
4) Instar el Consell Insular de Menorca a garantir l'ús del sistema de reserves
en una zona de baixa cobertura o a establir un sistema complementari.
5) Instar l'equip de govern a garantir zones d'aparcament als ciutadans i
ciutadanes que vulguin utilitzar el servei de bus.
6) Instar el Consell Insular a la revisió de les tarifes establertes per als trajectes
d'anada i de tornada a les platges de la costa sud de Ciutadella de Menorca.
Intervencions
Intervé el senyor Baradad Baldomà que demana que s’inclogui una esmena en el punt cinquè
de l’acord en el sentit d’instar, a més de l’equip de Govern, el Consell Insular de Menorca.
(https://vimeo.com/260412334#t=3h14m05s)
Intervé la senyora Camps Vilallonga (https://vimeo.com/260412334#t=3h25m09s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=3h31m37s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/260412334#t=3h33m05s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/260412334#t=3h42m14s)
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Intervé la senyora Camps Vilallonga (https://vimeo.com/260412334#t=3h50m42s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=3h53m33s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/260412334#t=3h54m50s)
Els punts d’acord, que se sotmeten a votació —amb l’esmena de l’equip de govern en el punt
cinquè en el sentit d’afegir el «Consell Insular de Menorca»—, són els següents:
1. Instar el Consell Insular de Menorca a no prohibir l'accés dels vehicles privats al
pàrquing de Macarella durant la temporada turística.
2. Instar el Consell Insular de Menorca i aquest ajuntament a modificar els webs
turístics per informar de la situació dels accessos a les platges i, concretament, els
de la costa sud de Ciutadella de Menorca, de forma real i constant, així com utilitzar
les xarxes socials disponibles per cada entitat per a oferir la informació esmentada.
3. Instar el regidor de Mobilitat d’aquest ajuntament a la remissió al Consell Insular de
Menorca d'un informe de trànsit i circulació, actualitzat amb les circumstàncies
d’aquesta temporada per part de la Policia Local, que reculli la viabilitat i les mesures
a prendre amb relació al tancament del camí, així com les problemàtiques produïdes
en anys anteriors i les que es podrien produir aquesta temporada.
4. Instar el Consell Insular de Menorca a garantir l'ús del sistema de reserves en una
zona de baixa cobertura o a establir un sistema complementari.
5. Instar l'equip de govern i el Consell Insular de Menorca a garantir zones
d'aparcament als ciutadans i ciutadanes que vulguin utilitzar el servei de bus.
6. Instar el Consell Insular a la revisió de les tarifes establertes per als trajectes d'anada
i de tornada a les platges de la costa sud de Ciutadella de Menorca.
Acord
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a
favor (6 PP i 2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO,
el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; nou (9) vots
en contra (6 PSM MxM 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 Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio
SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i quatre (4) abstencions de vot
(PSOE): les de la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS i el senyor Joan SALORD
JUSTO.
Se sotmeten els punts 2, 3, 4, 5 i 6 de forma conjunta a votació (amb l’esmena al punt
cinquè), que S’APROVEN per unanimitat (21 vots a favor).
Es fan tres minuts de recés.
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al trasllat de la seu del Centre
de
Professors
(CEP)
de
Ciutadella
a
Maó
(exp.
2018/002474)
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(https://vimeo.com/260412334#t=3h59m47s)
La senyora Pericás Negrete, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 3 de març de 2018, amb registre d’entrada telemàtic 003486 de dia 5 de març de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió
extraordinària de dia 9 de març de 2018, amb dos vots a favor: PP (2), i amb quatre reserves
de vot: PSM (2), PSOE (1) i UPCM (1), que, traduïda del castellà al català, diu:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 3 de febrer de 2018 en un mitjà de comunicació s'anunciava la possibilitat d'unificar
el Centre de Professors amb seu principal a Ciutadella i el de Maó.
Segons l'article 1 del Reial decret 1693/1995: “Els centres de professors són institucions
preferents per a la formació permanent del professorat de les ensenyances de règim general
i especial que exerceix en nivells educatius previs a l'ensenyança universitària.” Són centres
que “promouran la trobada professional dels docents en un marc de participació i
col·laboració, i tindran com a finalitat la millora de la qualitat de l'ensenyança”.
Així mateix, el citat reial decret dóna als centres de professors la competència “…per a
planificar i desenvolupar la formació permanent del professorat; donar suport al
desenvolupament del currículum en els centres educatius; promoure la innovació i la
investigació educativa, i la difusió i l'intercanvi d'experiències pedagògiques i didàctiques;
informar i assessorar els centres docents i el professorat sobre la utilització de materials i
recursos didàctics i curriculars, i participar en activitats de dinamització social i cultural en
col·laboració amb els centres docents”.
Arran del Reial decret 211/1984, de 14 de novembre, el qual regulava la creació i el
funcionament dels centres de professors, es va donar l'opció de, tal com així ho detallen en
un escrit Álvaro Navarro i Teresa Santacana: “…potenciar i activar les pròpies possibilitats i
els recursos de cada zona, establir contactes i relacions entre els membres, exposar
experiències desenvolupades en aquests contextos, etc., i especialment no centralitzar el
perfeccionament en les capitals, sinó arribar a tot el territori, i no només a les zones que
tenen més recursos”;
En aquella època encara no s'havien transferit les competències d'Educació, per la qual cosa
només es disposava de l'Escola d’Estiu organitzada pel Moviment de Renovació Pedagògica,
i tampoc es disposava d'una extensió universitària.
La formació inicial i permanent del professorat era d’una importància vital, se cercaven
professionals actius, investigadors i implicats en el context social per mitjà de la recerca
constant de la millora.
És import establir una cronologia per a poder avaluar la importància del que va suposar per a
Menorca, i per a Ciutadella en concret, la creació del CEP; i és per açò que, seguint amb allò
que s'ha exposat en el citat escrit del Sr. Navarro i de la Sra. Santacana, durant el curs 19841985 la Direcció Provincial d'Educació de les Illes Balears, a través de la Unitat de
Programes Educatius, inicia la creació del CEP a les Illes Balears; i Menorca n’és un, entre
d’altres, dels primers que s'inauguren.
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En no tenir l'Ajuntament de Maó disponibilitat immediata d'un local, es va oferir a l'Ajuntament
de Ciutadella, que, en disposar-ne un, va tenir l'opció d'instal·lar el CEP a Ciutadella.
A poc a poc es van anar designant: la directora, els professors i els administratius; també es
va nomenar una monitora d'informàtica i una d'audiovisuals. Però va ser arran del Moviment
de Renovació Pedagògica, sorgit a partir de professors de Ciutadella, més joves i innovadors,
que va sorgir la idea que la zona de Maó també necessitava una formació contínua, i va ser
per aquesta raó que la Direcció Provincial va decidir crear una extensió del CEP a Maó.
Durant tots aquests anys s'ha treballat coordinadament entre ambdues seus; i l'equip
pedagògic està format per:
- Directora.
- Secretària.
- Assessor de convivència i de les competències socials i emocionals.
- Assessor de metodologies d'aprenentatge i de les didàctiques de l'ensenyança.
- Assessora d'inclusió i atenció a la diversitat.
- Assessor de tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
- 2 administratives, una a la seu de Ciutadella i una a la de Maó.
- 1 conserge a la seu de Maó.
Amb relació als espais i conformement al ROM del CEP de Menorca:
- Ciutadella disposa de 3 despatxos (un d'aquests ocupat per la secretària), una aula
d'informàtica, dues aules ordinàries, una aula taller, una sala d'assessors, un
magatzem per a arxiu i una sala de reunions.
- Maó disposa d'un despatx per a direcció, una oficina per a secretària, una sala
d'assessors, dues aules ordinàries, i dos espais més compartits amb altres
institucions del mateix edifici, la sala d'actes i la biblioteca.
Amb relació a l'estat de conservació, el delegat d'Educació a Menorca i diversos assistents
en l'última sessió del Consell Escolar Municipal, celebrat a l'Ajuntament de Ciutadella, van
afirmar que les dependències de Ciutadella estaven en millor estat que les de Maó, i fins i tot
es va arribar a afirmar que les de Maó haurien de passar per alguna reforma si se’n
traslladàs el CEP a Maó.
És important matisar també que en el mateix ROM, amb relació al Pla d'autoprotecció, es diu
que la seu de Maó no té una bona ubicació i podria ser un element de risc en situar-se al final
d'un corredor, és un edifici antic i disposa d'un depòsit de gas subterrani que podria ser un
altre punt de risc. La seu de Ciutadella, en canvi, és nova i compta amb mesures de
seguretat suficients: portes aïllants per zones, doble porta a les aules grans, escala
d'emergència, extintors, cartells de sortida, etc.
L'Ajuntament de Ciutadella, davant de la intenció de poder unificar les seus del CEP i
traslladar la seu principal de Ciutadella a Maó, va remetre una carta a la Conselleria
d'Educació del Govern de les Illes Balears manifestant la no-conformitat del trasllat de la seu
del CEP a Maó.
La Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears va contestar, segons va informar la
Senyora Benejam, regidora d'Educació d'aquest ajuntament, a través d'un escrit que, una
vegada llegit davant dels assistents, no compromet aquesta conselleria a no traslladar el
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CEP de Ciutadella.
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant del Ple per al seu
debat i l’aprovació, si és procedent, el següent:
- Instar la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears a
desistir de la possible intenció de traslladar la seu del CEP de Ciutadella a Maó i
mantenir la seu principal a Ciutadella, com ha estat sempre des de la seva creació a
Menorca.
Intervencions
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/260412334#t=4h05m30s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/260412334#t=4h06m27s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/260412334#t=4h07m03s)
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/260412334#t=4h012m05s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/260412334#t=4h13m45s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/260412334#t=4h14m17s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP i 2 UPCM):
els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor
Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan
TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i tretze (13) vots en contra
(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.
14. Precs i preguntes (https://vimeo.com/260412334#t=4h16m10s)
Precs
1. Prec del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca, amb registre
d’entrada 003783 de dia 7 de març de 2018, que, traduït del castellà al català, diu:
1r En virtut de la clàusula 23 del "plec de clàusules administratives" del contracte
d'adjudicació de l'arrendament del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària,
l'Ajuntament de Ciutadella té assignada "la inspecció dels serveis".
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La funció d'inspecció dels serveis de neteja, com el seu nom indica, consisteix a inspeccionar
o comprovar si es produeixen infraccions, irregularitats o incompliments del contracte de
l'arrendament del servei.
Segons la clàusula 2 del "plec de clàusules tècniques” del contracte d'adjudicació de
l'arrendament del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, entre els "serveis
objecte del contracte" es troben el "manteniment, la neteja i la desinfecció dels contenidors
ubicats a la via pública o que s’hi puguin ubicar".
Segons la clàusula 3.1.5 del “plec de clàusules tècniques", la neteja dels contenidors (de
càrrega posterior, de càrrega lateral i els soterrats) per mitjà del “rentat mecanitzat de
l'interior i l’exterior dels contenidors" s'ha de realitzar "una vegada cada 15 dies". I,
segons s'especifica en la pàgina 51 de la “proposta d'organització del servei de recollida i
neteja viària de Ciutadella" que forma part del contracte administratiu, en el cas dels
contenidors de càrrega posterior municipals el rentat mecanitzat ha d'efectuar-se per un
equip format per un rentacontenidors de càrrega posterior i una dotació «d’1
conductor + 1 operari».
Instam l'equip de govern a informar el Ple sobre si és cert que s'incompleix reiteradament
aquesta clàusula del contracte pel que fa al rentat dels contenidors de càrrega
posterior municipals, ubicats principalment -segons la "proposta d'organització del servei
(pàgina 6)"- en determinades zones de «l’eixample» del nucli urbà de Ciutadella, i la
urbanització de Serpentona, que, segons el que sembla, no es renten pràcticament mai o
només molt excepcionalment i, per descomptat, no cada 15 dies, i des de quan es
produeix aquesta deficiència en la prestació del servei contractat.
2n Encara que en la clàusula 4 del "plec de clàusules tècniques" s'especifica que el
concessionari presentarà una relació dels equips "necessaris per a la realització de cadascun
dels serveis, i n’especificarà clarament el nom de vehicles, les seves característiques
tècniques..." i que "aquests equips hauran de ser nous i de primera utilització, suficients en
qualitat i nombre per efectuar la totalitat dels serveis... Tot açò, sense perjudici que puguin
utilitzar... part del material adscrit actualment a la contracta, i encara pendent d'amortitzar",
entre el qual es trobava inicialment "1 vehicle rentacontenidors de càrrega posterior", "tenint
en compte, però, que al final de la seva vida útil serà a càrrec exclusiu de l'arrendatari la
substitució d'aquest material, sense que suposi un increment del preu de la contracta",
sembla que des de fa temps no hi ha cap "vehicle rentacontenidors de càrrega
posterior" en condicions d'operar regularment i l'existent pràcticament no funciona ni
s'utilitza quasi mai i, per descomptat, no opera amb la freqüència pactada. I quan el
vehicle no està operatiu, òbviament, tampoc pot estar-ho per a realitzar el servei la
dotació de personal que forma part d'aquest equip.
Instam l'equip de govern a informar el Ple de l'estat del vehicle que hauria d'utilitzar-se per a
rentar els contenidors de càrrega posterior.
3r Instam l'equip de govern a informar el Ple de quantes vegades ha exercit la funció d'inspecció
que té assignada respecte del rentat interior i exterior dels contenidors municipals de càrrega
posterior, i quantes inspeccions i en quines dates s'han realitzat, per a verificar el compliment de
la clàusula 3.1.5 del "plec de clàusules tècniques" respecte de la neteja dels contenidors de
càrrega posterior.
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4r Instam l'equip de govern a exercir urgentment la funció d'inspecció dels serveis de
neteja que té legítimament assignada, i que faci complir les clàusules del contracte
referents a l'obligació de l'arrendatari del servei de procedir cada 15 dies al rentat interior
i exterior dels contenidors de càrrega posterior, i n’informi el Ple de la data i del resultat de la
inspecció esmentada.
5è En la pàgina 48 apartat 3.1.4 de la "proposta d'organització del servei de recollida i neteja
viària de Ciutadella" que forma part del contracte administratiu es llegeix que, per a la
recollida de residus sòlids urbans "en la zona de contenidors", s'utilitza un vehicle "de
càrrega posterior de 21,5 metres cúbics". I que “la dotació per equip" és d'1conductor i
2 operaris per a càrrega posterior ".
No obstant açò, basta observar com s’efectua la recollida de fems qualsevol dia per a
comprovar que la dotació real de personal en la ruta realitzada per aquest vehicle de
càrrega posterior —que, segons el quadre inclòs en l’esmentada pàgina 48, efectua la
recollida en el Polígon Industrial (de dilluns a dissabte), a la urbanització de Serpentona
(diària en temporada alta i alterna en la baixa), als hotels i als establiments turístics de l'1
d'abril al 31 d'octubre, i als hotels que romanen oberts la resta de l'any, i també en el nucli
urbà en la zona "eixample" és d'1 conductor i 1 operari per equip en comptes de ser d'1
conductor i 2 operaris per equip, segons el que estableix el contracte.
Instam l'equip de govern a informar el Ple de si és cert que s'incompleix reiteradament,
constantment i habitualment aquesta clàusula del contracte pel que fa a la dotació per equip
del “vehicle recol·lector compactador de càrrega posterior de 21,5” metres cúbics, ja que la
dotació per equip de personal en la ruta realitzada per aquest vehicle hi ha en realitat 1
operari menys dels que estableix el contracte.
Instam l'equip de govern a informar el Ple de quantes vegades i en quines dates ha exercit la
funció d'inspecció que té assignada respecte a si la dotació per equip de personal en la ruta
realitzada per aquest vehicle de recollida de càrrega posterior s'ajusta a allò que s'ha pactat
en el contracte.
Instam l'equip de govern a exercir urgentment la funció d'inspecció dels serveis de
neteja que té legítimament atribuïda, i a fer complir les clàusules del contracte
referents a l'obligació de l'arrendatari del servei de tenir assignats 1 conductor i 2
operaris (en comptes d'1 conductor i només 1 operari) al vehicle recol·lector
compactador de càrrega posterior.

6è La clàusula 3.2.1 del plec de clàusules tècniques titulada "escombrat manual' estableix
que es destinarà "1 operari" amb un "vehicle auxiliar" a netejar el Polígon Industrial una
vegada a la setmana en torn de matí.
Aquest servei fa temps que no s'observa que es realitzi amb la regularitat prevista en
el contracte durant un torn complet de matí una vegada a la setmana.
Instam l'equip de govern a informar el Ple de si és cert que últimament aquest servei es
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presta amb la regularitat prevista en el contracte durant un torn de matí complet una vegada
a la setmana.
Instam l'equip de govern a informar el Ple de quantes vegades i en quines dates ha exercit la
funció d'inspecció que té assignada respecte a verificar i garantir que, efectivament, es
procedeix a realitzar la neteja per mitjà «d’escombrat manual» per part d'un operari amb un
vehicle auxiliar una vegada a la setmana en torn complet de matí en el Polígon Industrial
Instam l'equip de govern a exercir urgentment la funció d'inspecció dels serveis de
neteja que té legítimament atribuïda, i a fer complir estrictament aquesta clàusula del
contracte.
7è En el plec de clàusules tècniques, a la pàgina 6, es llegeix: "L'adjudicatari és farà càrrec
de la instal·lació de pivots, proteccions i/o fixacions als contenidors...". No obstant açò,
s'observa que en diversos punts en què són necessàries no hi ha aquestes proteccions
o fixacions per als contenidors, de manera que (i són només uns exemples), com pot
observar-se en les fotografies adjuntes (del Camí de Baix, de la rotonda de Son Carrió i de la
plaça del Príncep), carrers com a Santa Rosalia i Dormidor de ses Monges (i en altres
casos), aquestes proteccions i fixacions dels contenidors són inexistents, han desaparegut o
estan rompudes, desclavades i/o en mal estat.
Instam l'equip de govern a exercir la funció d'inspecció dels serveis de neteja que té
legítimament atribuïda, i a fer complir aquest aspecte del contracte.
8è Segons la clàusula 6 del plec de clàusules tècniques: "Tots els equips hauran d’emplenar
un full de ruta diari (que s'especifica que "estaran sempre a disposició de l'Ajuntament"), i hi
hauran d’indicar, com a mínim (entre altres coses):
Data
Servei
Itinerari
Nom del personal que realitza el servei, i la categoria
Hora d'inici i finalització
Matrícula del vehicle utilitzat...".
Instam l'equip de govern a facilitar als grups municipals de l'oposició els fulls de ruta
corresponents a:
Servei de rentat de contenidors de càrrega posterior de la primera i segona “quinzena"
(període de 15 dies) de gener 2018 i primera de febrer.
Servei de recollida de residus sòlids urbans amb vehicle de càrrega posterior de 21,5 metres
cúbics des del dia 19 de febrer fins al dia 6 de març de 2018.
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Servei «d’escombrat manual» del Polígon Industrial de les quatre setmanes compreses entre
el 5 de febrer i el 4 de març de 2018.
9è Instam l'equip de govern a informar el Ple de manera resumida sobre les dades que es
troben en els fulls esmentats i a facilitar-ne còpia a l'oposició des del dia 1 de gener de 2017
fins a l'actualitat, corresponents a:
Servei de rentat de contenidors de càrrega posterior.
Servei de recollida de residus sòlids urbans amb vehicle de càrrega posterior de 21,5 metres
cúbics.
Servei «d’escombrat manual» del Polígon Industrial.
10è La clàusula 3.1.3 del "plec de clàusules tècniques" del contracte d'adjudicació de
l'arrendament del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, titulada "neteja
dels contenidors", estableix, entre altres coses: "L’Ajuntament podrà sol·licitar a l'adjudicatari
que enganxi un adhesiu a la tapa de cada contenidor just després del rentat/de la
desinfecció, que indiqui la data en què s’ha realitzat. Aquests adhesius aniran a càrrec de
l'adjudicatari".
Hi ha algun d'aquests adhesius en alguns contenidors de càrrega lateral i cap en els
contenidors de càrrega posterior.
Instam l'equip de govern a exercir aquesta prerrogativa del contracte, que facilitaria el control
del seu compliment quant a la freqüència dels rentats, i a exigir la col·locació de l’adhesiu
esmentat "just després" de cada “rentat/desinfecció”, com a mínim en els contenidors de
càrrega posterior.
Joan Triay Portaveu Grup Municipal UPCM
Intervencions corresponents als apartats 1r i 2n del prec
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h19m38s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h21m42s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h24m10s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h25m10s)

Intervencions corresponents a l’apartat 3r del prec
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h25m50s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h26m10s)
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Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h26m48s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h27m48s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h28m52s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h29m27s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h29m30s)
Intervencions corresponents a l’apartat 4t del prec
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h29m53s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h30m17s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h30m46s)
Intervencions de l'apartat 5è queden enregistrades al prec 2 del Grup Municipal d’Unió
des Poble de Ciutadella de Menorca, amb registre d’entrada 004013 de dia 12 de març de
2018, atès que el redactat es va modificar i consta en un registre d’entrada posterior
rectificat. (https://vimeo.com/260412334#t=4h30m58s)

Intervencions corresponents a l'apartat 6è del prec
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h38m05s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h38m30s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h38m42s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h38m48s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h39m08s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h39m24s)

Intervencions corresponents a l'apartat 7è del prec
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h40m26s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h41m26s)

Intervencions corresponents a l'apartat 8è del prec
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h43m00s)
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Intervencions corresponents a l'apartat 9è del prec
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h43m25s)

Intervencions corresponents a l'apartat 10è del prec
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h44m20s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h44m43s)
2. Prec del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca, amb registre
d’entrada 004013 de dia 12 de març de 2018, que, traduït del castellà al català , diu:
(https://vimeo.com/260412334#t=4h30m58s)
Retiram el 5è PREC presentat segons el RE 003783 de 7 MARÇ de 2018, que queda
substituït pel següent:
PREC D'UPCM
5è En la pàgina 48, a l’apartat 3.1.4, de la "proposta d'organització del servei de recollida i
neteja viària de Ciutadella" que forma part del contracte administratiu, es llegeix que, per a la
recollida de residus sòlids urbans "en la zona de contenidors", s'utilitza un vehicle “de càrrega
posterior de 21,5 metres cúbics". I que "la dotació per equip” és d'1 conductor i 2 operaris per
a càrrega posterior (sense mencionar per a res que "la dotació" sigui diferent en la temporada
baixa i en la temporada alta).
No obstant açò, més endavant, en el mateix document, s'observa en quadres inclosos en les
pàgines 55 i 56 que la dotació per a la recollida de residus sòlids urbans per mitjà d’aquest
vehicle de 21,5 metres cúbics de càrrega posterior és d'1 conductor i 1 operari en la
temporada baixa i d'1 conductor i 2 operaris durant la temporada alta.
En la pàgina 7 apartat 1.5 de la "proposta d'organització del servei de recollida i neteja viària
de Ciutadella" es llegeix que "es defineixen dues temporades amb diferents nivells de servei",
la "temporada alta: de l'1 d'abril al 31 d'octubre (7 mesos)" i la "temporada baixa: de l'1 de
novembre al 31 de març (5 mesos)".
Instam l'equip de govern a informar el Ple de si és cert que la dotació real de personal que
efectua la recollida de fems amb aquest vehicle de càrrega posterior —que, segons el quadre
inclòs en l’esmentada pàgina 48, efectua la recollida en el Polígon Industrial (de dilluns a
dissabte), urbanització de Serpentona (diària en temporada alta i alterna en la baixa), hotels i
establiments turístics de l'1 d'abril al 31 d'octubre i als hotels que romanen oberts la resta de
l'any) i també en el nucli urbà zona "eixample"— és d'1 conductor i 1 operari per equip tant en
temporada baixa com en temporada alta, en comptes de ser d'1 conductor i 2 operaris per
equip durant els 7 mesos de " temporada alta", segons el que estableix el contracte.
Instam l'equip de govern a facilitar als grups municipals de l'oposició els "fulls de ruta diaris"
(que s'especifica en el contracte que "estaran sempre a disposició de l'Ajuntament"),
corresponents al servei de recollida de residus sòlids urbans amb vehicle de càrrega
posterior de 21,5 metres cúbics, de la segona setmana de cada un dels mesos d'abril, maig,
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juny, juliol, agost, setembre i octubre de 2017.
Joan Triay Portaveu Grup Municipal UPCM
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h32m43s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h33m38s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h34m04s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h34m34s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/260412334#t=4h35m22s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h36m03s)

Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/260412334#t=4h45m18s)
D'acord amb la intervenció de l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch, es deixa constància en
la present acta que els següents precs i preguntes han quedat pendents de respondre, es
respondran a la pròxima sessió plenària o bé per escrit.
3. Prec del Grup Municipal del Partit Popular (PP) de dia 12 de març de 2018, amb
registre d’entrada telemàtic 004039 i 004040 de 13 de març de 2018, que diu:
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA AMB RELACIÓ A LA RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE
L’AJUNTAMENT
Segons l'article 24 i l'article 106.2 de la Constitució: “Els particulars, en els termes establerts
per la Llei, tindran dret a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus
béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que sigui conseqüència del
funcionament dels serveis públics”.
Vist que en dues ocasions ha quedat desert el procés de contractació amb l'entitat
asseguradora que ha de cobrir la responsabilitat civil i patrimonial d’aquest ajuntament;
Per tot allò que s'ha exposat,
PREC:
Que s’informi aquest Ple del següent:
1. Quins han estat els motius pels quals no s'ha presentat cap entitat asseguradora als
processos de contractació.
2. En quina fase es troba el procés del nou expedient de contractació.
3. Si s'ha realitzat una revisió dels plecs, quins són els punts que s'han modificat?
4. Per quina quantitat s'oferirà?
5. Quines són les conseqüències de la demora en la contractació.
6. Com s'han resolt les reclamacions, si és que n’hi ha hagut, durant aquests mesos?
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7. Si s'ha realitzat l'informe que es requeria en l'últim acord de Junta de Govern.
Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Ciutadella
Ciutadella de Menorca, 12 de març de 2018»
4 Prec del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 004177 de 14 de març de 2018, que, traduït del castellà al català, diu:
«11è El carril velo que va de sa Farola a Cala en Blanes, el manteniment del qual és de
competència municipal, presenta en diferents parts del seu traçat deficiències com les que
s'observen en les fotografies adjuntes.
Instam l'equip de govern a mantenir en les degudes condicions aquest tram de carril velo.
Joan Triay Portaveu d'UPCM»
Preguntes
1. Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca, amb
registre d’entrada 003782 de dia 7 de març de 2018, que traduïdes del castellà al català ,
diuen:
1a La clàusula 3.1.3 del "plec de clàusules tècniques" del contracte d'adjudicació de
l'arrendament del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, titulada "neteja
dels contenidors", estableix, entre altres coses, que "L’Ajuntament podrà sol·licitar a
l’adjudicatari que enganxi un adhesiu a la tapa de cada contenidor just després del rentat/de
la desinfecció, on s’indiqui la data en què s'ha realitzat. Aquests adhesius aniran a càrrec de
l'adjudicatari".
És ver que no es troben aquests adhesius en els contenidors de càrrega posterior, i que
facilitarien el control del compliment del contracte quant a la freqüència dels rentats?
2a Quants de contenidors de càrrega posterior municipals existeixen actualment a
Ciutadella?
3a A l'apartat 3.1.5 (pàgina 51) de la "proposta d'organització del servei de recollida i neteja
viària de Ciutadella" que forma part del contracte administratiu, s'indica, quant al servei de
"neteja de contenidors", que consisteix en el seu rentat i que ha de realitzar-se una vegada
cada 15 dies, tant en temporada baixa com en temporada alta, i que "el servei s'ha
estructurat en vuit itineraris amb una mitjana de 75 contenidors per ruta".
Quantes d’aquestes 8 rutes corresponen a contenidors municipals de càrrega posterior?
4a Quantes vegades cada quinze dies se suposa, llavors, que hauria d'operar el "vehicle
rentacontenidors de càrrega posterior” i la seva corresponent dotació «d’1 conductor + 1
operari»?
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5a A l'apartat 3.4 (pàgina 59) de la "proposta d'organització del servei de recollida i neteja
viària de Ciutadella" que forma part del contracte administratiu s'estableix que "en cada torn
horari hi haurà un responsable de servei que estarà permanentment localitzable i que
realitzarà el control exhaustiu dels serveis treballant al carrer".
Li consta, a l'equip de govern, l'existència «d’un responsable de servei en cada torn horari
treballant al carrer» (que no s'observa per a res en el carrer en cap dels torns)?
6a La clàusula 3.1.2 del Plec de clàusules tècniques indica que l'arrendatari del servei ha de
preveure "la substitució dels contenidors (o part d’aquests) trencats, cremats o d'aquells que
arribin al final de la seva vida útil", que es realitzarà "en un termini màxim" de 24 hores "i és
notificarà sempre als serveis tècnics".
Quantes substitucions parcials o reparacions parcials de contenidors ("de part dels
mateixos") s'han notificat als serveis tècnics dins del present mandat?
Joan Triay, portaveu Grup Municipal UPCM
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) de dia 10 de març de 2018, amb registre
d’entrada telemàtic 004130 de dia 14 de març de 2018, que, traduïdes del castellà al
català, diuen:
PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
El 14 de febrer de 2018 es va anunciar l'avantprojecte del nou centre integrat de formació
professional a l'estació marítima de Ciutadella de Menorca.
• Té l'edifici els usos permesos per a la instal·lació d'un centre de formació
professional per al qual es necessitaria l'ús educatiu?
• Si és que no, en quina fase es troba la modificació d'usos del PGOU per a poder
iniciar l'expedient?
• S'ha remès a aquest ajuntament, per part del Govern, còpia de l'avantprojecte a fi de
poder revisar-lo i presentar, si escau, alguna aportació municipal, com ja es va
concretar en la presentació realitzada a l'IES M. Àngels Cardona?
• Es necessitarà algun permís per part d’aquest ajuntament, atès el projecte
presentat?
• Si és que sí, quin?
Amb relació a les declaracions de l'obertura enguany de les coves de Cala Blanca:
• En quina fase es troba l'expedient en qüestió?
• S'obriran les coves aquesta temporada segons les previsions d’aquest equip de
govern? Si és que sí, quan? I quina cova?
Amb relació a la possibilitat de poder convocar places oferides d'ofertes públiques publicades
quan escaigui:
• Quina és l'última oferta pública d'ocupació aprovada?
• S'entén que encara està vigor, en el sentit de quedar pendents places que es
podrien convocar? Està previst convocar-ne alguna enguany?
• Si és que sí. Quines?
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•

Quants interins té en plantilla aquest ajuntament?

Ciutadella de Menorca, 10 de març de 2018
RAQUEL PERICÁS NEGRETE
Regidora del Grup Municipal Popular
de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
3. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) de dia 12 de març de 2018, amb registre
d’entrada telemàtic 004211, de dia 14 de març de 2018, que diuen:
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR, AMB RELACIÓ ALS
HABITATGES OCUPATS AL CARRER BISBE JUANO
Vist que el setembre de 2017 es va iniciar l’expedient per fer el desnonament de les persones
que ocupen il·legalment els habitatges del carrer Bisbe Juano i vist que a dia d’avui els
habitatges encara estan ocupats i que, a més, es pot veure que disposen d’electricitat:
- Com està el procediment per desnonar els ocupants il·legals d’aquests habitatges?
- Al vespre es pot comprovar que a l’interior dels habitatges hi ha llums encesos. Com pot ser
que tenguin subministrament elèctric?
- Quines actuacions s’hi han fet amb les companyies elèctriques?
- Els consta que tenguin subministrament d’aigua potable?
Ciutadella de Menorca, 12 de març de 2018.
JOAN BENEJAM
Portaveu Grup Municipal Partit Popular»
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
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=1TUvILFvNOp744iGkNXRw6cwA1BTNgqTy
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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