Versió web

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2018
Caràcter: ordinari
Dia: 19 d’abril de 2018
Hora: de 19 a 23 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

1r tinent d'alcalde:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d’alcalde:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sr. Diego Pons Pons
Sra. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Adolfo Vilafranca Florit
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. José Felipe Negrete Caballero

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

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Hi assisteixen tots.
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La senyora Anglada Seara (PSM MxM) s’incorpora a la sessió al punt 2 de l’ordre del dia.
La senyora Marquès Seguí (PSM MxM) s’incorpora a la sessió al punt 3 de l’ordre del dia.
Ordre del dia
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors (Ple ordinari del dia 15 de febrer de 2018, i
Ple ordinari del dia 15 de març de 2018). (https://vimeo.com/266478955#t=00m06s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/266478955#t=00m33s)
3. Proposta de designar les festes locals de l’any 2019 al municipi de Ciutadella de
Menorca (exp. 2018/003421). (https://vimeo.com/266478955#t=03m14s)
4. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim d’ús dels horts
urbans
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2017/010844).
(https://vimeo.com/266478955#t=04m48s)
5. Proposta d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal de neteja de l’espai públic i la
gestió dels residus (exp. 2018/003545). (https://vimeo.com/266478955#t=19m31s)
6. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d’aprovar que s'efectuïn els tràmits administratius oportuns per a incorporar el retrat
de la Sra. Casilda Caimaris Vives al Saló Gòtic, juntament amb els dels altres fills
il·lustres de Ciutadella (exp. 2018/003621). (https://vimeo.com/266478955#t=33m37s)
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació als abocadors incontrolats (exp.
2018/003787). (https://vimeo.com/266478955#t=57m14s)
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’evacuació de les platges de
Macarella
i
Macarelleta
(exp.
2018/003717).
(https://vimeo.com/266478955#t=1h09m00s)
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació als camins rurals de Ciutadella
de Menorca (exp. 2018/003759). (https://vimeo.com/266478955#t=1h46m00s)
10. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
la qual demana la compareixença del regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja
Viària (exp. 2018/004010). (https://vimeo.com/266478955#t=2h03m24s)
11. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/266478955#t=2h46m18s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors (Ple ordinari del dia 15 de febrer de 2018, i
Ple ordinari del dia 15 de març de 2018) (https://vimeo.com/266478955#t=00m06s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
els quals estan redactats els esborranys de les actes de la sessió ordinària de dia 15 de
febrer de 2018, i de la sessió ordinària de dia 15 de març de 2018.
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Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmeten les dues actes a votació de forma conjunta, que
S’APROVEN per unanimitat (19 vots a favor dels membres presents, dels 21 que, de fet i dret,
componen aquest ple).
2. Comunicacions d'Alcaldia (https://vimeo.com/266478955#t=00m33s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 21 de març de 2018, per
la qual s’aprova la relació de factures de crèdits reconeguts número 9/2018 per un import brut
de 42.247,62 € (exp. 2018/002796).
2.2. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 28 de març de 2018,
per la qual s’aprova la relació de factures de crèdits reconeguts número 10/2018 per un
import brut de 103.291,76 € (2018/003109).
2.3. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió extraordinària de dia 6 d’abril de 2018,
per la qual s’aprova la relació de factures de crèdits reconeguts número 11/2018 per un
import brut de 4.562,52 € (exp. 2018/003465).
2.4. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 18 d’abril de 2018, per la
qual s’aprova la relació de factures de crèdits reconeguts número 12/2018 per un import brut
de 13.959,07 € (exp. 2018/003866).
2.5. Resolució de l’Àrea de Dinamització Econòmica número 20/2018 de dia 12 d’abril de
2018 (exp. 2017/008868), per la qual s’aprova una factura de data del 30 de juny del 2017 en
concepte de menjars als informadors i als clickers durant les festes de Sant Joan del 2017,
factura que havia quedat pendent i que té un import de 1.232,95 €.
2.6. Resolució d’Alcaldia número 27, de dia 14 d’abril de 2018, per la qual es nomena el
representant dels alumnes de l’IES Josep Maria Quadrado al Consell Escolar Municipal (exp.
2018/003762).
2.7. Resolució d’Alcaldia número 28, de dia 14 d’abril de 2018, per la qual es nomena un nou
representant dels centres de secundària al Consell Escolar Municipal (exp. 2018/003599).
2.8. Resolució de l’Àrea Socioeducativa número 139, de dia 20 de març, per la qual es
nomena el nou representant de Ciutadella Antiga per tal de formar part de la Comissió
Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca, i que és M. C. M. (exp.
2018/002998).
Els presents acorden que n’estan assabentats.
3. Proposta de designar les festes locals de l’any 2019 al municipi de Ciutadella de
Menorca (exp. 2018/003421) (https://vimeo.com/266478955#t=03m14s)

3

El senyor Salord Justo, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Servei de Recursos Humans), signada digitalment dia 5 d’abril de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana,
en sessió extraordinària de dia 12 d’abril de 2018, amb 5 vots a favor (PSM, PSOE, GxC i
UPCM); i 2 reserves de vot (PP), que diu:
«Atès l'escrit de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears, registrat d'entrada
en aquest Ajuntament el dia 27-03-2018, amb el número 5.035, on informen que, per acord
del Consell de Govern de data del 16-03-2018, s'ha aprovat el calendari de festes per a l'any
2019 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB número 34 de dia 17 de març) i que, d'acord amb
el que prescriu l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, els ajuntaments han de
determinar dues festes locals en l'àmbit municipal.
Així mateix, sol·liciten que, abans del dia 31-05-2018, els comuniquem les dates que aquest
Ajuntament fixi com a dies festius de l'àmbit del municipi per a l'any 2019.
Atesa la tradició popular i institucional de les festes de Sant Antoni Abat i de Sant Joan
Baptista;
Per tot l’exposat,
PROPÒS:
PRIMER: Designar com a festes locals de l'any 2019 al municipi de Ciutadella els dies 17 de
gener (dijous), festa de Sant Antoni Abat i Diada del Poble de Menorca; i el dia 24 de juny
(dilluns), Dia de Sant Joan.
SEGON: Comunicar aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut
Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé el senyor Salord Justo, que dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més
intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
4. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim d’ús dels
horts
urbans
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2017/010844)
(https://vimeo.com/266478955#t=04m48s)
La senyora Mercadal Marquès, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Servei d’Atenció Social), signada digitalment dia 5 d’abril de 2018, que va
ser dictaminada —després de ser esmenada— a la Comissió Informativa Socioeducativa en
sessió extraordinària de dia 13 d’abril de 2018, amb 4 vots a favor (PSM-2, PSOE-1 i GxC-1);
i 3 reserves de vot (PP-2 i UPCM-1), que diu:
4

«Atès que, en data del 12 d’abril de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, en sessió
ordinària, va aprovar el Reglament de règim d’ús dels horts urbans de Ciutadella, on s’hi
troben actualment un total de 15 parcel·les adjudicades, del total de parcel·les en què es
divideix l’hort urbà de sa Vinyeta;
Atès que és d’interès d’aquest ajuntament que els horts urbans de sa Vinyeta tenguin un
major ús i, en conseqüència, ampliar-ne el perfil dels destinataris susceptibles d’adjudicar-los
una parcel·la de l’hort, així com agilitzar els tràmits de cessió d’ús de les parcel·les
esmentades;
Atès que, per assolir els objectius anteriors, es fa necessària una modificació de l’actual
reglament d’ús dels horts urbans;
Vist l’informe tècnic emès amb relació a les modificacions corresponents, emès per part de la
directora de Serveis Socials i del tècnic de Medi Ambient en data del 28 de març de 2018;
PROPOSA:
Primer. Aprovar la modificació del Reglament de règim d’ús dels horts urbans de Ciutadella
de Menorca, en els apartats i els termes de l’informe tècnic emès en data del 28 de març de
2018 i que s’adjunta a la present proposta.
Segon. Obrir el tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, una vegada aprovada inicialment la
modificació del Reglament per part del Ple Municipal.
Tercer. Concedir audiència als grups veïnals de Ciutadella de Menorca i comunicar
aquest acord a l’Institut Balear de la Dona, per tal que n’emeti l’informe corresponent.»
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/266478955#t=07m47s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=12m33s)
Intervé la senyora Mercadal Marquès, que diu que s’inclouran al Reglament, a petició de la
regidora Raquel Pericás, els canvis següents: (https://vimeo.com/266478955#t=13m11s)
- A l’article 7, que fa referència a les actuacions no permeses, s’afegiria un nou punt amb el
redactat següent:
«La sostracció i/o el dany a productes, aliments o plantes obtinguts en el cultiu per part de
l’adjudicatari d’altres parcel·les.»
- Els articles 11.j i 12.k quedarien redactats de la manera següent:
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«Per incompliment manifest de la resta d’obligacions i actuacions no permeses en aquest
reglament.»
- L’article 12.c quedaria amb el redactat següent:
«En cas de mort del president de l’entitat o l’associació, el nou president haurà de comunicar
a l’Ajuntament de Ciutadella el seu nomenament. No fer-ho serà causa d’extinció».
L’article 17.2 fa menció a la Llei 30/1992, que està derogada. I, per tant, hauria de fer menció
a la Llei 39, d’1 d’octubre de 2015, de procediment administratiu comú.
- A l’article 19, el qual fa referència a la formalització de les adjudicacions, s’hi afegirà que
se’n publicarà la llista al tauler d’anuncis i al web municipal.
- A l’annex IV s’hi haurà d’assenyalar la documentació que s’adjunta. Tal com està assenyalat
a l’annex I.
- I, per acabar, a l’annex VII s’hi haurà d’afegir una persona de contacte.
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/266478955#t=16m43s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=17m35s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=18m25s)
Intervé la senyora Mercadal Marqués (https://vimeo.com/266478955#t=18m39s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, amb les esmenes indicades, 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 inicialment l’Ordenança municipal de neteja de l’espai públic i la
gestió dels residus (exp. 2018/003545). (https://vimeo.com/266478955#t=19m31s)
El senyor Servera Moll, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea de Territori i
Entorn (Servei de Recollida de Fems i Neteja Viària), signada digitalment dia 6 d’abril de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn de
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dia 13 d’abril de 2018, amb el vot favorable dels representants del PSM (2), del PSOE (1) i de
GxC (1); i la reserva de vots dels representants del PP (2) i d’UPCM (1), que diu:
«Atès que són objectius prioritaris de l'Ajuntament de Ciutadella la gestió correcta dels
residus generats al municipi, basada en criteris de sostenibilitat, així com el fet de poder
disposar d'un entorn net i saludable per a tots els ciutadans, i per als visitants;
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, en l’article 25.2.I), atribueix als
ajuntaments competències en matèria de neteja viària i de recollida i tractament de residus i,
així mateix, en els articles 26.1.a) i b) estableix l’obligació de prestar aquests serveis i, de la
mateixa manera, la Llei 20/2006, de 15 de setembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, recull que correspon als municipis la prestació del servei de recollida, transport i
eliminació de residus urbans;
Atès que aquesta competència genèrica es completa amb el que disposa l’article 12.5 de la
Llei 22 /2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que estableix, per una part, les
competències de les entitats locals en matèria de residus segons l'article 12.5, i concreta,
així, el disposat als articles 25.2 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local; i, per l'altra part, a la seva disposició transitòria segona, l'obligació de les
entitats locals d'aprovar ordenances que s'adaptin a la llei esmentada, del 31 de juliol de
2013;
Atès que el Pla director sectorial per a la gestió de residus no perillosos de Menorca, aprovat
en sessió ordinària del 26 de juny de 2006 i publicat en el BOIB 109 del 3 d’agost de 2006,
recull, en l’article 6.1.c), que es traslladaran a les respectives ordenances les mesures
necessàries per al compliment de les obligacions derivades del present pla;
Atès que la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, estableix els principis
d’actuació que han de fixar les administracions públiques per fomentar la prevenció i la
reutilització dels envasos, alhora que estableix uns objectius de reducció, reciclatge i
valorització, de conformitat amb la directiva europea 94/62/CE, modificats pel Reial decret
252/2006;
Atès que la directiva Marc de residus, DE 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 19 de novembre de 2008, sobre els residus, estableix el marc jurídic de la Unió Europea
per a la gestió dels residus i estableix mesures destinades a la protecció del medi ambient i
de la salut de les persones, mitjançant la prevenció o la reducció dels impactes adversos de
la generació i gestió dels residus, la reducció dels impactes globals de l’ús dels recursos i la
millora de l’eficàcia d’aquest ús;
Vist que actualment l’Ajuntament de Ciutadella disposa d’una ordenança municipal de neteja
viària de l’any 2005 (publicada al BOIB número 126, de 27 d’agost de 2005), totalment
desfasada de la normativa autonòmica i estatal en vigor, que disposa de moltes mancances, i
que es fa totalment necessari, per a una millor gestió dels residus i de la neteja viària,
l’aprovació d’una nova ordenança municipal;
Atès que s’ha treballat intensament i amb la participació de diferents actors de la societat de
Ciutadella per obtenir un esborrany d’ordenança municipal el millor possible per al nostre
municipi;
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Vist l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient en data del 5-04-2018;
Vist l’informe emès per la secretària municipal en data del 6-04-2018;
Per tot l’exposat, el regidor que subscriu:
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de neteja de l’espai públic i la gestió dels
residus, tal com s'ha presentat i consta a l'expedient.
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 ciutadà, associació o entitat.
TERCER. Concedir audiència a les associacions empresarials i de comerciants, així com a
grups veïnals de Ciutadella de Menorca que han participat en l’elaboració del projecte
d’aquesta ordenança, i 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
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/266478955#t=26m09s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=29m08s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=31m49s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/266478955#t=33m06s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
6. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d’aprovar que s'efectuïn els tràmits administratius oportuns per a incorporar el retrat
de la Sra. Casilda Caimaris Vives al Saló Gòtic, juntament amb els dels altres fills
il·lustres de Ciutadella (exp. 2018/003621) (https://vimeo.com/266478955#t=33m37s)
El senyor Triay Lluch, portaveu, dóna compte de la moció del Grup Municipal d’Unió des
Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb registre d’entrada 005400 de dia 5 d’abril de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió
extraordinària de dia 12 d’abril de 2018, amb 1 vot a favor (UPCM); i 6 reserves de vot (PSM,
PSOE, GxC i PP), que, traduïda del castellà al català, diu:
En el Ple ordinari celebrat el 15-03-2018, la Sra. Alcaldessa es va referir a l'Acord de la
proposta de nomenament de la Senyora Pilar Benejam Arguimbau com a Filla Il·lustre de
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Ciutadella, que va ser aprovada per unanimitat, considerant que l'elecció de Pilar Benejam
per al guardó de Filla Il·lustre es fonamenta en dos grans aspectes; d'una banda, per l'obra
excepcional que ha duit a terme en el camp de la pedagogia i l'ensenyament de les ciències
socials, i, d'una altra banda, pel fet de ser dona”. Des d'UPCM compartim totalment i
absolutament el primer "gran aspecte", que fonamenta més que suficientment els mèrits de la
Sra. Pilar Benejam per a ser nomenada Filla Il·lustre de Ciutadella; per la qual cosa votam a
favor d'aquesta proposta. Mentre que el segon "gran aspecte" mencionat per l'alcaldessa ens
sembla absolutament irrellevant per al nomenament de fills il·lustres, que ho han de ser pels
propis mèrits i serveis prestats a la comunitat, tant si el seu gènere és femení o masculí, i
amb total independència d'aquesta condició, que no té cap importància a l'hora de triar les
persones que, per la seva obra, trajectòria i els beneficis aportats a la comunitat mereixen la
distinció de ser fills il·lustres de Ciutadella.
L'alcaldessa va mencionar la "descompensació" entre el nombre retrats de filles i fills
il·lustres penjats en el Saló Gòtic de la casa consistorial amb aquestes paraules: "Amb el cas
de Pilar Benejam a Ciutadella tindrem el segon quadre d'una Filla Il·lustre dona; enmig d'un
conjunt de vint i quatre homes, la descompensació de gènere és enorme; amb la pedagoga
Pilar Benejam tenim una ocasió boníssima per a rompre el desequilibri...".
I, òbviament, una altra “ocasió boníssima" per a trencar el desequilibri al qual al·ludia la Sra.
Alcaldessa i completar al mateix temps la galeria de fills il·lustres de Ciutadella seria penjar
també el retrat de la Sra. Casilda Caimaris.
En el transcurs de la seva intervenció en aquell punt tercer de l'ordre del dia del Ple,
l'alcaldessa també va realitzar aquestes imprecises i sorprenents manifestacions amb
referència a la Filla Il·lustre de Ciutadella Sra. Casilda Caimaris: "...una benefactora que l'any
1926 va donar en herència tots els seus béns a l'Ajuntament per tal de destinar-los a obra
social; nomia Casilda Caimaris, però, curiosament, el seu retrat no figura a la galeria,
segurament perquè en aquells temps penjar un quadre d'una dona en un lloc públic devia ser
impropi...".
La Sra. Casilda Caimaris pertanyia a una família extremadament generosa i caritativa, cap
dels membres de la qual va deixar descendència. El seu germà Miquel «deixà a cada una de
les congregacions de Sant Vicenç de Paül de Ciutadella 250 ptes. (500 en total); a l'hospital
de caritat, 250 ptes.; a Hospici, 250 ptes.; als pobres de Ciutadella 1.500 ptes...; als pobres
de Ferreries, 500 ptes…; a les societats de socors mutus "La Sexagenària”, “El Amparo” i "La
Industrial” de Ciutadella, 250 ptes. a cadascuna…; i 125 ptes. a la Congregació de Sant Lluís
Gonzaga». Tot açò en una època en la qual 1.500 pessetes "era una fortuna… suficient per a
comprar una casa", segons indica el Sr. Florenci Sastre Portella (arxiver de l’Arxiu Històric
Municipal de Ciutadella) en la seva obra Fills il·lustres de Ciutadella de Menorca, que conté
una reproducció fotogràfica d'excel·lent qualitat d'un quadre de la Sra. Casilda Caimaris. El
capítol d'aquest llibre dedicat a la Sra. Casilda Caimaris és la font principal de la qual s'han
extret les dades històriques que se citen en la present moció. I en el web municipal, a
l'entrada corresponent a «l’església de les Carmelites»" es llegeix que també "La cunyada de
Casilda Caimaris... comprà la casa del costat i la va cedir per tal que fos dedicada a capella
de les germanes” carmelites.
En realitat, encara que la Sra. Casilda Caimaris va ser molt generosa benefactora altruista
d'importants obres socials, no "va donar en herència tots els seus béns a l'Ajuntament el
1926 per a destinar-los a obra social", ja que qui va heretar la major part de la seva fortuna
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en morir 30 anys abans de 1926, el 6-02-1896, en virtut del testament atorgat el 19-09-1894,
van ser les carmelites, que es van fer càrrec del llegat de la Sra. Casilda Caimaris el 1899,
després d'un breu període en què, anteriorment, ho havia detingut una altra congregació
religiosa.
Segons la fitxa de genealogia elaborada per A. G. B., Casilda Caimaris era "nascuda el 3
d'abril 1822" i "difunta el 6 de febrer 1896 a l'edat de 73 anys".
En el web municipal, davall el títol "Església de les Carmelites", es llegeix:
“Fruit del coneixement que la senyora Casilda Caimaris Vives tingué de l'excel·lent treball de
les carmelites a l'hospital de Santa Magdalena, que exerciren durant catorzes anys, nasqué
la seva voluntat de fer-les hereves dels seus béns..."; i en el seu testament, atorgat el 19-091894, la Sra. Casilda Caimaris, al doctor Josep Febrer Al·lès ("doctorat” i després "degà" de
la Catedral), «li deixava la casa del carrer de Maó 16 (el seu domicili) "amb tot el que conté,
fins i tot, doblers, paper que el representi, documents de crèdit, valors, joies, robes i la resta
que s’hi trobi". En poc temps, procedí a la venda de trenta-cinc finques per un valor de
52.000 pessetes, una suma fabulosa per l'època, dels quals en dedicà 35.000 a la fundació
que volia fer de les carmelites. Casilda Caimaris va morir el 6 de febrer de 1896... ».
Casa des de la qual, d'acord amb les últimes voluntats de la Sra. Casilda Caimaris, continuen
les carmelites realitzant la seva labor avui en dia.
Ciutadella va dedicar fa ja molts d’anys un carrer a Casilda Caimaris, situat entre els carrers
d’Alfons XIII i de Pere Martorell.
Prescindint de qualsevol especulació, vegem què pensaven realment els nostres
conciutadans en "aquells temps" sobre "penjar un quadre d'una dona" com la Sra. Casilda
Caimaris "en un lloc públic":
El 1912, amb motiu de "discutir-se el canvi de nom del carrer Major des Born” (que finalment
no es va dur a terme) pel de Pere de Martorell i d'Olives, "el farmacèutic Miguel Seguí Prats,
en el diari catòlic La Veritat de 12 de maig de 1912” mencionava altres persones
mereixedores de dedicar-los un carrer, i citava, concretament, “Gaspar Jordi Saura, Tomás
de Salort, el canonge Moll, el marquès d'Albranca, Jeroni Cabrisas, Josep Canet" i, principal i
molt especialment, Casilda Caimaris:
“No és açò tot. N’hi ha més encara. Si els citats no eclipsen els fets de Pedro Martorell, sí
que ho fa el realitzat per la Sra. Casilda Caimaris, que va fundar de la seva butxaca
particular... la casa-convent de les carmelites..., obra més important que totes les que va
poder realitzar el senyor Pedro Martorell, no sols essent alcalde, sinó també durant tota la
seva vida, obra que eleva aquella patrícia a gran altura i demostra que estimava el poble...
Idò, per què no se li dedica un carrer?...
Esteim segurs que per plebiscit el retrat de la senyora Casilda ocuparia el primer lloc a la
casa consistorial”.
I el 23 de setembre de 1916, "a proposta del regidor Sr. Pallicer, l'Ajuntament acorda que
s'inclogui en la relació de persones que, per les seves rellevants qualitats i serveis prestats a
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la pàtria, de les quals n’han de figurar els retrats en el saló de sessions d'aquest ajuntament,
el nom de la senyora Casilda Caimaris Vives”.
Raons per les quals el Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca presenta
al Ple la moció següent:
Que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella aprovi que s'efectuïn els tràmits administratius
oportuns per a incorporar el retrat de la Sra. Casilda Caimaris Vives al Saló Gòtic, juntament
amb els dels altres fills il·lustres de Ciutadella.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=41m09s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas, que presenta esmena en el sentit de col·locar una
placa al quadre del pintor Torrent. (https://vimeo.com/266478955#t=42m18s)
Intervé el senyor Triay Lluch, que accepta l’esmena.(https://vimeo.com/266478955#t=44m15s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=48m11s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/266478955#t=51m29s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=52m37s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=56m29s)
Acord
Se sotmet la moció —amb l’esmena de col·locar una placa al quadre del pintor Torrent— a
votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació als abocadors incontrolats (exp.
2018/003787) (https://vimeo.com/266478955#t=57m14s)
El senyor Carrasco Domingo, regidor, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP) de dia 9 d’abril de 2018, amb registre d’entrada telemàtic 005626 de dia 9 d’abril de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn de
dia 13 d’abril de 2018, amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la reserva de vot
dels representants del PSM (2), PSOE (1), GxC (1) i UPCM (1), que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’acord amb l’article 25 de la Llei reguladora de les bases del regim local 7/1989, de 2 d’abril,
són competència municipal la protecció del medi ambient, la protecció de la salubritat pública,
la neteja viària i la recollida i el tractament de residus.
Tots coneixem l’existència de diversos abocadors incontrolats a Ciutadella, principalment a
les zones perifèriques o a les urbanitzacions.

11

Des del Grup Municipal Popular presentam aquesta moció, després de comprovar i veure in
situ el vertader estat que presenten algunes zones del nostre municipi, convertides des de fa
temps en abocadors il·legals; i després de rebre nombroses queixes de veïns que veuen amb
preocupació com els voltants o les proximitats de casa seva s’han convertit en un abocador
de residus incontrolat.
Des del Grup Municipal Popular, aplaudim les actuacions fetes a la zona pròxima a sa
Vinyeta, però creim que a Ciutadella encara hi queda molt per fer en matèria d’abocadors
incontrolats, ja que molts d’aquests abocadors presenten el mateix estat des de ja fa temps, i
alguns d’ells han anat empitjorant.
La majoria d’aquests abocadors es componen, principalment, de residus d’obra i de materials
de construcció, restes de neteja de solars, mobles, cartó, ferros, restes de podes, etc.
L’existència d’aquests abocadors incontrolats genera una imatge deplorable del nostre
municipi, principalment amb vista al turisme, ja que molts d’aquests estan situats a les
urbanitzacions.
Creim necessari que l’Ajuntament faci una aposta clara i decidida per controlar i donar
solució a aquesta problemàtica; no només procedint a la neteja de les zones afectades per
aquestes activitats il·legals, sinó també cercant solucions a mitjà i a llarg terminis que evitin
l’aparició de nous abocadors.
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple la moció següent:
1. Instar l’equip de govern a eliminar els abocadors incontrolats que es troben al nostre
municipi, i dur a terme les mesures corresponents per a restituir i retornar al seu estat original
aquelles zones afectades per aquestes pràctiques il·legals.»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=59m15s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/266478955#t=1h01m30s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/266478955#t=1h02m20s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=1h04m14s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=1h06m15s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/266478955#t=1h06m48s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/266478955#t=1h07m30s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=1h08m10s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
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8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’evacuació de les platges de
Macarella i Macarelleta (exp. 2018/003717) (https://vimeo.com/266478955#t=1h09m00s)
La senyora Pericás Negrete, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP) de dia 9 d’abril de 2018, amb registre d’entrada telemàtic 005635 de dia 9 d’abril de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió
extraordinària de dia 12 d’abril 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 el tancament del camí (competència del Consell Insular de Menorca) d'accés al pàrquing
de Macarella per a la temporada turística 2018;
Vist que l'accés al camí indicat únicament estarà permès als autobusos i a les bicicletes, als
d'emergències i serveis públics i autoritzats, i es prohibeix, per tant, l'accés a qualsevol
vehicle de motor diferent dels exposats;
Vist el que estableix el capítol V de Decret 2/2005, de 14 de gener, que regula les mesures
mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà del qual s'estableix el procediment
d'emergència i evacuació en casos d'emergències produïdes en les platges;
Vist que en el mateix capítol V es fa menció de l'elaboració d'un catàleg de recursos
disponibles i mobilitzables, propis o aliens al municipi afectat, que serviran de base al SEIB112 per a activar el protocol operatiu corresponent;
Vist que també serà necessari en les platges catalogades de baix risc establir un
procediment d'emergència i evacuació que estableixi el marc orgànic funcional i els
mecanismes que permeten la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a
protegir les persones i els béns, i haurà de contenir, així mateix, tota la informació necessària
per a afrontar l'emergència, i que haurà de ser elaborat per l'Ajuntament;
Vist que el Decret 27/2015, de 24 d'abril, de modificació del Decret 5/2005, de 14 de gener,
regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i
zones de bany de la CA de les Illes Balears estableix en l’article 7 el requisit de disposar d'un
pla de salvament en les platges catalogades de risc mitjà i alt;
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 l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a donar coneixement a la Direcció General
d'Emergències del tancament del pàrquing i dels nous serveis establerts.
2) Instar Emergències i/o l’entitat competent a elaborar un informe d'evacuació de les platges
de Macarella i Macarelleta en el cas que es produeixi alguna emergència.
3) Instar l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a actualitzar el Pla de catalogació de platges
i el Pla de salvament establert.
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Intervencions
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/266478955#t=1h17m23s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=1h24m46s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/266478955#t=1h27m22s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/266478955#t=1h32m01s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=1h37m18s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/266478955#t=1h39m35s)
Acord
Es fa la votació separada dels tres punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció, que NO S’APROVA per sis (6) vots a favor (PP): els
del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; dues (2) abstencions de
vot (UPCM): les del 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;
Se sotmet el segon punt de la moció, 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.
Se sotmet el tercer punt de la moció, 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
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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.
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació als camins rurals de Ciutadella
de Menorca (exp. 2018/003759) (https://vimeo.com/266478955#t=1h46m00s)
El senyor Pons Pons, regidor, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP) de
dia 10 d’abril de 2018, amb registre d’entrada telemàtic 005734, de dia 10 d’abril de 2018,
que va ser dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn de dia 13
d’abril de 2018, amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la reserva de vot dels
representants del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i d’UPCM (1), que diu:
«Atès que al municipi de Ciutadella hi ha molts de camins que donen accés a platges, llocs,
hortals, xalets i diferents llocs d’interès públic;
Atès que ens han fet arribar moltes queixes del mal estat d’alguns camins del municipi de
Ciutadella;
Atès que hi ha hagut ciutadans que han fet avaries als cotxes per culpa del mal estat dels
camins;
Atès que la temporada turística començarà al principi del maig i, llavors, hi haurà un augment
important de cotxes;
Atès que al principi de maig començarà a funcionar el nou servei de transport de viatgers
amb autobús per anar a Macarella;
Atès que s’ha de tenir en compte el fet que per anar a Macarella amb autobús encara serà
més important que el camí es trobi en bon estat;
Atès que arreglar els clots dels camins que estan en mal estat oferirà més seguretat als
conductors;
Atès que són camins on també hi transiten motocicletes i bicicletes, i que en aquests casos
augmenta el perill afegit per la profunditat dels clots;
Atès que és important que els visitants se’n vagin contents i amb una bona imatge de
Ciutadella;
Atès que el fet de no fer net de males herbes les voreres i parets (sobretot mates, ullastres,
abatzers i brutícia) dificulta molt el trànsit de cotxes;
Per tot açò, el Grup Municipal presenta, davant el Ple, per al seu debat i l’aprovació, si escau,
el següent:
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Que l’Ajuntament de Ciutadella prengui les mesures necessàries per arreglar al més prest
possible els clots dels camins rurals, i que també es facin net les parets que dificulten el pas
de dos cotxes a la vegada, en els casos que siguin competència de l’Ajuntament.
Instar el Consell Insular a prendre les mesures necessàries per arreglar els clots dels camins
rurals i que també es facin net les parets de brutícia, cosa que dificulta el pas de dos cotxes a
la vegada, en els casos que siguin competència de l’administració esmentada.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/266478955#t=1h47m54s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/266478955#t=1h53m56s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/266478955#t=1h55m12s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/266478955#t=1h57m16s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/266478955#t=2h02m32s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/266478955#t=2h02m42s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
10. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
la qual demana la compareixença del regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja
Viària (exp. 2018/004010) (https://vimeo.com/266478955#t=2h03m24s)
El senyor Triay Lluch, portaveu, dóna compte de la moció del Grup Municipal d’Unió des
Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb registre d’entrada 005910 de dia 12 d’abril de
2018, que, traduïda del castellà al català, —i una vegada esmenada de viva veu en sessió
plenària pel regidor mateix, en el sentit de posar «cada 15 dies» en lloc de «cada mes» a la
darrera línia del cinquè paràgraf de la moció—, diu:
«En el Ple ordinari del mes passat, en contestació a una sèrie de precs presentats pel Grup
Municipal d'UPCM, el regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària va realitzar una
successió de sorprenents i confuses intervencions, que, com queda recollit en el vídeo del
Ple, a partir de les 4 hores, 19 minuts i 40 segons, es van iniciar amb aquestes paraules:
"Primer, el que he de dir és que és compleix el que està establert en el contracte pel que
fa al rentat de contenidors. I, pel que fa a la freqüència del rentat de contenidors de
càrrega posterior, aquesta es fa una vegada per setmana i es compleix completament,
amb un rendiment d'entre 50 o 60 contenidors a cada servei; un poc per davall del que
s'estableix a la proposta d'organització del servei; haurien de ser uns 75, segons la
proposta… Des de fa més de tres mesos, tot i que se segueix oferint el servei, degut a una
avaria de llarga durada que pateix el camió rentacontenidors, s'ha hagut de reorganitzar
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aquest servei de càrrega posterior, passant a realitzar-se amb un furgó i un netejador en
comptes de fer-ho amb el camió adient per a aquesta tasca, i n’ha baixat el rendiment
quant a nombre de contenidors rentats. Açò no implica que l'eficàcia en neteja sigui igual.
O sigui, és igual o millor aquesta. O sigui, ara és d'uns 20 contenidors per servei. O
sigui que ha baixat considerablement, la veritat... Quan es produeixi la posada en marxa
del camió rentacontenidors implicarà a la vegada haver de realitzar un esforç quant a
recuperar jornades perdudes en neteja de contenidors...".
És impossible que la freqüència de la neteja de contenidors de càrrega posterior es compleixi
"completament" i al mateix temps estigui habitualment "per davall de la proposta" que fixa la
seva freqüència segons el contracte. I resulta encara més impossible encara que, "des de"
cap a "més de tres mesos" com a mínim, "l'eficàcia en neteja sigui igual, o sigui és igual o
millor" i al mateix temps hagi "baixat considerablement", ni més ni manco que fins a uns 20
contenidors el nombre de contenidors rentats per servei, que ha de ser com a mínim «d’uns
75».
De les intervencions del mateix regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària en el Ple
de març es desprèn que, com a mínim des de l'any passat, el servei de neteja dels
contenidors de càrrega posterior que, segons el contracte havia de realitzar-se per mitjà
"del rentat mecanitzat de l'interior i l’exterior dels contenidors, una vegada cada 15 dies,
per un equip format per un rentacontenidors de càrrega posterior" i la dotació "d’1
conductor + 1 operari”, en realitat no es compleix perquè es presta per mitjà "d’un furgó i
d'un netejador en comptes de fer-ho amb el camió adient per a aquesta i en baixa el
rendiment quant a nombre de contenidors rentats...".
En vista de les intervencions del regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària, resulta
evident que s'ha incomplert el contracte habitualment amb anterioritat a l'avaria del camió
que menciona, perquè si han de netejar-se els 155 contenidors de càrrega posterior una
vegada cada 15 dies i ja abans de l'avaria se’n netejaven entre "50 i 60" a la setmana,
en comptes de 155 se’n netejaven entre 100 i 120 cada 15 dies en el millor dels casos.
En vista de les declaracions del regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària, queda
molt clar que quan va contestar als precs d'UPCM el mes passat, devers com a mínim "més
de tres mesos" que el contracte s'incomplia, més que anteriorment encara, perquè en
comptes dels entre "50 i 60" contenidors de càrrega posterior a la setmana que es netejaven
anteriorment se’n netejaven "uns 20" a la setmana, i en aquest ritme en comptes de
netejar els 155 contenidors municipals de càrrega posterior cada 15 dies el resultat és
que en realitat se’n netegen cada 60 dies.
També de la documentació entregada en el Ple ordinari del mes passat es desprèn que
aquesta clàusula s'incompleix des de fa molt de temps.
Quant al servei de "RENTAT CONTENIDORS de càrrega posterior'', s'observa que no es
presenten adjunts els "fulls de ruta diaris, que, segons la clàusula 6 del Plec de clàusules
tècniques, “tots els equips emplenaran", especificant que ”estaran sempre a disposició de
l'Ajuntament, amb indicació, com a mínim" (entre altres coses) del número del personal ”que
realitza el servei i categoria" i “la matrícula del vehicle utilitzat", que no hi figuren per a res; i
en el seu lloc s'han entregat uns plànols amb algunes dades.
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Els plànols corresponents als 23 contenidors netejats a Serpentona el dia 17-03-2017 i els 9
netejats a Serpentona el dia 20-03-2017, els corresponents al nucli urbà els dies 21 i 22-032017 i 25- 04-2017, i els corresponents a "carretera de cap d'Artrutx i sa Farola" el 25-042017, ni tan sols especifiquen la data de "l’últim rentat".
De 2 plànols corresponents a contenidors netejats el 31-05-2017 es desprèn que s'incomplia
el nombre de contenidors a netejar per servei, segons la proposta incorporada al
contracte, perquè es van netejar un total de 51 contenidors (24 menys dels 75 "que haurien
de ser", segons el mateix regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària i el contracte
d'adjudicació de l'arrendament del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària).
I queda molt clar que s'incomplia l'obligació contractual de fer net els contenidors cada
15 dies, ja que s'especifica que "l’últim rentat” va ser el 25-04-2017; és a dir, feia 36 dies.
De 3 plànols corresponents a l’1-06-2017 es desprèn que es van netejar un total de 53
contenidors (22 menys dels 75 “que haurien de ser", segons el mateix regidor delegat de
l'àrea i el que estableix el contracte administratiu).
D'aquests 53 contenidors, queda clar que es va incomplir l'obligació de rentar-los cada 15
dies, almenys pel que fa a 43 d'aquests, ja que s'especifica que "l’últim rentat” dels 32 ubicats
a Serpentona va ser el 19-04-2017, o sigui 43 dies abans. Mentre els 11 ubicats en el nucli
urbà haurien estat “rentats el 31-05-2015"; és a dir, faria 2 anys i un dia, i no s'específica la
data del "l’últim rentat” dels 10 ubicats a la “carretera de cap d’Artrutx i sa Farola" .
Del plànol incloent 33 contenidors de Serpentona rentats el 19-04-2017, queda clar que es va
incomplir l'obligació de rentar-los cada 15 dies, ja que s'especifica que "l’últim rentat” va ser el
20-03-2017; és a dir, devers 30 dies.
Del plànol incloent 46 contenidors del nucli urbà rentats el 20-04-2017, queda clar que feia
més de 15 dies (exactament 29) que s'hauria procedit a realitzar "l’últim rentat”, el 22-032017.
Sobre el plànol incloent 32 contenidors en el nucli urbà rentats el 6-06-2017, s'especifica que
haurien estat anteriorment "rentats" el 31-05-2016, o sigui, faria 1 anys i 6 dies.
Ha quedat molt clar que, segons les dades subministrades per l’adjudicatari mateix del
servei, confirmades pel regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària, que els
admet sense més ni més, sense que consti cap comprovació municipal de la veracitat dels
mateixos a través de la inspecció del servei dependent de l'àrea que té delegada el regidor,
l'empresa concessionària incompleix habitualment i sistemàticament el contracte quant
a la freqüència i el nombre de contenidors de càrrega posterior rentats, incompliments
que s'havien agreujat des de feia “més de tres mesos" en el període immediatament
anterior al Ple de març.
Quant a les altres deficiències en el servei a les quals al·ludíem en els precs del Ple del mes
passat, no les hem pogut comprovar sobre el paper, tal com ha estat possible a la vista de la
informació parcial subministrada amb el servei de rentat de contenidors de càrrega posterior,
perquè resulta que, transcorreguts 28 dies des d'aquell Ple, no se'ns ha entregat ni un sol full
de ruta diari, dels que sol·licitam i segons el contracte "tots els equips emplenaran" i "estaran
sempre a disposició de l'Ajuntament", a excepció dels referents al servei de "neteja", que,
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casualment i curiosament, es dóna la circumstància que no havíem sol·licitat i són els únics
que se'ns han proporcionat.
No obstant açò, quant al "SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS", el regidor delegat de
Neteja va reconèixer en el Ple que s'incompleix el contracte pel que fa a la dotació de
personal destinat a aquest, ja que la “dotació per equip" que hauria de ser d'1
conductor i 2 operaris per a càrrega posterior "durant " la temporada alta" (que, segons
el contracte, comprèn tot el període que va de l'1 d'abril al 31 d'octubre), en realitat és la
mateixa dotació per equip que durant la temporada baixa (d'1 conductor i 1 operari per
equip), encara que el regidor delegat va afirmar que es treu un tercer equip "en temporada
alta des de mitjan juny a mitjan setembre "en virtut d'una suposada "reorganització"; (és a dir,
una modificació contractual) no plasmada en el contracte, "tercer equip", que, segons
sembla, en realitat no va existir l'estiu passat i l'existència del qual ha estat impossible
comprovar, ni tan sols sobre el paper, en l'haver-nos entregat, en comptes dels informes
sol·licitats, un resum d’aquests en els quals no figura el nombre d'equips, ni la dotació
corresponent.
Quelcom semblant passa quant a la neteja del Polígon Industrial, ja que, en comptes dels
corresponents "fulls de ruta diaris", s'han entregat uns simples plànols sobre els quals només
apareix una part mínima del que és el Polígon Industrial, sense que hi figuri cap data, ni
signatura, ni la matrícula corresponent al vehicle auxiliar que s'ha d'utilitzar segons el
contracte, i ni tan sols es menciona en els plànols esmentats...
De la insuficient documentació parcial entregada es desprenen altres carències o
inexactituds que detallarem en el seu moment. Per ara i per a aconseguir la transparència
que s'autoatribuiex l'equip de govern, sol·licitam l'entrega de tots els fulls de ruta sol·licitats,
perquè no se'ns n’ha entregat ni una de les que efectivament vam demanar, transcorregut
quasi un mes des de la celebració del Ple en el qual presentam diversos precs sol·licitant-les.
El Reglament orgànic municipal preveu a l’article 76è 1: "Qualsevol membre de la corporació
que, per delegació de l'alcalde o del president, tengui la responsabilitat d'una àrea de gestió,
estarà obligat a comparèixer davant el Ple, quan aquest així ho acordi a l'objecte de
respondre les preguntes que se li formulin sobre la seva actuació".
Raons per les quals, en virtut de la transparència que ha de presidir les actuacions de les
administracions públiques, les confuses explicacions donades pel regidor delegat de
Recollida de Fems i Neteja Viària, i en vista dels incompliments contractuals detectats i les
alteracions en la prestació d'alguns dels serveis respecte dels que haurien de prestar-se
segons el contracte d'adjudicació de l'arrendament del servei de recollida de residus sòlids
urbans i neteja viària, el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple de l'Ajuntament de
Ciutadella la moció següent:
Que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella acordi la compareixença del regidor delegat de
Recollida de Fems i Neteja Viària, d’acord amb el que disposa en el Reglament orgànic
municipal, secció quarta. Del control i la fiscalització pel Ple de l’actuació dels altres òrgans
de govern i els articles 75.1.a), 76.1, 76.2 i 76.3 del Reglament orgànic municipal.»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=2h14m12s)
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Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/266478955#t=2h17m35s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=2h17m59s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=2h25m54s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=2h29m25s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
11. Precs i preguntes (https://vimeo.com/266478955#t=2h37m57s)
Intervé l’alcaldessa per manifestar que, primerament, es respondran dos precs pendents del
Ple de 15-03-2018 i, fa evident que les preguntes pendents de l’anterior ple han estat
respostes totes per escrit.
PRECS DEL PLE DEL 15-03-2018
1. 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:
(https://vimeo.com/266478955#t=2h38m07s)
«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»
Intervencions
Intervé el Sr. Baradad Baldomà (https://vimeo.com/266478955#t=2h38m38s)
2. Prec del Grup Municipal del Partit Popular (PP) de dia 12 de març de 2018, amb
registres d’entrada telemàtics 004039 i 004040, del 13 de març de 2018, que diu:
(https://vimeo.com/266478955#t=2h39m14s)
«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”.
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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?
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»
Intervencions
Interve l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=2h43m24s)
PRECS PLE D’ABRIL
1. Precs del Grup Municipal d’Unió de Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 006149, de 16 d’abril de 2018, que, traduïts del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/266478955#t=2h46m18s)
1.1 PRIMER. Assenyalàvem en dos precs presentats en el Ple del mes passat que, segons la
clàusula 6 del Plec de clàusules tècniques del contracte del servei de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària, "tots els equips emplenaran un full de ruta diari (que
s'especifica que "estaran sempre a disposició de l'Ajuntament"), indicant, com a mínim:
Data
Servei
Itinerari
Nom del personal que realitza el servei i categoria
Hora d'inici i final
Matrícula del vehicle utilitzat...".
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I instàvem l’equip de govern a facilitar als grups municipals de l'oposició els fulls de ruta
corresponents a:
Servei de neteja de contenidors de càrrega posterior de la primera i segona "quinzenes"
del gener del 2018 i de la primera del febrer.
També instàvem l'equip de govern a informar el Ple, resumidament, sobre les dades que es
troben en els fulls esmentats i a facilitar còpia dels fulls de ruta a l'oposició des del dia 1 de
gener de 2017 fins al dia 15 de març de 2017, corresponents a:
Servei de neteja de contenidors de càrrega posterior.
Servei de neteja de residus sòlids urbans amb vehicle de càrrega posterior de 21,5 metres
cúbics.
Servei de granat manual del Polígon Industrial.
No obstant açò, els únics fulls de ruta entregats que duen dates de gener, febrer (i març) del
2018 corresponen al servei d’aigualeig (baldeo) i no al de neteja de contenidors que
sol·licitam, i en els plànols adjunts a aquestes apareixen marcats els carrers netejats amb
aigualeig.
I, en comptes dels fulls de ruta sol·licitats corresponents al 2017, pel que fa als serveis de
neteja de contenidors i granat manual del Polígon, no se'ns han entregat més que els plànols
que s'hi adjunten, i hi falten diferents dades, com les matrícules dels vehicles utilitzats i els
del Polígon, que estan sense signar i tan incompletes que ni tan sols hi consta la data. Quant
al servei de recollida de fems amb vehicles de càrrega posterior, tampoc s'ha entregat ni un
sol full de ruta dels sol·licitats, sinó un resum d’aquests en què hi falta la dotació de personal
que fa el servei.
Instam l'equip de govern a entregar els fulls de ruta sol·licitats com més prest millor, tenint en
compte que ha passat més d'un mes des del Ple en què les vam sol·licitar.
Intervencions
Intervé el Sr. Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=2h48m19s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=2h50m15s)
1.2 SEGON. (https://vimeo.com/266478955#t=2h51m54s)
En els fulls de ruta corresponents al servei de neteja de la neteja viària de Ciutadella que
daten del gener, del febrer i de part del març que se'ns van entregar, a "Observacions al
Servei" es llegeix:
"Cont. Es Pla"
"Cont. Ajuntament"
"Cont. St. Antoni"
«Cont. Camí Baix»
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"Com. Arguimbau"
«Cont. Carreró Comellas"
1r Instam l'equip de govern a explicar al Ple què signifiquen aquestes "observacions".
2n Instam l'equip de govern a informar el Ple de quants contenidors hi ha ubicats en cada un
dels emplaçaments següents:
"Es Pla", "Ajuntament", "St. Antoni", "Camí de Baix", "Arguimbau", "Carreró Comelles".
Intervencions
Intervé el Sr. Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=2h52m27s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=2h53m02s)
1.3 TERCER. (https://vimeo.com/266478955#t=2h53m06s)
Els fulls de ruta corresponents a serveis de neteja entregats estan signats pel conductor, el
nom i cognoms del qual consten en fulls esmentats, qui ha omplert la majoria de les dades
que hi consten amb bolígraf de tinta blava; mentre les observacions en tinta vermella són
obra de l’inspector, que també signa els fulls esmentats amb tinta de color vermell.
En alguns fulls de ruta, després de les observacions realitzades per l’inspector en tinta
vermella, es llegeix la paraula "NO" escrita pel conductor en tinta blava. Així està plasmat, per
exemple, en 3 de les 4 observacions que figuren en el full del 12-01-2018; on la paraula "no"
en blau figura a continuació de les observacions en vermell "Cont. Ajuntament", "Cont. Camí
Baix" i "Cont. Arguimbau"; en 1 de les 2 observacions que figuren en el full del 27-02-2016,
on a continuació de l'observació en vermell "Cont. Camí Baix” es llegeix "NO' i en les 2
observacions que consten en vermell sobre el full corresponent al dia 6-02-2018 "Cont. Camí
Baix" i "Cont. Arguimbau", a continuació de cada una de les quals es llegeix la paraula "NO"
en blau.
En aquests fulls de ruta, a l'apartat "Signat inspector", hi apareixen dues signatures distintes,
molt diferents, la qual cosa resulta sorprenent, ja que en l'últim Ple, en una de les
intervencions del regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària, va quedar clar que per
a aquesta funció -de competència exclusivament municipal- hi havia un sol funcionari
designat.
1r Instam l'equip de govern a explicar al Ple què significa la paraula "No" escrita en blau a
continuació de les observacions escrites en vermell per l’inspector.
2n Instam l'equip de govern a explicar al Ple si alguna de les dues signatures que apareixen
en l'apartat "Firmat inspector" han estat estampades per l'inspector municipal nomenat a
aquest efecte o pertanyen a personal de la concessionària mateixa.
Intervencions
Intervé el Sr. Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=2h55m10s)
23

Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=2h55m57s)
1.4 QUART. (https://vimeo.com/266478955#t=2h58m14s)
Abans del Ple del mes passat, des del grup municipal d'UPCM havíem registrat la següent
pregunta per escrit:
En 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 existirà 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?
Entre la documentació que se'ns va entregar en el mateix Ple hi figura un escrit de
l'adjudicatària del servei firmada pel seu cap de serveis, dirigida a la Policia Local de
Ciutadella i a un funcionari municipal.
Instam el regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària a indicar si considera que el
document esmentat respon a la pregunta formulada.
Intervé el Sr. Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=2h59m30s)
Intervé el Sr. Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=3h00m15s)
1.5 CINQUÈ. (https://vimeo.com/266478955#t=3h01m54s)
En el Ple ordinari del mes passat el regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària deia
que des de fa mes de tres mesos, a causa d’una avaria de llarga durada, el camió
rentacontenidors està fora de servei.
Instam el regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària a informar el Ple des de quina
data exactament no estava operatiu aquest camió -que tenia avaries constants des de feia ja
molt de temps- amb l’aportació del full de ruta corresponent a l'últim dia en què el camió
esmentat va estar operatiu amb anterioritat al Ple celebrat el 15- 03-2018.
Intervencions
Intervé el Sr. Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=3h02m34s)
Intervé el Sr. Triay LLuch (https://vimeo.com/266478955#t=3h02m56
Intervé el Sr. Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=3h03m06s)
Intervé el Sr. Triay LLuch (https://vimeo.com/266478955#t=3h03m18s)
Intervé el Sr. Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=3h14m15s)
1.6 SISÈ. (https://vimeo.com/266478955#t=3h04m34s)
En el Ple ordinari del març instàvem l'equip de govern "a informar el Ple de... quantes
inspeccions i en quines dates s'han realitzat per a verificar el compliment de la clàusula
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3.1.5 del «plec de clàusules tècniques" respecte de la neteja dels contenidors de càrrega
posterior". Com que encara no se n'ha informat el Ple:
Insistim a l'equip de govern que informi en aquest sentit i l’instam a informar el Ple de
quantes actes d'inspecció del servei de neteja viària i recollida de RSU, en general,
s'han aixecat en el present mandat, amb l’especificació de les dates i amb el lliurament de
les còpies corresponents.
Joan Triay, portaveu d'UPCM»
Intervencions
Intervé el Sr. Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=3h05m08s)
Intervé el Sr. Triay LLuch (https://vimeo.com/266478955#t=3h05m53s)
2. Precs del Grup Municipal Popular (PP) de dia 17 d’abril de 2018, amb registre
d’entrada telemàtic 006241 de 17 d’abril de 2018, que diuen:
2.1. PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA EN REFERÈNCIA A LES NOTÍCIES QUE APAREIXEN
AL WEB DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
(https://vimeo.com/266478955#t=3h06m33s)
Al web de l’Ajuntament de Ciutadella, a la secció Notícies de la pàgina principal, hi podem
llegir la notícia següent:

Ciutadella obrirà els horts urbans per a l'ús d'entitats i col·lectius amb un
projecte social i augmentarà la franja d'edat per a les persones individuals
-16/04/2018L’equip de govern PSM-PSOE-GXC durà aquest dijous a Plenari una modificació del Reglament dels
horts urbans, amb la finalitat principal de millorar la disponibilitat i ampliar els perfils dels
eventuals beneficiaris dels horts.

Entenem que el web de l’Ajuntament ha d’esser un espai on s’han de publicar notícies,
anuncis, fets importants i rellevants que passen al nostre municipi, però que en cap cas han
d’esser partidistes ni servir per publicitat a l’equip de govern ni als partits polítics que el
conformen.
En aquest cas, i no es el primer, l’equip de govern empra el web municipal per fer-se
publicitat d’un fet, els horts urbans, que encara no està aprovat pel Ple; i ho dóna com a fet, i,
a més, fa publicitat gratuïta dels partits polítics que el conformen.
No veim, en canvi, les mocions de l’oposició com a notícia a la pàgina principal.
Per tot açò, demanam
1. Que, amb vista al futur, l’equip de govern s’abstengui d’anunciar de forma partidista les
noticies y/o propostes que duguin al Ple.
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2. Que les noticies que anunciïn fets aprovats pel Ple facin referència a l’Ajuntament de
Ciutadella i no als partits polítics.
3. I, en cas de que insisteixin a continuar com fins ara, demanam que tenguin en la mateixa
consideració les mocions dels grups de l’oposició.
Ciutadella de Menorca, 17 d’abril de 2018
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervencions
Intervé el Sr. Servera Moreno (https://vimeo.com/266478955#t=3h08m50s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/266478955#t=3h16m05s)
Intervé el Sr. Servera Moreno (https://vimeo.com/266478955#t=3h18m37s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas (https://vimeo.com/266478955#t=3h20m10s)
2.2. «PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA AMB REFERÈNCIA A LES PROVIDÈNCIES D’INICI
D’EXPEDIENT DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
(https://vimeo.com/266478955#t=3h21m18s)
Amb l’entrada en vigor de l’actual normativa en matèria de contractació, tot expedient de
contractació haurà d’anar acompanyat d’una providència que inicii l’expedient.
De la mateixa manera que als decrets hi ha un registre de decrets, entenem que seria
interessant tenir un registre de providències.
Sempre entenent que una bona mesura de transparència de l’Ajuntament de Ciutadella és
tenir informats els membres de l’oposició.
Per tot això, demanam
1. Que se’ns faciliti còpia de les providències dels expedients o, en el seu defecte, es creï un
registre de providències (o la figura administrativa que finalment s’utilitzi), similar al registre
de decrets que actualment té l’Ajuntament de Ciutadella, on l’oposició hi tengui accés.
Ciutadella de Menorca, 17 d’abril de 2018
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
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Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=3h22m07s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/266478955#t=3h23m42s)
2.3. PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA (https://vimeo.com/266478955#t=3h24m06s)
Fa 7 mesos, concretament al Ple ordinari de setembre de 2017, vam presentar una moció
referent a l’estat en què es troba el pont de Cala Galdana. La moció esmentada constava de
tres punts:
1. Encarregar un certificat de solidesa urgent per a conèixer el veritable estat de l’estructura
del pont que inclogui, a més, les mesures més urgents que s’han d’adoptar, si escau, per a
evitar qualsevol accident.
2. Enviar còpia del certificat esmentat als diferents grups de l’oposició.
3. Habilitar una partida pressupostària, per als pressuposts del 2018, per a arreglar-ne
l’estructura i assegurar-lo.
Des del Grup Municipal Popular, vam acceptar una esmena que va presentar l’equip de
govern al primer punt, en afegir que s’encarregaria el certificat al tècnic municipal.
Atès que el primer punt, amb l’esmena de s’equip de govern, i el segon punt d’aquesta moció
van esser aprovats per unanimitat, i el tercer va tenir el vot contrari de l’equip de govern;
Atès que han passat 7 mesos des que es va aprovar la moció i a dia d’avui no se’ns ha enviat
còpia del certificat de solidesa que es va aprovar encarregar per unanimitat;
Pregam al regidor corresponent que:
1. Informi el Ple de quines gestions s’han fet respecte a açò
2. Informi el Ple de si s’ha encarregat el certificat de solidesa.
3. En cas que s’hagi encarregat el certificat de solidesa, que expliqui al Ple per quins motius
no s’ha enviat còpia del certificat de solidesa als diferents grups de l’oposició.
Ciutadella de Menorca, 17 d’abril de 2018
JOAN CARRASCO DOMINGO
Regidor del Grup Municipal Popular
a l’Ajuntament de Ciutadella.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/266478955#t=3h25m25s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/266478955#t=3h25m47s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/266478955#t=3h26m48s)
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Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/266478955#t=3h27m15s)
3. Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 006332 de 18 d’abril de 2018, que, traduïts del castellà al català, diuen:
3.1 SETÈ. (https://vimeo.com/266478955#t=3h27m30s) El carreró que va del carrer Pius VI a
la plaça Sevilla presenta l'estat lamentable que s'observa en la fotografia 1 adjunta, i els
veïns que el transiten es queixen de la total falta d'il·luminació a la nit.
Instam l'equip de govern a desbrossar aquest carreró, que no deixa de ser una via urbana de
Ciutadella, i a habilitar-hi algun punt amb llum.
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/266478955#t=3h27m50s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=3h29m16s)
3.2 VUITÈ. (https://vimeo.com/266478955#t=3h29m47s) Poc abans de començar la
temporada turística, diferents punts de les urbanitzacions presenten uns aspectes tan
descuidats com els que s'observen en les fotografies 2, 3, 4 (zona de Son Blanc i sa Caleta) i
5 adjuntes. Aquesta última l’ha feta i enviada un vesí, que indica que el desperfecte a la
voravia està situat "passat l’hotel Mediterrani, girant a l'esquerra i seguint recte passat es
pont, al final, al costat de la mar, on la gent va a veure la mar i les postes de sol".
Instam l'equip de govern a esmenar i arreglar aquests desperfectes en particular i a cuidar
l'estat de les urbanitzacions en general.
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/266478955#t=3h30m21s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=3h32m49s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=3h33m01s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/266478955#t=3h33m14s)
3.3 NOVÈ. (https://vimeo.com/266478955#t=3h33m37s) L'abocament que s'observa en la
fotografia 6 està ubicat darrere d'una paret situada a l'avinguda Palma de Mallorca, davant de
la qual hi ha uns contenidors.
Instam l'equip de Govern a eliminar-lo.
Joan Triay, portaveu del Grup Municipal UPCM»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=3h33m54s)
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Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=3h34m11s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=3h34m13s)

Preguntes Ple de 19-04-2018
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 18 d’abril de 2018 (amb registre
d’entrada 006281 de dia 18 d’abril de 2018), que diuen:
(https://vimeo.com/266478955#t=3h34m24s)
Preguntes referents a la paret del Camí de Baix:
1.1 Quines actuacions es duran a terme per a restituir la paret caiguda?
1.2 Quin calendari d’actuacions tenen previst?
1.3 Tenen un projecte definit?
1.4 Quin cost tindrà?
1.5 Quin tipus de paret s’hi farà?
Intervencions referents a les preguntes (https://vimeo.com/266478955#t=3h34m41s)
Preguntes referents a l’edifici de Correus:
1.6 Quan s’arreglarà es tros de la cornisa caiguda?
1.7 Hi ha algun altre tros de cornisa que amenaci perill?
Intervencions referents a les preguntes (https://vimeo.com/266478955#t=3h38m56s)
Preguntes referents a les obres del carrer Mallorca:
1.8 Per quins motius no s’ha complert amb el termini d’execució?
1.9 Quan estaran acabades les obres?
1.10 Es tornaran a instal·lar aparcaments per a bicicletes davant l’institut Josep Maria
Quadrado?
Intervencions referents a les preguntes (https://vimeo.com/266478955#t=3h39m46s)
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 18 d’abril de 2018 (amb registre
d’entrada 006291 de dia 18 d’abril de 2018), sobre les obres en el port de Ciutadella,
que diuen: (https://vimeo.com/266478955#t=3h43m54s)
El Govern del Pacte, des de l’empresa pública Ports de les Illes Balears (Ports IB) es
realitzen unes obres, des de fa setmanes, que afecten la zona de la colàrsega del port de
Ciutadella i el pla de Sant Joan.
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El Grup Municipal del Partit Popular formula aquestes preguntes amb petició de resposta oral
en el Ple del 19 d’abril:
2.1 Quin és el seguiment que fa l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella d’aquestes
obres?
2.2 Té coneixement de les queixes que han provocat per les dificultats d’accés als
establiments situats en aquesta zona?
2.3 Coneix l’equip de govern municipal el calendari d’execució d’aquestes obres i la data de
finalització?
2.4 Sap si es compleixen els terminis previstos?
2.5 Ha previst adoptar mesures en el cas que aquestes obres de Ports IB puguin afectar les
festes de Sant Joan d’enguany, concretament la celebració dels Jocs des Pla?
Intervencions referents a les preguntes (https://vimeo.com/266478955#t=3h44m21s)
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 en aquesta acta està signat mitjançant certificat per l’alcaldessa,
senyora Joana Maria Gomila Lluch, i per la senyora Caterina Barceló Martí, secretària de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, i es troba allotjat per a la seva comprovació de
signatures a:
https://drive.google.com/open?id=1VjLY2cb58fJydcjMhv2M7AA9rxDDQBZH
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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